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Till Regionens smittskyddsenhet i Falun
FUB är en förening som arbetar intressepotitiskt för att tittvarata våra medlemmars
behov. De har intettektuetta funktionsnedsättningar, många har även

fterfunktionsnedsättningar (lF intettektuett funktionsnedsättning - tidigare
utvecklingsstörning). Vi i FUB Datarna har samverkan med regionen genom FRID.
Vi önskar besked om hur ni aibetar med vaccination av säsongsinftuensa för den
här gruppen och hur ni planerar för genomförande av vaccinationen mot Covid-19.
Vi vitt också veta hur ni jobbar med att se titt att man ges möjtighet att få
pneumokockvaccinationen för att förebygga komptikationer.
Många av våra medlemmar hör
typer av inftuensa.

titt riskgruppen för att bti altvartigt sjuka i otika

Vi upptever att man på vårdcentraler har dåtiga kunskaper om lF och andra
funktionsnedsättningar. Många av våra medtemmar behöver sederas att sövas för
att man ska kunna genomföra en vaccination. Vi anser att det inte ska tigga på
gode mäns och personatens kunskap för att våra medtemmar ska få tittgång titt
samma vaccinationer som övriga i befotkningen.
De ftesta av våra medtemmar har stöd inom LSS-tagstiftningen, vissa med lindrigare

funktionsnedsättningar har stöd av kommunernas sociattjänst, några få har inget
stöd atls utan ktarar sig med stöd av anhöriga. De ftesta har en god man som
företräder dem och "sörjer för person" dvs ser titl att de får bt a de vaccinationer
de behöver. Risken är stor att man tror att någon annan ansvarar för detta och att
personen inte får någon vaccination.

Vi, i FUB Datarna, anser att det är de sjukvårdande instanserna i länet som
ansvarar för att vaccinationer genomförs. Våra medtemmar finns listade på någon
vårdcentral och vi anser att de har ansvar för att man skickar ut infor:mation som
är riktad titt den här gruppen. Det innebär att informationen är skriven på tätttäst.
Möjtighet att man t ex får vaccinationen på sitt boende. När regionen går ut med
information om vaccinationer kan man inte räkna med att atta som ger stöd titt
dessa personer har kunskap för att förstå behovet av vaccination.
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För FUB Datarna
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