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Välkomna!
• Stäng av mikrofonen

• Frågor under mötet skickas till                 

denise.jarvis@regionvasterbotten.se

mailto:denise.jarvis@regionvasterbotten.se


Föregående säsong i Sverige totalt



Föregående säsong per landsdel



Föregående säsong samtal feber barn Västerbotten



Norra halvklotet                        Södra halvklotet



Det mesta om influensa- och 
pneumokockvaccination

regionvasterbotten.se/smittskydd 

- Influensa- och pneumokockvaccination 

- Riktlinjer för influensa- och pneumokockvaccination i 
Västerbotten 2020-2021



Nytt 2020-2021

• Kostnadsfritt för personer som riskerar allvarlig sjukdom (”riskgrupper”)

• Även vård- och omsorgspersonal kring ovanstående grupper rek. 
vaccination

• Vaccination ska genomföras säkert utan köbildning och trängsel

• Generalrepetition inför covid-vaccination 2021!

Vi förväntar oss stort intresse för influensavaccination



• 65 år och äldre, gravida efter graviditetsvecka 16
• Kronisk hjärt- eller lungsjukdom 
• Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad 

hostkraft och sekretstagnation (t ex extrem fetma, neuromuskulära 
sjukdomar eller flerfunktionshinder)

• Kronisk lever- eller njursvikt 
• Diabetes mellitus
• Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom 

eller behandling
• Hushållskontakter och sjukvårdspersonal kring dessa grupper 
• Övrig vård- och omsorgspersonal kring dessa grupper



Vaxigrip Tetra
• A(H1N1) Guangdong-Maonan, ny

• A(H3N2) Hong Kong, ny

• B Washington, ny

• B Phuket

Inget högdosvaccin till Västerbotten, kommer endast att finnas i ytterst 
små volymer i vissa regioner denna säsong



Nationell vaccinstart 3 november
• Inget hinder att starta tidigare

• Under november ”riskgrupper” och vård- och omsorgspersonal och 
hushållskontakter kring dessa 

• 1 december erbjuds vaccination till övriga

Vid vaccinbrist kan ny omprioritering ske: 
1) Medicinska ”riskgrupper”
2) 65 år eller äldre 
3) Hushållskontakter och sjukvårdspersonal          
4) Annan omsorgspersonal



Kostnader

A. Kostnadsfritt för personer som riskerar allvarlig sjukdom

B. Vård- och omsorgspersonal – arbetsgivaren bestämmer

C. Hushållskontakter till grupp A – 250 kr

D. Övriga – 250 kr

Registrera vaccinationsbesöket



Inom Region Västerbotten

• Patientvaccin bekostas av den enhet som vaccinerar

• Personalvaccin beställs med leverans till enheten, men faktureras till 
referens DEJA01, Smittskyddsenheten

Kundnummer erhålls vid första beställning



Personalvaccination

• Region Västerbotten: I första hand på arbetsplatsen, begränsad drop-in 
vaccination för patientnära personal utan tillgång till ssk och läkare. 
Info kommer på linda.

• Kommunal- och privat vård- och omsorgspersonal rekommenderas att i 
första hand vaccineras på arbetsplatsen, pga att hc i år har begränsade 
resurser för denna vaccination. Företagshälsovård kan också vaccinera.



Hur vaccinera säkert utan köbildning och trängsel?

• Digitalt bokningssystem via 1177.se, kompletterat med 
telefonbokning. Hjälp med bokningssystemet: 
tomas.lindgren@regionvasterbotten.se

• Drop-in med kö-vakter

• ????

Viktigt att kontaktkortet på 1177.se är uppdaterat till mitten av oktober

mailto:tomas.lindgren@regionvasterbotten.se


Kommunikation influensavaccination
• Via linda, Chefskanalen mm uppmana kliniker att vaccinera vid återbesök 

och slutenvård
• 1177.se Allmän info
• 1177.se/hitta-vard Hälsocentral/sjukstuga uppdaterar själva
• Kommunikationsstaben annonserar i länets dagstidningar v 43 (19-24 okt) 

och i lokala annonsblad v 44 (26-31 okt). Ev annons i digitala dagstidningar
Kort information med översättningar: 
Vacc.start 3 nov, övriga 1 dec, hänvisning till 1177.se/hitta-vard för resp hc

• Facebook
• Övriga annonser får hälsocentralerna ordna själva
• Film för digitala skärmar (1177 Vårdguiden) 



Sentinelövervakning influensa och covid-19

• FOHM: Följa spridningen av infektionerna och vilka influensastammar 
som cirkulerar, om resistens har utvecklats

• Start 28 sept

• Ersätts med 50 kr/prov och mottagning, max 5 prov per vecka

• Provmaterial skickas till mottagning/hälsocentral

• Anmälan folhalsomyndigheten.se – sök efter ”sentinel”



Antiviral behandling

• Ny antiviral Xofluza godkänns av EMA jan 2021?
• verksam mot både influensa A och B

• Vid symtom, oavsett om vaccinerad eller inte, bör patient i riskgrupp 
bedömas av läkare för ev antiviral behandling

• Se Handläggning av misstänkta fall av influensa, 

Påverkade vitalparametrar – tecken på allvarlig sjukdom?



Pneumokockvaccination

Regionvasterbotten.se/smittskydd:
- Influensa- och pneumokockvaccination

- Pneumokockvaccination vuxna

Samma personer som rekommenderas influensavaccination på 
medicinsk indikation, utom gravida 

• Pneumovax och en dos (219 kr inkl besöksavgift)



Pneumokockvaccination:

Pneumovax och Prevenar till vissa
• Prevenar (520 kr inkl besök) ges till personer som har mycket nedsatt 

immunförsvar,
t ex vid malignitet eller behandling, saknar mjälte, cystisk fibros

• Ovacc.- Ge Prevenar, tid. efter 8 v ge Pneumovax, 5 år efter Pneumovax
kan en dos till ges, inget mer

• Fått Pneumovax – Ett år efter ge Prevenar, fem år efter Pneumovax kan 
en dos till ges, inget mer

• Fått Prevenar – Tid efter 8 v ge Pneumovax, fem år efter Pneumovax kan 
en dos till ges, inget mer


