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Ilskan hos pensionärsorganisationer växer. Det 

handlar om förseningar och krånglig 

information kring vaccinering. Men också 

osäkerheter i prioriteringsordningen där nu 

bland annat personer i socialt utsatta områden 

får gå före i vaccinationskön. 
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Stäng 
Dela artikeln: 

Först för att bli sjuka. Sedan för att missa viktig information om vaccinering eller för att 

vaccinationerna dröjer. Tålamodet börjar tryta. I takt med det växer ilskan. 
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– Nu får det bli någon jäkla ordning på detta, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF 

Seniorerna. 

Hon menar att det handlar om grundläggande faktorer, som hennes medlemmars tillit till 

myndigheter och demokratiska processer. 

– Många äldre har suttit hemma i snart ett år. Tagit sitt ansvar och hållit distans. Men då ska 

de inte heller behöva gå och oroa sig för exempelvis att det ska vara krångligt att ta reda på 

hur man ska få sin vaccinationsspruta. Det är oacceptabelt, säger Eva Eriksson. 

SPF Seniorerna har en kvarts miljon medlemmar i 26 distrikt och nästan 800 lokalföreningar 

runt om i landet. 

Så sent som i fredags hade SPF Seniorerna möte med Emma Spak, chef för hälso- och 

sjukvårdssektionen på Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

– Folkhälsomyndigheten har tagit sitt ansvar genom att ta fram en prioriteringsordning för 

vaccineringen. Nu är det kommuner och regioners ansvar att se till att det här fungerar. Jag 

förstår inte att det ska vara så svårt, säger Eva Eriksson. 

Prioriteringsordningen innebär att man delar in vaccinationen av befolkningen i fyra faser. Fas 

1 är framför allt boende på särskilda boende för äldre och personal inom äldreomsorg och 

hälso- och sjukvård. Fas 2 är bland annat alla över 65 år där man börjar med de äldsta. 

– Vi kräver att både kommuner och regioner måste hitta bra informationsvägar som når fram 

till de äldre. Den enskilde pensionären ska inte behöva leta på snåriga hemsidor. Det finns 

exempelvis så kallade pensionärsråd över hela landet, som man kan använda sig av. 

De här kraven framförde SPF Seniorerna till Sveriges kommuner och regioner i samband med 

mötet i fredags. 

 
PRO:s ordförande Christina Tallberg Foto: Tomas Oneborg 

Eva Eriksson tycker vidare att det är märkligt att man inte kan organisera väntelistor på varje 

vårdcentral när det blir vaccindoser över. 

– Det borde finnas en upprättad lista över personer över 70 år som enkelt kan kallas in vid 

sådana tillfällen. Istället hör vi talas om att vårdcentraler har vaccinerat personer längre ner på 



prioriteringsordningen. Det inger en känsla av att man inte bryr sig om de äldre, säger Eva 

Eriksson. 

Även PRO, Pensionärernas riksorganisation, har reagerat. I ett öppet brev till SKR i början av 

februari riktade PRO:s ordförande Christina Tallberg likartade krav som SPF Seniorerna nu 

framför. 

Det vill säga: håll fast vid prioriteringsordningen, äldre måste komma först. 

Skärp informationen om var, när och hur vaccinationerna ska gå till. Och gör det möjligt att 

boka både analogt och digitalt. 

SKR:s ordförande Anders Knape har svarat på brevet och bland annat redovisat att man 

kommer använda sig av både brevutskick och informera via lokalmedia när det står klart hur 

vaccinationerna kommer att ske. 

Han skriver också att tidsbokning ska vara möjlig att göra utan att det krävs identifiering 

genom bank-id. 

– Vi tycker att mycket av hans svar är bra. Men nu gäller det att det blir verklighet. Jag har 

regelbunden kontakt med 26 distriktsordförande som har till uppgift att följa upp hans brev i 

sina regioner, säger Christina Tallberg. 

De två pensionärsorganisationerna betonar båda vikten av att följa prioriteringsordningen. 

De senaste dagarna har det skapats en debatt kring att Stockholmsregionen prioriterat 

vårdpersonal i högre grad än andra regioner, och har en lägre andel äldre vaccinerade. 

Christina Tallberg är även något skeptisk till Folkhälsomyndighetens nya instruktion från i 

fredags. Att inte bara prioritera utifrån ålder utan även från faktorer som låg utbildning och 

inkomst. 

– Det där tror jag kan bli svårt. Det blir lätt godtyckligt. Att vaccinera alla bara för att man bor 

i ett utsatt område blir inte rättvist. Det finns många pensionärer som har låga inkomster men 

som bor i andra områden, säger Christina Tallberg. 
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