Stockholm, 2020-12-11

Att:
Sveriges Regiondirektörer
Sveriges Hälso- och sjukvårdsdirektörer

Röda Korsets roll under planerad vaccinationsinsats mot covid-19
Röda Korsets volontärer har bistått vid tidigare vaccinationsinsatser såsom vid svininfluensan 2009
samt vid årliga influensavaccinationer på flera håll i landet. Volontärerna har då bidragit till att skapa
trygghet och underlätta vårdpersonalens arbete genom att hjälpa till med mottagning, information
och bidra med trygghet och medmänskligt stöd före och efter vaccineringen. Vi bedömer att vi kan
vara behjälpliga under den kommande vaccinationsinsatsen och ser därför fram emot att så snart
som möjligt inleda en dialog med er Region kring former för medverkan då en större insats kräver
samordning, rekrytering av volontärer samt överenskommelser med förutsättningar och krav för att
säkerställa en kvalitetssäkrad insats.
Under coronapandemin har vi inom ramen för vårt krisberedskapsarbete och humanitära uppdrag
genomfört flera större nationella insatser för att stödja stat och kommun, bland annat mat- och
medicindistribution i samverkan med MSB till riskgrupper och skyddsutrustning genom stöd till
Socialstyrelsen. Svenska Röda Korset har också ställt om lokala verksamheter för att möta nya behov,
bland annat har volontärer funnits vid ett antal sjukhus för att informera och stötta besökare, vi har
utvecklat en webbhubb med information, råd och stöd kopplat till psykisk ohälsa och vår nationella
vårdförmedling har utökat öppettider för att svara på frågor om tillgång till vård under pandemin.
Slutligen vill vi lyfta frågan om tillgång till vaccin för alla personer som vistas i regionen oavsett legal
status. Vi önskar uppmärksamma att det finns personer som inte är folkbokförda som behöver
skyddas i enlighet med de nationella prioriteringarna för vaccination mot Covid-19 och om dessa
grupper redan nu tas i beaktande kan bättre vaccinationstäckning nås.
Vi ser fram att diskutera på vilket sätt Svenska Röda Korset kan bidra i den kommande
vaccinationsinsatsen.
Kontakta Johann Knigge, tel; 0702239508 johann.knigge@redcross.se
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