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Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Kungsbacka kommun 

 

Vaccination av vårdpersonal inom äldrevården 

Med stor förvåning läser vi i dagens Norra Halland (19/1) att 26% av vårdpersonal inom äldrevården i 

Kungsbacka kommun vägrar att ta vaccination mot Covid -19. 

Personer som arbetar nära de äldre ska självklart kunna göra detta på ett säkert sätt för att minska risken 

att smitta den äldre. Det handlar om att ge trygghet både för den äldre och för personalen. 

För den äldre handlar det om att den personal som besöker hemmet eller jobbar nära den som bor på vård 

och omsorgsboende inte bär på smitta, men det handlar också om tryggheten att det finns en kontinuitet i 

att det är samma person som har kontakten och inte själv blir sjuk och därmed tvingar fram nya kontakter 

för den äldre. 

Även om det inte finns lagligt stöd för att tvinga någon att ta vaccinationen så måste ändå det övergripande 

ansvaret för kommunen vara att begränsa smittspridningen så långt det är möjligt. Därmed måste 

kommunen också ställa krav på sina medarbetare att dessa skyddar sig från smitta så långt det är möjligt. 

Då är vaccinationen ett kraftfullt medel för detta. 

Därför vill vi från pensionärsorganisationernas sida i Kungsbacka med kraft uppmana förvaltningen för Vård 

och Omsorg att skyndsamt och effektivt se till att de äldre i hemtjänst och särskilt boende skyddas genom 

att den personal som arbetar nära de äldre också har ett fullgott skydd mot Covid -19 genom 

vaccinationen.  

Om personal inte vill ta sin vaccination bör omplacering ske till andra uppgifter där risken att smitta de äldre 

bedöms mindre. 
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