
Ur flödet med tillägg av P. Ingvarsdotter 
 

En sammanfattning om politikers och FHM`s 
information över tid: 
 

• Sprutan måste ges till ”riskgrupper” 

• Men bara till äldre över 70 år, 65 år. Nej förresten, till alla över 18 år. 

• Vi behöver ge den till 16-18-åringar. 

• Och till alla över 12 år. Nej, förresten nu öppnar vi upp för barn 5-11 år. 

• 60% måste ta V för flockimmunitet. Nej förresten, 70% krävs nog. Nej, 85%, 90% 

behövs tydligen. 

• En dos ger 95% fullgott skydd. Nej förresten, det ger max 90%, 85%, 80%, 65%, 

50%. 

• Vi behöver ta TVÅ doser!! Två ger 98% fullgott skydd. 

• Nej, förresten, de ger 96%, 90%, 80%, 70%, 60%. Vi vet inte. 

• Alla måste troligtvis ta TRE doser för att uppnå fullgott skydd. Nej, förresten det 

skyddar nog ändå bara i högst 12 månader. Nej, tydligen bara i 9 månader, 6 

månader, 5 månader, 4 månader. Åtminstone i 21 dagar. 

• Alla fabrikat är 100% säkra att ta. Okej, kanske inte den av märket A. Folk fick ju 

proppar och dog av den. Men alla de andra är 100% säkra! 

• Okej då, kanske inte heller den av märket M, för de unga, som kan få 

hjärtmuskelinflammation och dö. Men lita på experterna. De vet bäst. 

• Vi måste stänga ner samhället tills tillräckligt många har tagit EN dos. Nej, tills 

tillräckligt många fått 2 st. Nej, tills tillräckligt många fått 3 st. Vi måste stänga ner 

tills alla har fått tillräckligt många doser!!! 

• Vi kommer inte att införa V-pass. Hoppsan, vi inför pass men vi tänker inte tvinga 

någon att ta V. 

• Vi inför för samlingar över 100 personer… hoppsan snart över 7 personer.. hoppsan 

på sikt bör vi kanske införa V-pass för samlingar från 0 personer … 

• Hoppsan, statliga arbetsplatser inför visst krav på V och pass, annars kan uppsägning 

diskuteras. Detta är ingen diskriminering. Lita på experterna. De vet bäst. 

• Vi vet att V skyddar mot svår sjukdom och död men vi vet att även vaccinerade kan 

bli infekterade och dö men vi är helt säkra på att det skyddar mot smittspridning även 



om en vaccinerad också kan smitta och smittas. Det vet vi. Ta en krampaus om du 

inte vet om den du möter är ovaccinerad. 

• Det är ingen mänsklig rättighet att få gå på bio, konsert, restaurang, fotbollsmatcher, 

ut och dansa, vara med på ditt barns luciafirande, eller att få ha en rolig och 

meningsfull fritid. 

• Det är ingen mänsklig rättighet att få spela musik eller sjunga på en konsert om man 

är där för att ha roligt men musiker och solister som har det som försörjning de 

behöver inte visa V-pass. 

• Hoppsan … musiker och solister måste också visa V-pass även om de arbetar. 

• Nej vi vet att myndigheterna inte på något sätt har lagstiftat om detta men vi vill 

gärna ha säkra evenemang och föregå med gott exempel. V-pass är en effektiv 

smittskyddsåtgärd säger Socialministern. Det gör ingenting om folk sitter trångt man 

kan vara säker när alla har vaccinerat sig. 

• Meddela oss i tid så att vi kan hitta en ersättare till dig. Hur skulle det se ut om de 

som av solidaritet vaccinerat sig skulle träffa på en musiker som valt något annat, 

även om musikerna är helt friska. 

• Rådet om V gäller förstås inte de som har medicinska skäl. De kan skaffa ett 

läkarintyg på det säger Socialministern. Hoppsan… det finns inte någon som har 

kompetens att skriva ett sådant intyg… 

• … men du kanske kan ta injektionen ändå… så att du kan fortsätta jobba som vanligt. 

• Vaccinet är helt säkert. Du kan ligga kvar i stolen efter injektionen i 30 minuter så får 

vi se hur det går. Långtidseffekten ser vi om några år så det behöver Du inte tänka på 

nu. 

• Huvudsaken är att du skyddar dig själv och andra och din sjukdom blir mild om du 

smittas trots att du troligen redan varit sjuk i C. 

• Ja, naturlig immunitet är överlägsen men den blir ännu bättre om du boostar den. 

• Tekniska lösningar har ALLTID varit till mänsklighetens bästa. 

• Vill du ha kvar ditt jobb eller inte? Det är ingen mänsklig rättighet att kunna gå och 

handla mat i affären. Det räcker med 2 doser för V-passet. 

• Inom en snar framtid: Du måste ta 3 för att det ska gälla. Du behöver ta minst 3 doser 

per år. 

• Man diskuterar nu den fjärde dosen redan till hösten. Du måste nog kanske ta uppåt 

10 st. för att passet ska kunna gälla.” ——————————————————- * 



• Det är helt säkert att ta två olika typer av vaccin i olika armar på samma gång… 

hoppsan … nu gick något fel…det har aldrig hänt förut, så det rapporterar vi inte… 

• Hur blir allt när nödgodkännandets testperiod löpt ut 2023? Vet experterna mer då? 

• Hoppsan, vaccinrelaterad information och viss del av innehållet i vaccin skyddas av 

• varumärkeslagen och ska döljas… 

• Och så var det där med GDPR och det finstilta… om det är för få som vårdas på 

någon IVA-avdelning så kan man inte avslöja vaccinationsstatus…så man väljer att 

säga att alla dessa är ovaccinerade…God Jul! 

• På grund av risk för röjande av uppgifter om enskild individ särredovisas inte 

vaccinationsstatus när antalet vaccinerade är färre än tre utan ingår då i ovaccinerade. 


