
Stockholm 7 mars 2021   

                                                  
                                                                                                                   

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet 

Sveavägen 88 1tr. 113 59 Stockholm 

Tel 08-720 77 30  info@spfstockholm.se 

www.spf.se/stockholmsdistriktet 

 

 

 

 
 
Mer om vaccineringen mot Covid-19.   
 
Vi har nu fått svar från Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen (HSF) samt förtydligande 
av Anna Starbrink ang vaccineringen av vårdpersonal. Detta visste jag inte, när det 
förra mailet gick ut. Då hade jag från två håll i Regionen uppgift om att 
vårdpersonal fick Astra Zenecas vaccin. Läget förändras hela tiden vad gäller vaccin 
och vilka som vaccineras. Jag har fortsatt efterforskningar om huruvida personal, 
som inte träffar patienter/boende också fått sprutor och i vilken omfattning. Vårt 
syfte med informationen, som gick ut i onsdags var att försöka ge saklig information 
om läget. Någon har antytt att vi lämnat uppgifterna på uppdrag av Regionen. Så är 
inte fallet. Det var ett eget initiativ, då medlemmar har hört av sig och frågat.  
 
Vi har kritiserat Regionen för att det går alldeles för långsamt, att ge 80+ resp 65+ 
sina sprutor! Vi accepterar inte att yngre går före – om de inte arbetar i 
direktkontakt med riskgrupper i vården. Vid det kommande mötet med HSF den 15 
mars kommer vi att ställa frågor om varför Stockholms-regionen är sämst i klassen 
när det gäller att ge de prioriterade grupperna sitt vaccin. Man verkar inte ens klara 
med boende i SÄBO (vaccinering av dessa ca 15 000 startade sista dagarna i 
december. och bara en liten del med hemtjänst! Takten 20 000 brev i veckan är för 
långsam. Med 260 000 personer i länet som är 65 år eller mer tar det hela fram till 
sommaren, innan alla fått vaccin!  
 
Här är ett svar från HSF:s svarsfunktion: 
 
De personalgrupper som erbjudits vaccin är personal inom kommunal vård och 
omsorg samt personal inom covidvård på sjukhus. Först vaccinerades personer 
boende på SÄBO och parallellt personal på samma boenden. I den ursprungliga 
planeringen skulle vårdcentralerna få Astra Zenecas vaccin att erbjuda personer 
med hemtjänst och hemsjukvård, då inte alla kunde hantera Pfizers eller Modernas 
vacciner. Tyvärr fick planeringen ändras eftersom Folkhälsomyndigheten valde att 
inte rekommendera detta vaccin till personer +65 år p.g.a. inte tillräckligt många 
äldre personer deltagit i vaccinprövningen.  
Ansvar för vaccinering av personal inom kommunal vård- och omsorg har 
kommunerna varit och själva vaccineringen har gjorts av en vårdgivare som 
Regionen tecknat avtal med. Vaccination av sjukhuspersonal har hanterats av 
sjukhusen. Att det varit olika spår för vaccination av vårdtagare och vårdgivare har 
medfört en icke planerad skevhet i vaccinationsgenomförandet.   
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Regionen fick således lägga om sin planering så att allt Pfizer/Moderna-vaccin 
styrdes till vårdcentralerna och Astra Zenecas vaccin till personal. Dock måste de 
personer som fått en dos av ett vaccin få samma vaccin vid nästa dos.  
Alla vårdcentraler kan nu hantera Pfizer/Moderna och Folkhälsomyndigheten har 
ändrat sin rekommendation runt Astra Zenecas vaccin. Det finns nu studier bland 
annat från Storbritannien som visat att alla de tre godkända vaccinerna har lika god 
effekt vid vaccinering av äldre personer.  
  
Programmet kan nu styras om igen, så att vi kan ge mer vaccin till de äldre. Vi har 
förväntningar på en kraftig ökning av Astra Zeneca-leveranser, så förhoppningsvis 
kommer vi kunna avsluta grupp +65 år i Fas 2 snabbare än befarat.  
 
I nuläget har alla vårdcentraler en mindre mängd vaccin och vaccinerar äldre med 
hemtjänst v8-v11, för att successivt med ökande leveranser börja vaccinera först 
80+ utan hemtjänst, sedan 70-79 år och därefter 65+. Under kommande 4 veckor 
skickas det ut brev med information och instruktioner först till 80+ ( 20 000 brev i 
veckan, alla kan inte få vaccin samtidigt) sedan 70-79 år och sedan 65+. 
 
Statistik om vaccin och vilka åldersgrupper som fått vaccin finns på 
Folkhälsomyndighetens hemsida och på www.sll.se. Folkhälsomyndighetens 
statistik kan dock vara svårtolkad, men det finns i nuläget inget bättre att erbjuda.  
 
Fortsätt ”håll ut och håll i” med efterföljande av lämnade restriktioner. 
 
Ritva Elg, vice ordförande i SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet 
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