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Nyheter 2022-2023 
• Denna säsong erbjuds personer 65 år och äldre boende på SÄBO samt personer från 

65 år med hemsjukvård influensavaccinering med ett adjuvanterat förstärkt 
influensavaccin Fluad Tetra®. 

• Gravida rekommenderas nu vaccination efter graviditetsvecka 12, sänkt från tidigare 
vecka 16. 

• Vaccin går att beställa nu och leveranser sker allteftersom att beställningar läggs. 
• Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer startar vaccinationerna av 

riskgrupper 8 november. Personal som arbetar inom hälso- och sjukvård erbjuds 
vaccinering parallellt med riskgrupperna. Under november månad prioriteras 
vaccination till personer som är äldre eller har vissa sjukdomar samt till personal inom 
vård och omsorg. Influensavaccination — Folkhälsomyndigheten.  

• Allmänheten erbjuds vaccinering från 5 december. 
• Privata vaccinatörer uppmanas att följa denna prioritering.  
• Personal med patientkontakt på regionens tre sjukhus kommer denna säsong i första 

hand att vaccineras på sin arbetsplats.  
• Vaxigrip Tetra och Fluad Tetra levereras i 10-pack med förfyllda sprutor utan kanyl. 

Kanyler måste beställas hem av enheter separat. 
• Hälsodeklarationer går att beställa via Mediq, se sid 5 för artikelnummer. 

 

Bakgrund  
Vaccination är den bästa åtgärden för att minska risken för svår influensasjukdom och dess 
komplikationer. Influensasäsongen sommaren 2022 på södra halvklotet har varit intensiv och det 
finns anledning att tro att kommande influensasäsong i Sverige och resterande Europa kommer att 
komma upp i nivåer som innan covid-19 pandemin.  
Förutom personer som riskerar att bli allvarligast sjuka av influensa rekommenderas även personal 
som arbetar nära dessa personer att vaccinera sig. Hushållskontakter till personer med kraftigt 
nedsatt immunförsvar rekommenderas vaccination. Folkhälsomyndighetens Rekommendationer om 
influensavaccination av riskgrupper. 
 
Svår pneumokockinfektion är vanlig i samband med influensasjukdom. Pneumokock-vaccination 
rekommenderas till alla 65 år och äldre samt till alla äldre än två år med vissa sjukdomar/tillstånd 
som medför en ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Se; 

• Uppdaterade-rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-personer-med-mycket-
hog-risk-for-allvarlig-pneumokocksjukdom-maj-2022/ 

• Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper 

 

Personer som rekommenderas influensavaccination 
• Personer 65 år och äldre  

• Gravida efter graviditetsvecka 12, För gravida som även tillhör en medicinsk riskgrupp 
rekommenderas vaccination innan graviditetsvecka 12. (se Vaccination av gravida mot 
influensa) 

• Vuxna (inkl. gravida) och barn från 6 månader med följande sjukdomar 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 och 

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

o diabetes mellitus typ 1 och 2 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-influensavaccination-till-riskgrupper/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-influensavaccination-till-riskgrupper/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/u/uppdaterade-rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-personer-med-mycket-hog-risk-for-allvarlig-pneumokocksjukdom-maj-2022/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/u/uppdaterade-rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-personer-med-mycket-hog-risk-for-allvarlig-pneumokocksjukdom-maj-2022/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/influensavaccination-av-gravida/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/influensavaccination-av-gravida/
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o kronisk lever- eller njursvikt 
o tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller 

behandling 

• Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar 
• Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter, boende och omsorgstagare med 

ökad risk för allvarlig influensa. 
 

För gravida rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 12 (ändrats från  
tidigare efter graviditetsvecka 16), av flera anledningar: 
• det finns god evidens om effekt och säkerhet för vaccinationen  
• det ökar möjligheten för flera gravida att få skydd under influensasäsongen 
• det blir enklare när rekommendationerna liknar dem om covid-vaccination av  
gravida. 
 
