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Till de kliniker/mottagningar som 
berörs av landstingets rabatterade 
influensa/pneumokockvaccination

Influensasäsongen 2017-2018

Landstinget har fr.o.m. denna säsong nytt upphandlingsavtal för influensavaccin.
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 startar influensavaccinationen tisdag är 7 november. Det finns inga hinder för att börja 
vaccinera något tidigare. Det är viktigt att riskgrupperna kan erbjudas influensavaccination från detta 
datum och fram till och med februari månad. Det allra bästa är om riskgrupperna vaccinerar sig före 
årets slut. Eftersom ingen säkert kan säga när influensan kommer att nå sin kulmen eller hur allvarlig 
den kommer att bli denna vinter, bör det finns möjlighet för vaccination vid särskilda fall även efter att 
vaccinationerna officiellt avslutats. Det är aldrig för sent att vaccinera mot influensa, så länge vi har 
bekräftade influensafall.

Riskgrupper för rabatterad influensavaccination
Riskgrupperna får rabatt på influensavaccination och betalar 60 kr. Priset för riskgrupperna gäller hela 
säsongen. Övriga betalar 250 kronor. 

 65 år eller äldre
 gravida efter graviditetsvecka 16. Gravida som tillhör annan riskgrupp rekommenderas vaccin 

även före vecka 16.
 barn över 6 mån och vuxna med 

o kronisk hjärt- eller lungsjukdom
o andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och 

sekretstagnation ( t ex extrem fetma, neuro-muskulära sjukdomar eller 
flerfunktionshinder)

o kronisk njur- eller leversvikt
o diabetes mellitus
o kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Ny upphandling: Influensavaccin Influvac®
Influvac® är ett inaktiverat vaccin för barn (från 6 månader) och vuxna som ger skydd mot följande 
influensavirus: A (H1N1) California virus s.k. svininfluensa, A (H3N2) Hong Kong virus och B Brisbane
virus. 
Vaccinet kostar 25,90 kr per dos. Beställs från Oriola på telefon 031-88 72 90 eller via e-post 
ks.sjvlakemedel@oriola.com. Öppettider för beställning 08.00-16.30 vardagar. Order som kommer 
in före kl 14.00 levereras nästkommande vardag, tisdag till fredag. Dag efter röd dag sker ingen 
leverans. 

Influensavaccin för vissa barn, Fluenz Tetra®
Fluenz Tetra® omfattas av upphandlingsavtal och är ett nasalt levande vaccin som är godkänt för barn 
2-17 år. Det ordineras av barnläkare. Vaccinet ger skydd mot ovanstående influensavirus samt B 
Phuket virus, dvs fyra influensavirus.
Vaccinet kostar 236,36 per dos. Beställs från Tamro på telefon 0771-15 00 30 eller via e-post 
vaccin@tamro.com. Öppettider för beställning 08.00-16.30 vardagar. Levereras tisdag-fredag. 

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.
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Antiviralbehandling
Rekommenderas till patienter med misstänkt eller bekräftad influensa, om patienten tillhör riskgrupp 
och riskerar allvarlig sjukdom eller komplikationer samt till patienter med svår sjukdom som behöver 
sjukhusvård. Detta gäller oavsett om de är vaccinerade eller inte. Antiviral behandling som profylax till 
exponerade personer ur riskgrupperna, bedöms från fall till fall. 

Handläggning av misstänkta fall av influensa och Formulär för misstänkt fall av influensa hos person i 
riskgrupp finns längst ner på denna webbplats under Mer information http://www.vll.se/Startsida/halsa-
och-vard/smittskydd/influensa--och-pneumokockvaccination-sasongen-2016-2017. Mer information 
om antiviralbehandling finns i Läkemedelsverkets Behandling och profylax av influensa med antivirala 
medel på www.lakemedelsverket.se.

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 en 
gång efter fem år för denna patientgrupp med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Pneumovax® omfattas av upphandlingsavtal och kostar 195 kr per dos. Vaccinet beställs via telefon 
0771-51 51 00 eller order@msdvaccinservice.se. Öppettider måndag till fredag 08.00-16.30. Ej 
leverans måndag eller dag efter helgdag.

Prevenar13® omfattas av upphandlingsavtal och kostar 465 kr per dos. Vaccinet beställs via Oriola: 
via telefon 031-88 72 90 eller via e-post ks.sjvlakamedel@oriola.com. Prevenar13® 10-pack har 
artikelnummer 116940 (4650 kr) eller Prevenar13® 1-pack har artikelnummer 116928 (465 kr).

Mer information 
Mer detaljer om influensavaccination angående t ex riskgrupperna och dosering av vaccin finns i 
Folkhälsomyndighetens Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper på
www.folkhalsomyndigheten.se.

Inom kort kommer vi att uppdatera all vår information på www.vll.se/smittskydd - Influensa- och 
pneumokockvaccination – Pneumokockvaccination vuxna. Vid frågor kontakta Infektionskliniken för 
samråd. Föräldrar till barn i riskgrupperna bör kontakta vederbörande läkare på Barnkliniken för 
vaccination.
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