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Information angående vaccinering för de som är 65+
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Närvarande: Cornelia Brusmark, Ingela Gillberg, Paulina Selling
Inger Könberg, Ann-Marie Johansson, Britt Wikman, Roland Johansson, Inger Breil, Christine Persson

Syfte med informationen är dialog kring vaccinering för de som är 65-70 år. 

Vaccinationssamordnare Cornelia Brusmark och Primärvårdschef Ingela Gillberg visar ett bildspel- detta bifogas med 
anteckningarna från dagens information. 

Vaccinationstäckningeni sin helhet i länet är god, specifikt i gruppen 65+ c a 82%. Täckningsgraden i gruppen 65-70 år är klart 
sämre än äldre grupper. Hitintills har 43.000 doser använts. 

Från vecka 15 påbörjades vaccinering för 65+
Bokningsläget för gruppen 65-70 år är sämre än väntat och sämre jmf med andra grupper (både äldre och nu yngre).Ca 2500 
saknas i åldersgruppen av ca 8000 som ingår i åldersgruppen. 
Regionen har nu fått öppna upp för 60+ då det finns överblivna doser på grund av att de är så få som bokar in sig för vaccinering. 

Skärpt prioritering av äldre påbörjades i mars enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten, utifrån att risken för död och allvarlig 
sjukdom i COvid19 är klart ökad från 60-65 års ålder..

Tre olika vacciner används med god effekt, Moderna, Pfizer och Astra Zeneca. I klinisk användning ses likartad skyddseffekt för de 3
vaccinerna, inte minst i äldre åldersgrupper

Sällsynta biverkningar som skett har man sett gälla åldersgrupp 64 år och yngre. 

Skepticism och oro kring biverkningar av vaccin utifrån risk för mycket sällsynta biverkningar. Bedömningen utifrån vetenskapligt 
läge är definitivt att det innebär oändligt mycket större risk att avstå/skjuta upp vaccination och riksera smitta med Covid19 jämfört 
med att vaccinera sig.

Oron för de som lyfts upp i denna information är de som ingår i åldersgruppen 65-70 år.

Fråga: Argument efterfrågas för de som inte vill vaccinerat sig. 
Svar: Vi befinner oss i ett läge med kraftigast smittspridning sedan pandemins start där vi ser att det är nya mer smittsamma 
virusvarianter som tar över. 
IVA-vården är svårt belastad i hela landet och sjukvården är högt belastad i övrigt för att hantera de som insjuknar – minst 
reservkapacitet inom vården sedan pandemins start med risk att vi får svårt att klara av Covidvård och andra delar av vården 
inklusive intensvivård utifrån annan allvarlig sjukdom/skada. Det är större risk att insjukna i Covid-19 än att få biverkningar av 
vaccinet. 

Fråga: Hur ska vi lyckas övertyga de som vägrar vaccinering?
Svar: Alla går inte att övertyga, men det är inte troligt att så många tusen vägrar vaccinering. Våga ta samtalet kring vaccin och 
föregå med gott exempel! Informationen finns tillgänglig - närmast svårt att ta till sig mer pandemifakta – men behöver tas ner på 
individnivå genom samtal med vänner, bekanta etc.

Fråga: Kan en kallelse skickas ut? 
Svar: Ja, det kan vara en bra idé. 

Fråga: Bokningstelefonen – Det är bara upptaget.
Svar: Det är det inte längre, det är så få som ringer nu att felsökningar genomförts då man trott att det varit problem med telefonen, 
men så är inte fallet. Således god tillgänlighet per telefon och gott om tider. Det ringer mycket kl. 08.00 på morgonen den dagen det 
öppnas upp för ny åldersgrupp. 

Fråga: 60-65 år, vad har man för öppettider för vaccinationscentralerna? För det är många som arbetar i denna åldersgrupp. 
Svar: Tillgängligheten ska tittas vidare på för att kunna utöka, vissa mottagningar med kvällsöppet finns. Men trögheten är för de 
som är mellan 65-70 år.
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Fråga: Larmrapporterna har påverkat. Information saknas inte. Jämförelserna som visas påverkar inte, till exempel att det är större 
risk att vara med om en bilolycka än att få biverkning av vaccinering. Då det är uppfattning om att man kan påverka bilolyckan men 
att det kan man inte göra när man fått vaccin i kroppen. 
Svar: Jämförelsen med bilolyckan kan man se på det viset att om man är med om en bilolycka så finns inte tillräckligt med vård att 
bli omhändertagen på ett bra sätt då sjukhuset är så överbelastat med de som är sjuka i Covid-19. Återigen föregå med gott 
exempel och göra diskussioner mer konkret på individnivå. Att vaccineras är också ett ställnignstagande för andra och för samhället.

Fråga: Om vi vaccinerats med Astra Zenecas så är det så otroligt lång väntetid till dos 2. Sedan behöva vänta 
2-3 veckor efter det innan man kan träffa nära och kära. Det är också en orsak att inte vilja vaccinera sig. 
Folkhälsomyndigheten och Smittskydd styr de lättnader som finns för vaccinerade, men dosintervallet är satt utifrån bäst immunsvar 
på vaccinationen.

Fråga: Skillnaden mellan kommuner, finns det? Finns det skillnad mellan kön? 
Svar: Det finns ingen betydande skillnad mellan kommunerna. I sin helhet finns en liten övervikt för kvinnor, det hänger sannolikt 
ihop med att vi har vaccinerat vård/omsorgspersonal som i större utsträckning är kvinnor.

Fråga: Svårt att boka in sig på 1177.se, det är inte tydligt och lätt att förstå.
Svar: Frågan tas med till förvaltningen som hanterar webtidboken.  

Fråga: Kan någon förebild i åldersgruppen träda fram? 
Svar: Cornelia tar med sig frågan till Sara på Kommunikation som tar kontakt med de som ingår i Pensionärsrådet. 

Tydligaste och bästa är att skriva ett brev och skicka specifikt för åldersgruppen 65-70 år. 

Pensionärsorganisationerna har fritt att skriva om det som pratats om denna information idag. 
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