
 

 

 
Nyheter angående Vaccination och Migrantfrågor 22-09-30 
 

Information om uppdaterat vaccin Comirnaty BA.4–5 
Under vecka 41 beräknas det uppdaterade vaccinet Comirnaty BA.4–5 levereras ut till verksamheterna.  

 
Säsongsinfluensavaccinering 
Allmän influensavaccination av riskgrupper påbörjas 8 november 2022. Under fyra veckor erbjuds följande grupper vaccination 

mot influensa: 

• personer 65 år och äldre  

• medicinska riskgrupper under 65 år 

• hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar 

• vård- och omsorgspersonal. 

Vaccinationer mot influensa på särskilda boenden (SÄBO) påbörjas 8 november. På SÄBO rekommenderas vaccination med 

förstärkt influensavaccin.  

 

Influensavaccindoser bör sparas för personer i medicinska riskgrupper som tillkommer under senare delen av influensasäsongen, 

till exempel på grund av nytillkommen medicinsk orsak eller graviditet. Från 5 december 2022 (måndag vecka 49) och framåt 

kan övriga personer erbjudas vaccination mot influensa. Beroende på utvecklingen kan planeringen behöva justeras. 

 

Grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa: 
• Personer över 65 års ålder 

• Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd: 

• kronisk hjärtsjukdom 

• kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma 

• andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, 

 neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder). 

• kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma 

• diabetes mellitus 

• tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling 

• gravida efter graviditetsvecka 12 (läs mer på sidan om influensavaccination av gravida)  

• Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. 

• Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, 

 exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst. 

 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/ 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/influensavaccination-av-gravida/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-influensavaccination-till-riskgrupper/ 

 

Presentation av nya Webbtidbokansvariga 
Behöver ni hjälp av Webbtidbok och tidigare hade kontakt med Ingemar, ska ni i dag kontakta Smilla Ahlgren  

smilla.ahlgren@regionvasterbotten.se eller Amanda Wikström Amanda.Wikstrom@regionvasterbotten.se 

 
• Vaccin, leverans, tilldelning:  lakemedelscentrum.covidvaccin@regionvasterbotten.se 
• Basdokument covidvaccinationer: Vaccination mot covid-19 (regionvasterbotten.se) 
• Primärvårds-specifika lathundar (r-nummermanual et c) finns på användarforum (Teams). 
• För behandlingsstöd i individärenden kontakta infektionsklinik.umea@regionvasterbotten.se  

• Övriga frågor – ställ din fråga på vårt användarforum på Teams alt. mejla eller ring mig 
 
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
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