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Till: Enligt sändlista

Säsongsvaccinationen mot influensa i november
2019 till personer med särskild risk.
Årets kampanj mot säsongsinfluensa startar tisdagen den 19 november, vecka 47.
Anledningen till den senare starten, är att leverantören av vaccinet vill kunna garantera rätt
sammansättning av vaccinet. Kampanjen är i övrigt upplagd efter samma koncept som tidigare år.
Målgrupper
Målgruppen är de med ökad risk för allvarligt sjukdomsförlopp i samband med influensa. Till
dessa hör gravida kvinnor, personer med underliggande sjukdom - främst kronisk hjärtoch lungsjukdom - och personer som fyllt 65 år. I upprepade studier har vaccinet visats
minska sjuklighet, komplikationer, behov av sjukhusvård och även antalet dödsfall i samband
med influensa. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat Rekommendation influensavaccination
av riskgrupper. Se faktaruta nedan.
Andelen 65+ som vaccinerar sig mot säsongsinfluensan ligger tyvärr fortsatt lägre än önskat.
Förra året vaccinerades 56 procent av ålderspensionärerna i Halland. Därmed tillhör Halland
gruppen landsting med högsta täckningsgraden. Vi vet att vårdpersonalens engagemang
med att direkt uppmana alla i riskgrupperna till vaccination är en viktig faktor för att nå den
enskilde.
Målet är fortfarande att nå 75 procent, det mål som WHO har satt upp.
Gruppen personer yngre än 65 år med underliggande sjukdom, inkluderande de gravida, är
en särskilt prioriterad grupp för hög vaccinationstäckning.
Gravida
Socialstyrelsen tog 2013 med gravida som en medicinsk riskgrupp för komplicerad influensa.
Gravida kvinnor behöver ha fortsatt skydd mot A(H1N1)pdm09 då den tidigare vaccinationen
med pandemivaccinet Pandemrix inte anses ge tillräckligt skydd längre. Socialstyrelsen
rekommenderar därför att samtliga gravida kvinnor i andra och tredje
trimestern erbjuds vaccination. Ett råd för genomförandet är att frågan tas upp
vid inskrivningssamtal på mödravårdcentralen och att kvinnan vaccineras efter
vecka 16, under hela perioden fram till influensautbrottet. Ultraljud behöver
inte göras före vaccinationen.
Vilket vaccin?
Samma vaccin som föregående influensa säsong Vaxigrip Tetra, Sanofi Pasteur, är det
upphandlade vaccinet också för 2019. Vaccinet innehåller oförändrat fyra komponenter; två
influensa A virus och två B-virus:
A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-likt virus; ”svininfluensa” (genetisk grupp 6B.1+S183P)
A/Kansas/14/2017 (H3N2)-likt virus, ”Hongkong”(genetisk grupp 3C.3a)
B/Colorado/06/2017-likt virus (B/Victoria/2/87-linjen) (genetisk grupp 1Adel162-163)
B/Phuket/3073/2013-likt virus (B/Yamagata- linjen)(genetisk grupp 3)
Levereras som förfylld spruta om 0,5 ml för intramuskulär eller subkutan injektion.
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Fluenz Tetra är ett nasalt sprayvaccin som kan användas till vissa barn och ges
huvudsakligen av barnmottagningarna.
 Kommer vara tillgängligt att beställa senast sista veckan av Oktober
 Doserna kommer att ha utgångsdatum i slutet av januari 2020
 Förpackning: 0,2 ml förfylld näspipett för engångsbruk i 10-pack
 Varunummer: 551586
 Beställning görs från sjukhusapotek eller Tamro: 0771-150030,vaccin@tamro.com
Hur beställer man vaccin?
Beställningen görs av respektive vårdenhet direkt hos distributören.
Beställa via www.vaccinservice.se eller per
Telefon: 031-88 72 90
Fax: 031-88 64 30
E-post: ks.sjvlakemedel@oriola.com
Leveranser av beställningar sker tisdag – fredag. Den första leveransen sker i god tid

