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Riktlinje gällande beställning och användning av högdosvaccinet Fluzone HD för
influensavaccinering inom SÄBO.
Bakgrund:
Region Skåne får i år tillgång till 4800 doser av högdosvaccinet Fluzone HD.
Detta vaccin är av samma typ som standardvaccin mot säsongsinfluensa (äggbaserat inaktiverat splitvaccin), men det innehåller fyra gånger så hög halt av influensa-antigen jämfört med standardvaccin
och har indikationen vaccination av äldre över 65 år.
Studier har visat på ett bättre vaccinationsskydd hos denna grupp som ofta svarar sämre på vanligt
influensavaccin. Vaccinet har använts i bl.a USA och Kanada under flera säsonger men blir först nu
tillgängligt i Europa.
Vad gäller biverkningar rapporterar något fler lokala reaktioner som ömhet och svullnad på
stickstället jämfört med standardvaccin, men de flesta biverkningar är milda.
Fluzone HD är ett licensläkemedel och en förvaltningsövergripande licens för primärvården Skåne
finns. Inför nästa säsong kommer det att finnas som registrerat läkemedel under namnet Efluelda.®
Fluzone HD kommer enbart att kunna beställas till kommunala basförråd för vaccination av äldre
boende på SÄBO. Till följd av ett begränsat antal tillgängliga doser skall HD vaccinet användas till
personer som är 85 år och äldre.
Indikation:
Vaccinet kan erbjudas till personer från 85 års ålder varaktigt bosatta på SÄBO
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Praktisk information inför beställning av Fluzone HD
Beställning:
Leverans av Fluzone HD ske fr.o.m. v 44/45 enligt leverantören. När vaccinet finns tillgängligt för beställning
kommer en kort information om detta mailas ut till kommunala basförråds beställare, MAS-nätverk och
vårdcentralernas verksamhetschefer.
Observera! Beställning av Fluzone HD får enbart göras på uppdrag av medicinskt ansvarig läkare.
Då antalet tillgängliga doser är begränsat får vaccinet inte beställas till basförråd enbart för ett eventuellt
användande och generell lagerhållning.
Då en förpackning innehåller 10 doser rekommenderas att närliggande vårdcentraler/SÄBO för en dialog om en
eventuell omfördelning av överblivna doser från ett SÄBO till ett annat.
Medicinskt ansvarig läkare ska utifrån ovan riktlinje kring indikation planera hur många patienter som ska
erhålla Fluzone HD och därefter meddela medicinskt ansvarig sjuksköterska på SÄBO:
-

Hur många doser som ska beställas (observera 1 förpackning= 10 doser)
Till vilket datum vaccinet ska finnas på SÄBO

Medicinskt ansvarig sjuksköterska för SÄBO ska tillse att vaccinet beställs enligt medicinskt ansvarig läkares
direktiv.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktar den/de personer som är läkemedelsbeställare för aktuellt
kommunalt basförråd.
Läkemedelsbeställare för kommunalt basförråd beställer vaccinet efter instruktion om detta från Medicinskt
ansvarig sjuksköterska. Beställning sker precis som för andra läkemedel i kommunala basförråd via ApoEx
beställningssystem Care och den SÄBO-specifika sortimentslista som återfinns under menyval Favoriter: ”HAKKBF”.
Planera beställningarna i god tid. Stopptid för normalbeställning är klockan 12:00 för leverans till SÄBO
nästkommande vardag. Undvik expressbeställningar.
Förpackningsinformation:
Vaccinet är en kylvara och levereras i form av förfylld spruta utan kanyl.
En förpackning innehåller 10 förfyllda sprutor.
Kanyler:
Vårdcentralen måste ansvara för att ta med kanyler till SÄBO inför vaccinering. Upphandlad blå kanyl, SOLCARE Safety Needle, (0,6x25mm) varunummer 26944 från KaroPharma är den kanyl som för närvarande är
upphandlad och rekommenderas.
Frågor
För frågor kring Care, läkemedelsbeställningar och leveranser, vänligen kontakta ApoEx kundtjänst:
support@apoex.se, telefon: 010-101 50 62. För eventuella övriga frågor maila regionala
sjukhusapoteksfunktionens funktionsbrevlåda: sjukhusapoteksfunktionen@skane.se

