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Syfte och omfattning
Dokumentet tydliggör beslutsnivåer och ansvarsfördelning och gäller för alla som
medverkar i processen Vaccination mot covid-19 i Uppsala län.

Bakgrund
Vaccinationerna mot covid-19 är en omfattande hälso- och sjukvårdsinsats som berör
alla invånare i Uppsala län och engagerar ett stort antal vaccinationsutförare. Detta
kräver en ansvarsfördelning som är tydlig och känd.
Vaccin mot covid-19 är ett nationellt uppdrag till Sveriges regioner som genomförs
under Folkhälsomyndighetens, FoHM, ledning. Tillgång till vaccin, fasindelning,
prioriteringsgrunder, underlag för medicinska bedömningar, uppföljning på nationell
nivå m.m. styrs av FoHM. Varje region har utsedd vaccinationssamordnare och en
lokal vaccinationsplan som stöd för det lokala arbetet.
För Region Uppsala gäller Covid-19 Vaccinationsplan Region Uppsala.
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På samverkanswebben finns Region Uppsalas lokala rutiner, se Vaccination mot
covid-19 i Uppsala län (för vårdgivare) (regionuppsala.se).

Roller och ansvar
Regionnivå
Regiondirektören har givit hälso- och sjukvårdsdirektören uppdraget att skapa en
organisation för samordning av Region Uppsalas vaccinationsinsatser. I detta ingår
att utse en vaccinationssamordnare och att upphandling av vaccinatörer sker enligt
LOV. Regionens egna verksamheter ska medverka i vaccinationerna som del i
ordinarie uppdrag.
Vaccinationssamordnarens roll är att samordna och fatta övergripande beslut som
gäller vaccinationsprocessen i Region Uppsala.

Fördelning av ansvar för delprocesserna
Steg i processen
Upphandling och LOVavtal med vaccinatörer
Fördelning av
vaccindoser och
produktionsplanering
Samordning och
transporter, vaccin och
förbrukningsmateriel
Bokning av
vaccinationstider via
callcenter
Kallelser till invånare
med förbokad tid
Externa lokaler
(avtal, utrustning,
materiel, rutiner,
datorjournal, säkerhet
mm)
Beställning av vaccin
till egen verksamhet
Beställning av vaccin
till extern lokal
Rutiner för
dokumentation i
patientjournal
Kommunikation internt
och externt

Ansvarig verksamhet
Vårduppdragsenheten
Läkemedelsförsörjningsenheten
Smittskyddsenheten
Produktionsenheten Vaccin,
HSA
Läkemedelsförsörjningsenheten
Fastighet och service

Ansvarig funktion
Utsedda
kontaktpersoner
Chef LM-försörjning
Smittskyddsläkare
Chefsläkare
digitalisering
Chef LM-försörjning
Utsedd samordnare

Nära vård och hälsa

Utsedd samordnare

Produktionsenheten Vaccin,
HSA
Vaccinationsenheten på HSA

Chefsläkare
digitalisering
Verksamhetschef
Utsedd samordnare
Utsedd samordnare
Supportfunktion
Säkerhetschef

Fastighet och service
IT-centrum
IT-support
Säkerhetsavdelningen
Vaccinerande enhet

Enhetschef motsv

Vaccinationsenheten HSA

Verksamhetschef

Elektronisk patientjournal
Vårddokumentationsrådet

Chefsläkare
digitalisering

Region Uppsalas
kommunikationsavdelning

Utsedd kommunikatör
Presschef
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Samverkan med länets Tjänsteledning hälsa,
kommuner
socialtjänst, vård och omsorg,
HSVO

Vaccinationssamordnare
HS-direktör
Socialchefer i länets
kommuner

Verksamhetsnivå vaccinerande enhet
Verksamhetschefens ansvar är att:


Författningar och lagar följs.



Tillgång till ansvarig läkare säkerställs.



Anställa personal för bemanning av vaccinationslinjer på respektive lokal.



Tilldela behörigheter i journalsystemet Cosmic.



Utse lokalansvarig arbetsledare till respektive vaccinationslokal



Utse person som ska utreda och åtgärda avvikelser.



Företräda enheten vid facklig samverkan.



Arbetsmiljöansvar – denna uppgift kan delegeras.



Samordningsansvar för extern lokal (gäller verksamhetschef
Vaccinationsenheten HSA).

Lokalansvarig arbetsledare ansvar är att:


Instruktioner och rutiner är tillgängliga och kända för alla medarbetare.



Vaccinationsprocessens delmoment säkerställs: iordningsställande av dos,
ordination och administration av vaccin, samt övervakning efter given dos och
hantering av eventuell vaccinreaktion.



Dokumentation av vaccinationerna sker i Cosmics journal och
läkemedelsmodul enligt rutin.



Rättning sker vid felaktig journaldokumentation Covid-19 Vaccination,
instruktion för rättning av felaktig registrering.
Hantering av restdoser sker enligt rutin Covid-19 Vaccination hantering av
restdoser i extern vaccinationslokal.



Vaccinerande personals ansvar:


Känna till instruktioner och rutiner som gäller för vaccination i Region Uppsala.



Inför signering av ordination kontrollera att inmatning är korrekt i Cosmics
läkemedelsmodul och kronologisk journal.

För ordinationsbehörighet krävs godkänd e-utbildning samt att ha tagit del av
dokumentationsrutin och instruktionsfilm för robotiserad inmatning i Cosmic.
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Samordningsansvar i extern lokal
När flera vaccinationsutförare samverkar i gemensam extern lokal ska Region
Uppsala utse en person som är lokalansvarig arbetsledare med samordningsansvar.

Lokalansvarig arbetsledare med samordningsansvar
I samordningsansvaret ingår:








Att säkerhetsrutiner är kända och följs.
Beställning av förbrukningsmaterial och akuta läkemedel för anafylaktisk
reaktion.
Förvaring av vaccin.
Hantering av restdoser Covid-19 Vaccination hantering av restdoser i extern
vaccinationslokal.
Bemanning med patientmottagare.
Kontaktperson till samverkande vårdcentraler.
Miljöansvar.

Dokumenthistorik
Författare
Margareta Öhrvall, Åsa Bergholm.
Datum 2021-04-03 Nytt dokument

Referenser
Folkhälsomyndighetens informationssida för vaccinationer mot covid-19:
Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 —
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Samlingssida för Region Uppsalas lokala vaccinationsrutiner
Vaccination mot covid-19 i Uppsala län (för vårdgivare) (regionuppsala.se)
Nyhetssida för nyheter och uppdateringar av rutiner
Information Covid-19 för samlad primärvård och kommuner - Region Uppsala
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