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Till medicinskt ansvariga sjuksköterskor 
i Västerbotten

Influensa- och pneumokockvaccination 2016-2017

Vaccination är den effektivaste åtgärden för att minska risken för svår influensasjukdom och 
dess komplikationer. Förutom riskgrupperna bör även familjemedlemmar och personal kring 
personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar vaccineras. Svår pneumokockinfektion är 
vanlig i samband med influensasjukdom. Det är orsaken till att även pneumokockvaccination 
rekommenderas till samma riskgrupper, med undantag för gravida.

Vaccinationsstart
I Västerbotten är officiell vaccinationsstart onsdag 9 november. Vill ni av någon orsak vaccinera 
tidigare finns inga hinder.

Riskgrupper för rabatterad influensavaccination
Personer i riskgrupperna får rabatt på influensavaccination och betalar 60 kr. Rabatten gäller för alla
västerbottningar som är 65 år eller äldre, gravida efter graviditetsvecka 16 (om ej tillhör annan risk-
grupp) samt barn över 6 mån och vuxna med kronisk hjärt- eller lungsjukdom, andra tillstånd som 
leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation ( t ex extrem fetma, neuro-
muskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder), kronisk njur- eller leversvikt, diabetes mellitus samt
kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Rabatten för riskgrupperna gäller 
hela säsongen, så länge som det finns medicinsk indikation för vaccinering.

Stammar i säsongens influensavaccin
A (H1N1) California virus s.k. svininfluensa, A (H3N2) Hong Kong virus (nytt 2016) och B 
Brisbane/60/2008 virus (nytt 2016).

Vid allergi mot ägg
Äggallergiker, dvs de som inte tål att äta mat som innehåller ägg på grund av allergi, kan inte 
vaccineras mot influensa.

Pneumokockvaccination 
Pneumokockvaccination rekommenderas till ovan nämnda riskgrupper, men inte till gravida. För de
flesta vuxna räcker det med en dos Pneumovax®. Till patienter med mycket kraftigt nedsatt immun-
försvar på grund av t ex immunbristsjukdom, cancer eller autoimmunitet, där sjukdomen i sig eller 
medicineringen medför ökad risk för infektioner, rekommenderas en dos Prevenar13® samt en dos
Pneumovax®. Pneumovax® kan upprepas efter fem år. Prevenar13® ska ges före Pneumovax®. Läs 
mer på www.vll.se/smittskydd - Influensa- och pneumokockvaccination – Pneumokockvaccination 
vuxna. Vid frågor kontakta Infektionskliniken för samråd. 

Mer information finns inom kort på www.vll.se/smittskydd - Influensa- och pneumokockvaccination.
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