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Forsinket vaksinering truer eldres psykiske og fysiske helse 

Vi viser til artikkelen i VG 26.1.2021 om at vaksineringen mot covid-19 kan bli opp mot to 
måneder forsinket i Norge.  

Artikkelen presenterer opplysninger om forsinkede leveranser fra AstraZeneca. I artikkelen er 
statsråden sitert på blant annet dette: «– Hvis de ikke klarer å skalere opp igjen, men de 
andre avtalene vi har lykkes innenfor de tidene som vi er forespeilet nå, så vil det i sum 
kunne innebære en én til to måneders utsettelse.»  

Eldreombudet er dypt urolig for at forsinkelsene i vaksineringen vil tilspisse den sosiale 
isolasjonen av eldre og andre i risikogruppene.  

Vi har i lang tid fått meldinger fra eldre, og pårørende til eldre, som forteller om ensomhet og 
sosial isolasjon på grunn av pandemien. En undersøkelse gjort av Opinion viste i høst at 160 
000 nordmenn over 60 år hadde sluttet å forlate hjemmet sitt. Rundt halvparten av de over 
60 år rapporterte at de savner menneskelig kontakt. En av fem fortalte at de er ensomme. 

Eldreombudet frykter at forsinkelsene i vaksineringen vil skade helsen til sosialt isolerte 
eldre, både psykisk og fysisk.  

Vi vil derfor stille statsråden disse spørsmålene: 

1. Det ble bevilget 400 millioner kroner mot sosial isolasjon og ensomhet blant eldre
gjennom revidert nasjonalbudsjett i juni 2020. I hvor stor grad har disse midlene
kommet eldre til gode i form av konkrete tiltak som er satt i verk?

2. I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget nye 400 millioner. Hvor raskt vil de nye
midlene utløse tiltak som hjelper de isolerte eldre?

3. Planlegger regjeringen nye tiltak mot den sosiale isolasjonen av eldre under
pandemien?
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