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Motion 18-2020 Om provtagning och 
vaccination i hemmet 
Dnr 01622-2020 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionen Norrbotten instämmer med motionären om vikten av att det i sär-

skilda fall ska vara möjligt att erbjuda provtagning och vaccination i hemmet 

för vissa personer. Som motionären konstaterar genomförs detta redan idag. 

Det handlar då om situationer då en person på grund av sjukdomstillstånd 

eller funktionshinder är förhindrad att transportera sig till vårdinrättning. 

Provtagning och vaccination genomförs enligt säkra rutiner utifrån smitt-

skyddsperspektiv. Att tillhöra en riskgrupp för covid-19 är därmed inte avgö-

rande för om en person ska vaccineras eller provtas i hemmet.                                              

Sammanfattning 
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder 

om viss provtagning för vissa patientgrupper kan ske i hemmet samt om 

influensavaccinering, vaccination mot covid-19 och andra vaccinationer kan 

ske i hemmet för personer som tillhör riskgrupper under pågående pandemi. 

Ärendet 
Motionären anser det orimligt att riskgrupper under en pågående pandemi 

ska tvingas uppsöka sjukvårdsinrättningar för provtagning och vaccination. 

Det har, enligt motionen, tidigare funnits möjlighet till genomförande av 

dessa åtgärder i hemmiljö. Motionären förslår att det utreds huruvida prov-

tagning och vaccination kan ske i hemmet. 

Provtagning för covid-19, vaccinationer och andra åtgärder sker företrädes-

vis vid besök på vårdinrättning men kan i särskilda fall ske i patientens bo-

endemiljö. Det handlar om situationer då patienten på grund av sjukdomstill-

stånd eller funktionshinder är förhindrad att ta sig till vårdinrättningen. Då 

sker hembesök antingen inom ramen för kommunal hemsjukvård eller pri-

märvård. Om patienten tillhör riskgrupp, för insjuknande i covid-19 finns, 

sedan våren 2020, rutiner för att provtagning på ett säkert sätt utifrån smitt-

skyddsperspektiv.  

Att tillhöra en riskgrupp är i sig inte avgörande för om en person ska få 

vårdåtgärder genomförda i hemmet eller på en vårdinrättning. För enskilda 

personer där sjukdomsbilden utgör hinder för en person att ta sig till region-

ens avsedda vaccinationsplats kan vaccination efter bedömning av läkare ske 

i hemmet.  
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Regionens sjukvård vaccinerar årligen riskgrupper för att förebygga influ-

ensa och lunginflammation. Genomförande av vaccination mot covid-19 

följer särskilda rutiner som utfärdats för att skydda allmänheten och sjukvår-

den från smitta och insjuknande i covid-19. Vaccinationen genomförs på ett 

smittsäkert sätt enligt lokala kvalitetssäkrade rutiner, regionens vaccinat-

ionsplan och enligt de överenskommelser om utförande av vaccination, som 

slutits med respektive kommun.  

Vaccinationer sker företrädesvis vid besök på vårdinrättning och anvisade 

vaccinationsplatser men kan även, i särskilda fall, ske i patientens boende-

miljö. Exempel på personer som vaccineras i sin hemmiljö är brukare på 

särskilda boenden och personer som har hemsjukvård.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Motion 18-2020 Om provtagning och vaccination i hemmet 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

 

 

 

 


