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AKTUELLT INFÖR HÖSTENS VACCINATIONSKAMPANJ MED START 8 NOVEMBER 2022
Årets influensavacciner ger alla skydd mot fyra olika influensastammar, två influensa A-stammar 
och två influensa B-stammar:
 A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-likt virus 
 A/Darwin/9/2021 (H3N2)-likt virus (A/Cambodia från förra säsongen)
 B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria)-likt virus (förra säsongen B/Washington)
 B/Phuket/3073/2013(B/Yamagata lineage)-likt virus

Influensavaccination sker med tre olika vacciner:
─ Vaxigrip Tetra är det influensavaccin som ges till det stora flertalet personer.
─ Fluad Tetra är ett förstärkt influensavaccin som innehåller fyra gånger högre dos virusantigen 

och ska bara ges till boende på särskilda boenden (SÄBO) och till patienter som fyllt 65 år på 
LSS-boende eller med hemsjukvård. 

─ Fluenz Tetra är ett levande försvagat influensavaccin som ges som näsdroppar och kan 
användas till barn med riskfaktorer men utan immunbrist som är 2–6 år gamla.

Pneumokockvaccination sker med tre olika vacciner: 
─ Pneumovax (PPV23) 
─ Prevenar 13 ett konjugatvaccinet samt 
─ Apexxnar (PCV20) som är till för personer med mycket hög risk för allvarlig 

pneumokocksjukdom. Vaccinet är ett bredare konjugatvaccin mot pneumokocksjukdom. För 
rekommendationen att använda Apexxnar (PCV20) se:

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper - Folkhälsomyndigheten

VILKA ERBJUDS KOSTNADSFRI VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA
 Personer från 65 års ålder (alla personer födda år 1957 eller tidigare)
 Gravida efter graviditetsvecka 12 (gravida som även ingår i en annan riskgrupp rekommenderas 

vaccination även före graviditetsvecka 12.)
 Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd

─ Kronisk hjärtsjukdom
─ Kronisk lungsjukdom, som KOL och svår/instabil astma
─ Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och 

sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller 
flerfunktionshinder)

─ Kronisk lever- eller njursvikt
─ Diabetes mellitus typ 1 och 2
─ Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
─ Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/?pub=56914
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─ Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk 
för allvarlig influensa (vårdgivare rekommenderas att erbjuda sin vårdpersonal kostnadsfri 
influensavaccination)

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper – Folkhälsomyndigheten

Personer som tillfälligt befinner sig i Västmanland får influensa- och pneumokockvaccinera sig på samma 
villkor som västmanlänningar
Den som tillhör någon av de riskgrupper som beskrivit ovan och som inte är västmanlänning utan tillfälligt 
befinner sig i länet kan kostnadsfritt vaccinera sig mot säsongsinfluensa och pneumokocker på samma sätt 
som länsborna. OBS att detta även gäller asylsökande och tillståndslösa.        

VILKA ERBJUDS KOSTNADSFRI VACCINATION MOT PNEUMOKOCKINFEKTION?
Vaccin mot pneumokocker rekommenderas till stor del till samma målgrupper som 
säsongsinfluensavaccinet. Pneumokockvaccin rekommenderas dessutom till personer med likvorläckage 
och cochleaimplantat samt efter individuell bedömning dem med alkohol- eller narkotikaberoende, rökare 
och svetsare utsatta för toxisk rök men däremot inte till friska gravida kvinnor.

Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom
Vuxna och barn över två år med följande diagnoser eller tillstånd:

 Splenektomerade eller bristande mjältfunktion av annan orsak, planerad splenektomi
 Likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
 Nedsatt immunförsvar

o Personer som har genomgått stamcells- eller benmärgstransplantation.
o Personer med hematologisk cancer, sicklecellsanemi och lungcancer.
o Nedsatt immunförsvar på grund av behandling, till exempel med TNF-alfa-hämmare, 

monoklonala antikroppar eller cytostatika, behandling med motsvarande mer än 15 mg 
prednisolon/dag

 Cochleaimplantat
 Cystisk fibros
 Organtransplantation

Doseringsschema finns att läsa på:
Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper - Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af9f68e3cb324aaf818f8e7d53132090/rekommendationer-influensavaccination-riskgrupper.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/?pub=56914
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Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom
 Personer över 65 års ålder (personer som fyllt 65 år eller fyller under 2022, det vill säga personer 

födda år 1957 eller tidigare)
 Vuxna och barn över två år med följande diagnoser eller tillstånd:

o Kronisk hjärtsjukdom
o Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
o Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med 

sekretstagnation, t.ex. vissa kroniska neurologiska sjukdomar och extrem fetma
o Kronisk leversjukdom
o Kronisk njursvikt inklusive nefrotiskt syndrom
o Diabetes mellitus
o Personer som tidigare genomgått invasiv pneumokockinfektion

Efter individuell bedömning:
o Personer med alkohol- eller narkotikaberoende
o Rökare
o Svetsare utsatta för toxisk rök

BESTÄLLNING AV VACCIN SAMT PRISLISTA

Beställning upphandlade vacciner

Vaccinationer, prislista - priserna är inklusive stickavgiften

ORDINATION AV VACCIN
Behörighet för sjuksköterska att ordinera vaccin

Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och 
hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården – Konsoliderad - Socialstyrelsen

Senaste versionen av HSLF-FS 2018:43 om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera 
läkemedel - Socialstyrelsen

https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/32701
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/32139
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/48728
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201737-om-ordination-och-hantering-av-lakemedel-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201737-om-ordination-och-hantering-av-lakemedel-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201843-om-behorighet-for-sjukskoterskor-att-forskriva-och-ordinera-lakemedel/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201843-om-behorighet-for-sjukskoterskor-att-forskriva-och-ordinera-lakemedel/

