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Personal inom kommunal vård och omsorg ska antingen
vara vaccinerad eller använda andningsskydd av klassen
FFP3
Inkom den 29 september 2021 av Ulla Krogh (C)
Förslag till beslut
Äldrenämnden noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna
bakom förslagen i politikerinitiativet. Politikerinitiativet är därmed
färdigbehandlat.

Sammanfattning av ärendet
För att förbättra vaccinationstäckningsgraden bland medarbetare inom vård och
omsorg föreslår politikerinitiativet att medarbetare erbjuds vaccination i samband
med att de äldre erbjuds dos 3 samt att alla aktörer erbjuder vaccination på betald
arbetstid. Initiativet föreslår även att medarbetare som inte är fullvaccinerad ska
bära andningsskydd FFP3 för att minimera risken för smitta. Enhetens
bedömning är att intentionerna bakom politikerinitiativet uppfylls genom att
medarbetare får vaccinera sig på arbetstid samt att verksamheterna följer region
Stockholms riktlinjer när det gäller skyddsutrustning och source control.

Förslagen i politikerinitiativet
Centerpartiet föreslår att;
-

personal inom hemtjänst och särskilt boende för äldre får vaccinera sig på
betald arbetstid i samband med att de äldre får sin dos 3
personal som ej vill vaccinera sig i stället alltid använder FFP3andningsskydd när de är på arbetet och träffar andra människor
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Enhetens utredning och bedömning
Vaccination på arbetstid
Personal på särskilt boende har erbjudits vaccination på arbetsplatsen i samband
med att kunderna fått sin tredje dos vaccin. Denna möjlighet finns fortfarande i
samband med att ansvarig läkare finns på plats på boendet.
Personal inom hemtjänst kan inte erbjudas samma möjlighet att vaccinera sig i
samband med att de äldre får sin dos 3 då kunder med hemtjänst antingen
vaccineras via sin vårdcentral eller via vaccinationsmottagning.
Det är upp till varje arbetsgivare om medarbetarna får vaccinera sig på betald
arbetstid. En kartläggning bland anordnare inom kundvalen hemtjänst och
särskilt boende visar att medarbetare får vaccinera sig på betald arbetstid. Det
förekommer även att medarbetare får kompensation om man väljer att vaccinera
sig på ledig dag.
För att underlätta för arbetsgivarna att låta medarbetare vaccinera sig på arbetstid
ersätter Nacka kommun anordnarna med 280 kr/anställd för genomförd
vaccination.
Skyddsutrustning vid covid - 19
Nacka kommuns anordnare inom särskilt boende och hemtjänst följer region
Stockholms riktlinjer för covid-19 inom kommunal vård och omsorg när det
gäller basala hygienrutiner, skyddsutrustning och source control. Source control
används för att skydda andra från eventuell smitta. I riktlinjen avses med source
control framför allt användning av vätskeavvisande kirurgiskt munskydd IIR.
När personal inte är i tjänst gäller egenansvar och Folkhälsomyndighetetens
rekommendationer för de som valt att inte vaccinera sig.
Enligt Vårdhygien Region Stockholm ska andningsskydd FFP3 med täckt ventil
eller utan ventil i första hand användas för operation och vård av patient med
öppen lungtuberkulos. Andningsskydd används för att skydda personalen från
smitta.
Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida följande om vaccin och smitta:
”Vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd mot sjukdom för den som vaccinerats.
Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida
smittan vidare och hur länge vaccinet ger skydd mot covid-19. Därför behöver
många åtgärder kvarstå.
God följsamhet till basala hygienrutiner är grunden för att förebygga
smittspridning. Såväl verksamheter som anhöriga och boende har ansvar
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för att begränsa smittspridning och följa de föreskrifter och allmänna råd
som finns.”
Enhetens bedömning
Enhetens bedömning är att intentionen bakom förslagen i politikerinitiativet
uppfylls genom att medarbetare inom vård- och omsorg har möjlighet att
vaccinera sig på arbetstid samt att samtliga verksamheter följer region Stockholms
riktlinjer när det gäller skyddsutrustning och source control.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn
Beslutet får inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
Politikerinitiativ – Personal inom kommunal vård och omsorg ska antingen vara
vaccinerad eller använda andningsskydd av klassen FFP3. 29 september 2021 av
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