
RPR träffar regionen om vaccinationsläget 
 
Bekymmersamt att gruppen 65 – 70 år väljer att inte vaccinera sig. 
 
Regionala pensionärsrådet RPR har idag 22/4 varit inbjudna att delta i ett digitalt möte om 
vaccinationsläget. Regionens företrädare i vaccinationsfrågor; Vaccinationssamordnare 
Cornelia Orhagen Brusmark samt Primärvårdschef Ingela Gillberg informerade om 
vaccinationsläget som visade stor andel vaccinerade i grupperna 70+. Gruppen 65 – 70 år 
har dock inte visat det intresse för vaccination som man hoppats på och som är 
nödvändigt för att få stopp på spridningen och därmed minska belastningen i vården. Det 
påpekades också att på individnivå bör man i gruppen 65 – 70 år vara medvetna om den 
stora risk man löper att bli smittad, bli svårt sjuk och till och med dö om man inte 
vaccinerar sig. Detta ska vägas mot de, i åldersgrupperna 65+, mycket små riskerna att 
få allvarliga biverkningarna av vaccinet. 
 
Vad finns att göra för att motivera fler i gruppen 65 -70 att vaccinera sig? 
Konstaterades att det nog inte saknas information om Covic och vacciner men att 
förebilder som man litar på skulle kunna ge ”balans” till den i vissa fall alltför svårbegripliga 
informationen med statistiska uppgifter om risker mm. Ett alternativ, som vi även tidigare 
föreslagit, är att Regionen tar kontakt via brev eller telefon och erbjuder tid till de i gruppen 
som inte än bokat tid för vaccination. En personlig påminnelse och att man inte själv 
behöver boka tid  förväntas kunna bidra till att fler, i den aktuella gruppen, väljer att 
vaccinera sig. 
Några i dagens möte vittnade om svårigheter med att komma fram på telefon för bokning 
och att rutinen för bokning via 1177 upplevs otydlig. Företrädarna kunde informera att 
telefonbokningen i dagsläget inte är ett problem. När det gäller 1177 skulle man undersöka 
om denna väg till bokning kan förbättras. 
 
Vi ser positivt på Regionens initiativ till dagens möte där representanterna tacksamt tog 
emot våra synpunkter och förslag. 
 
Vi i RPR som representerar pensionärsorganisationerna är helt övertygade om att 
vaccination är den enda vägen ut ur pandemin och därmed slippa den isolering vi levt i 
under alltför lång tid! Vi vädjar därför till er alla att vaccinera er, för er egen skull men inte 
minst för samhället/sjukvårdens skull. 
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