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Sju frågor och svar kring influensavaccinering 2020 - 2021
Fråga 1: Kan legitimerad sjuksköterska utan specialistutbildning ordinera influensavaccin?
Svar: Svaret är ja med förbehåll:
• En legitimerad sjuksköterska är behörig att till vuxna ordinera läkemedel
för vaccination enligt vissa vaccinationsprogram som anges i HSLF-FS
2018:43 9-10 § (om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av
läkemedel). Förutsättningen är att sjuksköterskan har genomgått en
utbildning som innefattat kunskapsområdet. Ett av dessa sex
vaccinationsprogram gäller influensa.
• Vaccination mot säsongsinfluensan är sedan länge en välkänd och riskfri
rutin inom primärvården. Den utbildning som en legitimerad
sjuksköterska behöver för att på ett patientsäkert sätt kunna ordinera
vaccinet är inte mer omfattande än att den kan tillgodoses på en
vårdcentral.
• Det är verksamhetschefen som ansvarar för att det görs en bedömning av
att berörda sjuksköterskor har tillräcklig utbildning inom området.
Bedömningen ska dokumenteras i den lokala instruktionen för
läkemedelshantering.
Fråga 2: Har vi uppdraget att vaccinera barn i riskgrupp?
Svar: Ja
• Primärvården har uppdraget att vaccinera både vuxna och barn i riskgrupp.
Fråga 3: Är det barnklinik eller barnmottagning som ordinerar och sjuksköterska i
primärvård som administrerar vaccinet till barnet?
Svar: Nej
• Läkare på vårdcentral ordinerar. I de allra flesta fall har man fått
rekommendation från barnläkaren om vaccinering men någon
dokumentation behövs inte. Ett antal barn är för övrigt redan
grundvaccinerade och kommer med önskemål om revaccinering.
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Fråga 4: Finns det några särskilda risker eller svårigheter att vaccinera sjuka barn mot
influensa jämfört med sjuka vuxna?
Svar: Nej
• Det finns inga särskilda risker. Ju sjukare barnet är desto större nytta gör
vaccinet även om skyddseffekten påverkas av immunosuppression på
grund av sjukdom eller behandling. Som vid all annan vaccinering värderas
eventuella kontraindikationer.
Fråga 5: Hur små barn vaccinerar vi?
Svar:
• Barn som tillhör medicinsk riskgrupp rekommenderas vaccination mot
influensa från 6 månaders ålder.
Fråga 6: Vilket vaccin och vilka doser ska jag ordinera till barn?
Svar:
• Region Skåne har upphandlat Vaxigrip Tetra som ges till barn 6 mån – 3 år
samt Influvac Tetra, som ges till barn och vuxna från 3 års ålder.
• Barn får samma dos som vuxna, 0,5 ml.
• Till tidigare ovaccinerade barn under 9 år ges en andra dos efter minst 4
veckor.
Fråga 7: Vem ska erbjudas högdosvaccinet Fluzone HD?
Svar:
• Vaccinet erbjuds åldersgruppen 85 år och äldre på särskilt boende.
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