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Interpellation av Talla Alkurdi (S) om vaccinering mot covid-19 i
Region Stockholm.
I dagsläget är det uppenbart att Region Stockholm
behöver komma ikapp resten av Sverige i vaccineringen mot covid-19 och
specifikt bland de äldre. Regionen kom igång sent med vaccinering av
specifikt äldre med hemtjänst och hemsjukvård. Hittills har färre än hälften
av den gruppen fått sin första dos jämfört med rikssnittet på 63 procent
(2021-03-11). Så ser det ut trots att denna grupp tydligt ingår i fas ett i
prioriteringsordningen, enligt Folkhälsomyndigheten. Region Stockholm är
också sist av regionerna att inleda fas två av vaccineringen.
Sammanfattningsvis måste Region Stockholm komma ikapp övriga Sverige
med vaccineringen samt gå till botten med varför vaccineringen av de äldre
går så långsamt.
Vi Socialdemokrater i Region Stockholm ser allvarligt på bristerna i
samordning, planering och kommunikation under vaccinationsprocessen.
Det ska vara tydligt vilka prioriteringar som gäller, hur vaccinationen går till
och hur vården samordnas mellan kommunerna och regionen samt med alla
vaccinatörer. Vi har återkommande i politiska organ föreslagit en tydlig plan
för vaccineringen och kommunikation som öppet redovisar vilka
prioriteringar som görs. Vi har föreslagit att planen ska återkopplas till de
folkvalda och invånarna. Detta har inte hörsammats. En transparent process
där vi tillsammans i en konstruktiv anda genomför vaccineringen och
kommer ur pandemin.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt
regionråd:
-

Vilka andra vägval och förbättringar anser du borde ha gjorts i
regionens förberedelsearbete inför vaccineringen mot covid-19 med
tanke på att regionen är sist i landet när det gäller andelen
vaccinerade totalt och specifikt äldre?

-

Vad grundande regionen beslutet på om att vaccineringen av äldre
med hemtjänst skulle senareläggas? Hur såg bedömningen ut om att
den här gruppen äldre inte behövde skyddet lika snabbt som
motsvarande grupp i andra regioner?

Interpellation
2021:22
1 (2)

2 (2)
INTERPELLATION

-

Varför valde Region Stockholm att inte ha en öppen och transparent
beslutsprocess när gruppen äldre med hemtjänst och hemsjukvård
prioriterades ner i fas ett?

-

Hur drar Region Stockholm lärdom av andra regioner där
vaccineringen går snabbare gällande t ex användandet av mobila
enheter vid äldres vaccinering, kunskap kring hantering av
stötkänsligt vaccin, administrativt stöd till vårdcentralerna etc.?
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