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§ 153 
Inledning och presentation 
Ordförande hälsade alla välkomna till extra LSVO kring vaccinationer av 12 - 15-åringar. Till detta extra 
LSVO är kommunernas förvaltningschefer för skola/utbildning samt berörda i regionen inbjudna. 
 
 
§ 154 
Covid 19-Vaccinationer 12 - 15-år (se även PPT) 
Föredragande: Anna Tegel  
Enligt beslut på extrainsatt LSVO-möte om vaccinationer 2021-09-20 träffade regionens 
vaccinationssamordnare de medicinskt ledningsansvariga skolsköterskorna i länets kommuner 2021-09-24. 
Uppdraget var att ta fram ett förslag till en handlingsplan för vaccinationer av personer 12 - 15 år med 
tydliggörande av regionens respektive kommunernas ansvar. Ett förslag till genomförandeplan vaccination 12 
– 15 år skickades ut med mötesinbjudan till detta möte. 
 
Anna Tegel redogjorde för det utskickade förslaget med tydliggörande av regionens respektive kommunernas 
ansvar enligt följande: 
 
Regionens ansvar: 
• tillhandahåller nationellt informationsmaterial* till vårdnadshavare 
• kontaktcenter – telefontjänst för frågor från föräldrar 
• tillhandahåller samtyckesblankett & hälsodeklaration (översyn pågår) 
• tillhandahåller vaccin och engångsmaterial 
• ansvarar för genomförande av vaccinationerna m h a extrapersonal fr regionen inkl ordination, 
administration och registrering i Mitt vaccin 
• tillhandahåller mall till kommunerna för beskrivning av resursbehov per skola   
• ansvarar för hantering av ev överblivna doser 
 
Kommunens ansvar: 
• Respektive skola skickar ut samtyckesblanketterna, hälsodeklarationerna samt det informationsmaterial 
som Regionen tillhandahåller 
• Mentorer samlar in samtycke och hälsodeklaration i sekretesskuvert och lämnar över till skol-ssk 
• Skol-ssk planerar tillsammans med skolledning gällande det logistiska förfarandet 
• Respektive skola meddelar resursbehov till regionen 
• Respektive skola ansvarar för beställning av vaccin och material via en kontakt per kommun 
• Hämtning och förvaring av engångsmaterial 
• Dialog bör ske gällande planering mellan skolor inom kommunen samt mellan kommuner eftersom 
regionens extrapersonal är begränsad 
 
Övrigt kring förslaget: 

• Vaccinationerna startar vecka 41. 
• Vaccinationerna genomförs av Region Blekinge med hjälp av frivillig extrapersonal.  
• Ett vaccinationsteam utses per kommun. 
• Regionen lämnar material på en fast punkt i varje kommun. 
• Regionen kan ge råd och stöd om lämpliga lokaler för vaccinationer 
• Vaccinationerna delas upp i två tillfällen, dos 1 och dos 2. 
• Personer som inte kan ta del av vaccinationerna på sin skola kan boka tid för vaccination på 

vårdcentralen genom 1177.  
• Om det är många elever som inte kunnat vaccineras på en skolenhet, kan ett nytt vaccinationstillfälle 

för denna grupp övervägas. 
• För elever som har en annan hemkommun gäller samma regelverk som för övriga vaccinationer 

 
Vissa gränsdragningsproblem kan förekomma, som t.ex. 15-åringar som går på gymnasiet och 12-åingar som 
inte går i årskurs 6. Enligt Magnus Ljungcrantz kan vaccinationer ske årskursvis. Personerna måste dock ha 
fyllt 12 år. 
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För vaccinationer på länets friskolor kommer vaccinationssamordnare att presentera samma förslag till 
genomförandeplan för vaccinationer 12 - 15 år som presenterats på detta möte. Frågor som avser samarbete 
med fristående huvudmän hanteras i övrigt av respektive kommun. 
 
En kommunikationsplan har tagits fram för vaccinationer 12 - 15 år i Blekinge. Planen biläggs detta protokoll. 
LSVO framhöll vikten av att planen verkställs av nätverket för kommunikation i Blekinge. Nätverket består 
av kommunikatörer i länets kommuner och i regionen. Vaccinationssamordnaren ombads att kontakta 
nätverket för kommunikation för gemensamma kommunikationsinsatser i enlighet med upprättad 
kommunikationsplan. 
 
Vaccinationssamorden kommer att ha regelbundna planeringsmöten med de medicinskt ledningsansvariga 
skolsköterskorna i länets kommuner. LSVO gav denna grupp (MLA & samordnaren) mandat att fatta 
operativa beslut om vaccinationerna för personer 12 - 15 år. 
 
Ytterligare möten med LSVO om vaccinationer 12 – 15 bedöms i nuläget inte behövas. Om behov uppstår, 
kontaktas LSVO:s ordförande eller sekreterare. 
 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun, hade lämnat återbud till detta 
möte men gett närvarande skolchefer mandat att även företräda Ronneby kommun i denna fråga. 
 
LSVO beslutar 
 
att        godkänna det utskickade förslaget till genomförandeplan för vaccinationer 12 - 15 år med 
tydliggörande av regionens respektive kommunernas ansvar  
 
att        ge vaccinationssamordnare Anna Tegel i uppdrag att kontakta nätverket för kommunikation 
för gemensamma kommunikationsinsatser i enlighet med upprättad kommunikationsplan. 
 
att        ge vaccinationssamordnaren och de medicinskt ledningsansvariga skolsköterskorna i länets 
kommuner mandat att tillsammans fatta operativa beslut om vaccinationerna för personer 12 - 15 år. 
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Ledamöter 
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