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Information gällande influensavaccination på SÄBO och inom
hemsjukvård 2021
Årets influensasäsong närmar sig. Ni har tidigare fått information om kommande
influensavaccinationssäsong och här kommer en del kompletterande information. Nytt för i år är att
högdosvaccin rekommenderas till personer på SÄBO och personer över 65 år med hemsjukvård.
Restriktioner och smittförebyggande åtgärder mot covid-19 gjorde att vi under förra säsongen inte
hade någon influensa. Med lättade restriktioner, lägre immunitet i befolkningen och en fortsatt
pågående covid-19-pandemi, är det extra viktigt att personer i riskgrupper och även vård- och
omsorgspersonal vaccinerar sig mot influensa i år.
Planering behöver ske i verksamheterna för att vaccinationerna ska kunna genomföras på ett bra sätt
och med hög täckningsgrad. Influensavaccinationsutbildning för sköterskor som vaccinerar finns
tillgänglig som en utbildningsfilm på Smittskydds web-sida preliminärt under vecka 42.

Högdosvaccin Fluzone HD rekommenderas på SÄBO och vissa med hemsjukvård
Högdosvaccinet Fluzone HD har upphandlats i regionen och rekommenderas till personer som bor på
SÄBO samt till personer över 65 år med hemsjukvård. Fluzone är ett inaktiverat vaccin som ger skydd
mot samma stammar som standardvaccin men som innehåller fyra gånger högre antigendos.
Vaccinet är utvecklat för att ge bättre skydd mot influensa för äldre personer då deras immunförsvar
svarar sämre på vanligt influensavaccin. Fluzone är godkänt med rikslicens och saknar information i
FASS, men är i stort sett identiskt med vaccinet Efluelda.

Samadministrering av influensavaccin med ev. vaccination mot covid-19 samt
pneumokocksjukdom



Vaccination med Fluzone HD rekommenderas inte samtidigt med vaccination mot covid-19.
Det bör gå minst 7 dagar mellan dessa vaccinationer. Vaccination med Fluzone HD samtidigt
med vaccination mot pneumokocker anses dock gå bra.
Vaccination av vuxna med Vaxigrip Tetra kan ske samtidigt med vaccination mot covid-19
(olika extremiteter).

Vaccinationsstart för riskgrupper och på SÄBO
Influensavaccinationen för riskgrupper startar 9 november med pågående kampanj 4 veckor framåt
(v45-48). Vaccinationer på särskilda boenden (SÄBO) kan med fördel påbörjas så snart det finns doser
tillgängliga, dvs före 9 november (observera dock att vaccin mot covid-19 ska prioriteras före).
Riskgrupper som kan drabbas av svår influensa är främst äldre, gravida och personer med vissa
kroniska sjukdomar. Influensavaccination för personal inom vård- och omsorg påbörjas 22
november och för övriga 6 december.

Tredje dos covid-19 vaccin prioriteras före influensavaccin
De grupper som via Folkhälsomyndigheten rekommenderas en tredje dos covid-19-vaccin prioriteras
att få denna innan influensavaccinationerna startar. Aktuella grupper är:
 Personer i särskilt boende för äldre
 Personer med hemsjukvård eller hemtjänst beslutad av kommunen
 Alla som är 80 år eller äldre
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Vaccination mot pneumokocksjukdom
Personer som tillhör riskgrupp för allvarlig pneumokocksjukdom kan erbjudas
pneumokockvaccination med Pneumovax i samband med influensavaccination. Vaccination mot
pneumokocksjukdom rekommenderas till personer >65 år samt till personer med vissa kroniska
sjukdomar eller nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling.
Nytt för i år är att vaccination mot pneumokocker är kostnadsfri för personer som är 70 år eller äldre
och för personer i särskilda riskgrupper. Se länk: Pneumokockvaccin • Vårdgivare Region Örebro län
(regionorebrolan.se)

Viktigt att personal inom vård och omsorg vaccinerar sig mot influensa
Rekommendation om influensavaccination gäller all personal som arbetar nära patienter och
omsorgstagare. Vaccination av personal minskar risken för smittspridning till personer som tillhör
riskgrupper och därmed riskerar bli allvarligt sjuka av influensa.

Ytterligare information
All information (bland annat om riskgrupper, beställning av vaccin, ordination, allergi,
injektionsteknik , antiviraler etc.) hittar du under följande länk: Influensavaccin • Vårdgivare Region
Örebro län (regionorebrolan.se).
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