Influensasäsong 2020/2021
Vaccinationsråd till personal som skall
informera riskgrupper om influensa

1

Nationell influensavaccinationsstart
3/11
Från detta datum prioriteras personer i riskgrupper.
Personalvaccination i Region Skåne kan starta den 16 november.
Från den 1 december kan alla andra, alltså de som inte tillhör dessa
grupper vaccinera sig.
Beställningsrutiner finns på Smittskydd Skånes hemsida
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Du är viktig!
Patienten lyssnar på dig
Din information kan avgöra patientens beslut.
Berätta om vaccination i god tid inför hösten.
Patientinformation finns på 1177.se – även på
andra språk & med talsyntes för synsvaga.
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Varför influensavaccination?
Minskar risken för komplikationer i exempelvis lunginflammation och
behov av sjukhusvård.
Vid sjukdom trots vaccination blir man ofta mindre sjuk. Faktorer
såsom hög ålder och nedsatt immunförsvar påverkar.
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Säsongsinfluensavaccinet
Säsongsinfluensavaccin Influvac tetra® är inte samma vaccin som
Pandemrix® - finns inget samband med narkolepsi.
Är ett fyrvalent vaccin med 2 stammar influensa A och 2 stammar
influensa B.
Det är viktigt att vaccinera sig varje år eftersom viruset förändras
och skyddet av vaccinet minskar relativt snabbt.
Influensavaccin är den mest effektiva vägen att skydda människor
från influensa som vi har tillgång till.
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Säsongens influensavaccin
Till vuxna: InfluvacTetra® från BGP Products AB. Vaccinet är godkänd från 3 år.

Till barn: 6 månader – 3 år är Vaxigrip Tetra® från Sanofi Pasteur. Inget av
vaccinerna innehåller adjuvans eller kvicksilver.
Det nasala vaccinet Fluenz Tetra® har vi inget avtalspris på denna säsong.
Säsongsinfluensavaccinet innehåller 4 stammar.
2 stammar influensa A stam och 2 stammar influensa B stam.
Säsonginfluensa vaccinet är säkert och välbeprövat samt har använts under
många år.
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Säsongens influensavaccin
Högdosvaccin – Fluzone HD.
Kommer komma ett mindre antal doser till Skåne.
I Skåne kommer tillgängliga doser att kunna rekvireras från det kommunala
basförrådet för vaccination av äldre boende på SÄBO.
Mer information kommer att komma på hemsidan under beställningsrutiner.
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Vem bör vaccinera sig?
Influensavaccination är kostnadsfri för:
• Personer som är 65 år och äldre
• Gravida efter graviditetsvecka 16
• Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
• Kronisk hjärtsjukdom
• Kronisk lungsjukdom som KOL och svår astma
• Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad
hoskraft och sekretstagnation (t ex extrem fetma,
neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
• Kronisk lever- eller njursvikt
• Diabetes mellitus
• Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
För patientnära arbete och hushållskontakter se hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-ominfluensavaccination-till-riskgrupper/
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Hur väl skyddar vaccinet?
Vaccinet tas fram varje år och anpassas efter cirkulerande stammar.
WHO väljer vaccinstammar minst 6 månader före vaccinationsstart
på grund av produktionstid. Viruset kan förändras under den här
tiden och då skyddar vaccinet inte lika bra.
Orsaken kan också vara att vaccinet inte har hunnit ha effekt innan
man smittats. Det tar upp till två veckor att utveckla skydd efter
vaccination.
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Vaccinet Influvac Tetra
Äggallergi
Patienter med äggallergi kan inte vaccineras. Vid lindrig äggallergi
(dvs om man kan äta mat som innehåller ägg) kan man vaccineras
med Influvac Tetra®.
Biverkningar
Lokal irritation, feber och allmän sjukdomskänsla.
Blodförtunnande läkemedel
Waran® och nyare orala antikoagulantia – NOAK subcutan injektion
kan ges utan risk för större blödning.
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Behörighet att ordinera och administrera vaccin
I Socialstyrelsens föreskrift från 2018 (HSLF-FS 2018:42)
finns beskrivet vilka sjuksköterskor som är behöriga att
ordinera bl.a. influensavaccin.
Istället för delegering kan medicinskt ansvarig läkare ge
ordination enligt generella direktiv när det gäller vaccination
av influensa och pneumokocker. Endast läkare kan ge
ordination enligt generella direktiv. HSLF-FS 2017:37
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Glöm ej beställa blå kanyler
Även den här säsongen levereras
influensavaccinet utan kanyl.
Det är för att uppfylla EU direktiv 2010/
32 /EU med stöd av Arbetsmiljöverkets
föreskrift AFS 2012:7.
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