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Regionstyrelsen

Beslutsförslag Vaccination mot säsongsinfluensa
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
 föreslå regionfullmäktige att besluta att influensavaccination som
omfattas av Region Hallands taxa ska vara avgiftsfri för alla invånare 65
år och äldre samt de som tillhör medicinska riskgrupper
 föreslå regionfullmäktige att besluta att avgiftsfrihet ska gälla även för
hushållskontakter till personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar
 under säsongsinfluensavaccinationen 2021-2022 använda så kallat
”högdosvaccin” för personer 65 år och äldre som är boende på
särskilda boenden för äldre eller är inskrivna i hemsjukvård, förutsatt
att sådant vaccin blir tillgängligt i tillräcklig omfattning
 kostnaden för år 2021 finansieras genom att belasta gemensam hälsooch sjukvårdsfinansiering. För 2022 och framåt behöver den ökade
kostnaden hanteras i ordinarie budgetprocess
Sammanfattning
Den årliga säsongsinfluensavaccinationen föreslås bli avgiftsfri för alla
invånare 65 år och äldre, de som tillhör medicinska riskgrupper samt även till
de som bor tillsammans med personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar.
Samtidigt föreslås att användning av så kallat ”högdosvaccin” för personer 65
år och äldre som är boende på särskilda boenden för äldre eller är inskrivna i
hemsjukvård.
Influensavaccination bedöms vara en hälsoekonomiskt kostnadseffektiv
insats, samtidigt som avgiftsfriheten underlättar för vården och undanröjer ett
hinder för vissa invånare att låta sig vaccineras.

2 (3)

Bakgrund
Den årliga säsongsinfluensavaccinationen kostar normalt 60 kr i egenavgift för
alla invånare 65 år och äldre samt personer i medicinska riskgrupper. De som
inte tillhör någon riskgrupp betalar 280 kr. Inför vaccinationskampanjen 20202021 beslutade regionfullmäktige att göra vaccinationen kostnadsfri för de
grupper som normalt betalar 60 kr.
Rekommendationer för säsonginfluensavaccinationen tas fram och uppdateras
årligen av Folkhälsomyndigheten, som bland annat definierar grupper som ska
prioriteras för vaccination. Folkhälsomyndigheten gör även bedömningen att
vissa grupper bland personer 65 år och äldre kan ha nytta av förstärkta
vacciner mot säsongsinfluensa.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Avgiftsfri säsongsinfluensavaccination bedöms kosta 4 mnkr per år vilket är
ersättning till vårdenheter för utebliven patientintäkt. Beräkningen bygger på
att 90 procent av beställda vaccindoser används till riskgrupp.
Förstärkta influensavacciner till aktuella målgrupper bedöms kosta 1,4 mnkr
vilket är mellanskillnad mellan ordinarie vaccinpris och pris för högriskdos.
Den totala kostnaden för föreslagen avgiftsfri säsongsinfluensavaccination
samt förstärkta influensavacciner bedöms uppgå till högst 5,4 mnkr per år
inklusive ersättning till vårdcentral för utebliven patientintäkt. Kostnaden
finansieras genom att belasta gemensam hälso- och sjukvårdsfinansiering
under 2021. För 2022 och framåt behöver den ökade kostnaden hanteras i
ordinarie budgetprocess.
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Bilaga:
PM Avgiftsfri vaccination mot säsongsinfluensa för prioriterade invånargrupper.
Styrelsens/nämndens beslut delges
Driftnämnd Närsjukvård
Driftnämnd Hallands sjukhus
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Driftnämnd Ambulans Diagnostik och Hälsa
Driftnämnd Psykiatri
Privata vårdcentraler inom Vårdval Halland närsjukvård

