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Rekommendation om vaccination mot pandemisk influensa 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslöt vid sammanträde 
den 21 augusti 2009 att godkänna en rekommendation, som innebär att alla som 
bor eller varaktigt vistas i Sverige erbjuds avgiftsfri pandemivaccination. SKL 
rekommenderar vidare att kommunerna ska bedriva ett nära samarbete med lands-
tingen för att i möjligaste mån öka tillgången på antalet vaccinatörer. Av rekom-
mendationen framgår också att överläggningar med staten fortsätter om finansie-
ring av vaccinationerna. Vidare behandlas också frågor om vaccination av perso-
ner från andra landsting, prioriteringar, företagshälsovården m.m. 

Vad gäller rekommendationen att kommunerna ska bedriva ett nära samarbete 
med landstingen framgår följande av styrelsebeslutet. SKL vill understryka bety-
delsen av att landstingen och kommunerna i nuvarande pandemiläge bedriver ett 
nära samarbete för att i möjligaste mån öka tillgången på antalet vaccinatörer. 
Inom kommunerna finns det tillgång på personal med lämplig kompetens inom 
både skolhälsovården samt äldre- och handikappomsorgen, som kan vaccinera 
bl.a. elever, personer inom äldre- och handikappomsorgen och kommunernas egen 
personal. När kommunerna tillhandahåller egen personal som vaccinerar bör 
kommunerna finansiera kostnaderna för sina vaccinatörer, medan landstingen 
även i dessa fall ansvarar för vaccinet och den enskilde personen vaccineras helt 
utan avgift. 

Frågor om detta cirkulär besvaras av Hasse Knutsson, tfn: 08-452 76 62. 
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