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Välkommen till höstens upptaktsmöte
om influensa 
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Dagens Program

13.15 Presentation och uppföljning av fjolårssäsongen
Rosmarie Fält. Smittskyddssjuksköterska

13.35 Vaccinationsupphandling och avtal. Hur fungerar det?
Harald Forsgren. Inköpare Region Skåne och 
Per Hagstam. Bitr. Smittskyddsläkare

13.55 Hur ser Influensaviruset ut och hur smittar det?
Birgitta Holmgren. Virolog och bitr. Smittskyddsläkare

14.15 – 14.40 Kaffe

14.40 Vad händer den här influensasäsongen ?
Per Hagstam. Bitr. Smittskyddsläkare

15.40 – 16.00 Övriga frågor.
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Smittskydd Skåne 
Vem är vi och vad gör vi ?

Smittskydd arbetar för att reducera smittöverföring till och 
mellan människor.

Vi har att följa Smittskyddslagen 
Vi har en epidemiologisk övervakning i Skåne 
Många samarbetspartners

Smittskydds
läkare

Smittskydd

Vårdhygien
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Nationell influensavaccinationsstart
19/11

• WHO har dröjt med att besluta om vilka virusstammar 
som ska ingå i influensavaccinet inför säsongen därför 
har vaccinproduktionen blivit fördröjd. 

• Folkhälsomyndigheten har därför skjutit på 
vaccinationsstarten ett par veckor fram i november. 
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Sentinelprovtagare sökes

Provtagning på patienter med influensaliknande symtom

• Provtagning varje vecka om möjligt 5 pat med ILS
• Folkhälsomyndigheten analyserar proven för influensa

Obs! ersätter inte diagnostisk provtagning.

• Efter säsongen betalas en ersättning med 50 kr/prov. 
Ersättning är för  max 5 prov/vecka
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Smittskydd Skånes hemsida

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/
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Influensasäsong 2019/2020

Vaccinationsråd till personal som skall 
informera riskgrupper om influensa



12



13



14



15

registrerade personalvaccinationer i Svevac
2018-2019: 6609 givna doser
2017-2018: 1009 givna doser
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Vaccinationstäckningen i 
landet var säsongen
2017-2018 49,8 %
2018-2019 52,2 %
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Kampanj i år 

• Varför kampanj
• Framtidens kampanj ?



24



25



26

Hur når vi primärvården med 
information/utbildning

Webb utbildningar ?

Intresse för utbildningar på fm för smittskyddsansvarig / 
enheten ?
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pneumokocker

• Skall diskuteras med socialdepartementet och införa 
pneumokockvaccination i ett äldre program > 75 år
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Ni är viktiga

• Ni och era medarbetare, d.v.s. all vårdpersonal som möter 
personer ur riskgrupperna, är oerhört viktiga för att öka 
vaccinationstäckningen! Er trovärdighet är mycket stor och 
patienter följer era rekommendationer 

• Ni kan motivera 

• Känner ni inte patienten – var generös i bedömning av 
riskgrupp
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