före den officiella vaccinationsstarten den 19 november. Mer information kommer när
vaccinet är tillgängligt för beställning via Vaccinservice.
Obs: Ange vid order att beställningen sker enligt avtal med Region Halland!
Ange också telefonnummer, leverans- och faktureringsadresser!
Vem vaccinerar?
Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2000:1) får sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska eller inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt sjuksköterska med
likvärdig utbildning godkänd av verksamhetschefen, självständigt ordinera och ge influensavaccination - läkarordination krävs alltså inte.
Övriga sjuksköterskor kan få generella direktiv av ansvarig läkare.
Självklart kan patienter vaccineras i samband med vanligt läkarbesök på vårdcentral eller
privat läkarmottagning. Tidigare års erfarenhet visar värdet av lokalt utformade rutiner som
passar verksamheten (kvällsmottagning, ”öppet hus", kampanjvecka, kallelselistor etc.).
När kan man börja vaccinera?
I år är den officiella starten satt till tisdagen den 19 november. Det innebär att kampanjen
startar samtidigt i hela landet. Influensavaccination på SäBo (Särskilda boenden) kan
påbörjas tidigare. Influensasjukdomen har ingen fast tidtabell, men de första fallen av
säsongsinfluensa kommer sällan före december. Även om de flesta väljer att vaccinera sig i
november, behöver vi ha möjlighet att vaccinera även senare. Ofta ökar efterfrågan just när
de första influensafallen rapporteras och nya gravida tillkommer successivt. Börja gärna med
en stor beställning i början av säsongen och komplettera sedan efter behov med ytterligare
beställning.
Vad kostar det?
Personer som tillhör riskgrupperna är befriade från besöksavgift, men betalar 60 kr för
vaccinationen. Vid beställning av det nya vaccinet inom avtalet är kostnaden 436 kr/10 doser
och mellanskillnaden stannar hos den vaccinerande enheten. De vaccinerande enheterna
ersätts i efterhand med 13,70 kr per dos som getts till person som tillhör riskgrupp.
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Utbildning och inspiration
Smittskydd Halland och Närsjukvården arrangerar tre utbildningstillfällen v. 42 och 43 för
alla berörda inklusive kommunerna. Vi ger då en aktuell lägesbild, informerar om det nya
vaccinet och gällande rekommendationer för vaccinationen.
onsdag 16/10
Måndag 21/10
Måndag 21/10

kl 09.00 – 11.00, Fullriggaren, Halmstads sjukhus
kl 09.00 – 11.00, Tjolöholm, Kungsbacka sjukhus
kl 13.00 – 15.00, Samlingssalen, Varbergs sjukhus

Information hittas i och anmälan görs via länk till Utbildningskatalogen eller direkt till
Smittskydd Halland, 035-13 16 07.
Information
Information om influensan och vårdcentralernas öppettider för vaccination kommer att finnas
på 1177 Vårdguiden.
Affischerna skickas ut till vårdcentraler, sjukhus, mottagningar, äldreboenden och apotek.
Invånartidningen ´Halland – bästa livsplatsen´ kommer till alla hushåll under vecka 46 med
information om mottagningarnas vaccinationstider. Det personliga informationskortet skickas
inte ut i höst.
Tisdagen den 19 november markeras starten med en presskonferens.
Uppföljning
Liksom tidigare år görs en uppföljning av hur många vaccindoser som getts till de olika
patientkategorierna. Uppföljningen görs med samma typ av enkät som tidigare år.
Vänliga hälsningar
Anders Åkvist
Chefläkare, Närsjukvården

Anders Enocksson
Smittskyddsläkare

Följande grupper rekommenderas vaccination:
 personer 65 år och äldre
 gravida efter graviditetsvecka 16
 vuxna och barn över 6 månader ålder med följande sjukdomar eller tillstånd:
- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
- andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och
sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller
flerfunktionshinder).
- kronisk lever- eller njursvikt
- diabetes mellitus
- tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller
behandling (se nedan)
De medicinskt definierade riskgrupperna omfattar här barn och vuxna med kroniska
sjukdomar och tillstånd med ökad risk för svår influensasjukdom. Dessa grupper är mer
eller mindre heterogena och i vissa fall kommer det krävas en individuell bedömning av
om vaccination ska erbjudas eller inte.
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Sändlista i Halland:
Administrativ chef Närsjukvården Magdalena Barkström
Verksamhetschefer NSVH
Verksamhetschefer privata vårdenheter i Vårdval Halland
Privata läkarmottagningar
Företagshälsovård
Kommunernas MAS
Verksamhetschef 1177 Vårdguiden
Verksamhetschefer vid
barnklinik/mottagningar
infektionskliniken
medicinkliniker
Mödravården
Cityläkarna, Stationsgatan 30, Halmstad
Platsarnas läkarmottagning, Slottsgatan 13, Varberg
Varmbadhusets läkarmottagning, Strandgatan 5, Varberg
Dr Håkan Bonevik. Lotusgården Bäckmans gård 70, Kungsbacka
Sjukvården, Halmstad Garnison,
För kännedom till:
Regiondirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören
Sjukhuschefen Hallands sjukhus
Chefläkarna
Barnhälsovårdsöverläkaren
Kommunikationsavdelningen Regionkontoret
Läkemedelskommittén och Läkemedelsenheten, Hallands sjukhus
Lokala nämnder
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