Influensavaccindoser bör sparas för personer i medicinska riskgrupper som  
tillkommer under senare delen av influensasäsongen, till exempel på grund av en  
nytillkommen medicinsk orsak eller graviditet.  
 
Inom Region Västerbotten vaccineras personalen denna säsong i första hand på sin arbetsplats. 
Drop-in vaccination kommer att finnas för personal som inte kan vaccineras på sin egen enhet och 
för VFU studenter på Campus Umeå, information om tider kommer att läggas ut på Linda. 
Hälsodeklaration för personal ska användas.  
Förslagsvis vaccineras kommunal vårdpersonal i samband med att de boende vaccineras. 

 

Tidpunkt för vaccination 
I Västerbotten startar influensavaccinationen tisdag 8 november för de som riskerar att bli 
allvarligast sjuka av influensa samt för personal inom vård och omsorg. Vaccination av äldre på SÄBO 
och personer från 65 år och äldre med hemsjukvård kan påbörjas tidigare än 8 november. 
Vaccinskyddet sätter in cirka 2 veckor efter vaccinationen och håller i 6-9 månader. Eftersom ingen 
säkert kan säga när influensan når sin kulmen eller hur allvarlig den kommer att bli denna vinter, bör 
det finns möjlighet att vaccinera till och med februari månad. Så länge vi har bekräftade influensafall 
är det aldrig för sent att vaccinera. 
 
Från och med måndag 5 december kan övriga i samhället erbjudas vaccination, dvs de som inte 
omfattas av rekommendationerna. 

 

Pneumokockvaccin 
Vaccination mot pneumokocker rekommenderas av Folkhälsomyndigheten till vuxna och barn över 
två år, om de har sjukdomar och tillstånd som ger en ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. 
Dessutom rekommenderas vaccination till alla personer som är 65 år och äldre. 
Pneumokockvaccination är gratis i Västerbotten för personer 65 år och äldre och till övriga 
riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens definition. De flesta rekommenderas vaccination med 
endast en dos Pneumovax och revaccination till dessa rekommenderas generellt inte. 
Vaccinationsschema gällande pneumokockvaccination återfinns under denna länk;  
Pneumokockvaccination vuxna (regionvasterbotten.se).  

• Uppdaterade-rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-personer-med-mycket-
hog-risk-for-allvarlig-pneumokocksjukdom-maj-2022/ 

• Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper 
 

https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/H%C3%A4lsodeklaration%20fr%C3%A5gor%20vaccination%20personal%20%202022-2023.pdf
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Pneumokockvaccination%2020221216.pdf
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Pneumokockvaccination%2020221216.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/u/uppdaterade-rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-personer-med-mycket-hog-risk-for-allvarlig-pneumokocksjukdom-maj-2022/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/u/uppdaterade-rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-personer-med-mycket-hog-risk-for-allvarlig-pneumokocksjukdom-maj-2022/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/
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Patientinformation influensavaccination  
På Influensa- och pneumokockvaccination (regionvasterbotten.se) – Influensa- och 
pneumokockvaccination 2022–2023 finns länkar till information på 1177 och Folkhälsomyndigheten 
om influensavaccination till personer med ökad risk för allvarlig influensa och pneumokocksjukdom.   
Oavsett vaccinationsstatus bör personer som riskerar att bli allvarligast sjuka av influensa informeras 
om att kontakta vården vid tidiga symtom av influensa för ställningstagande till ev. antiviral 
behandling. Se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation-influensa.pdf (lakemedelsverket.se) 

 

Äggallergi eller blödningsbenägen 
Personer som är allergiska mot ägg ska inte vaccineras. Både Vaxigrip Tetra®, Fluenz Tetra® och Fluad 
Tetra® odlas fram i hönsägg och små mängder av äggprotein kan finnas kvar, trots att vaccinet renas 
oerhört väl. Personer som kan äta ägg till exempel i sockerkaka eller bullar penslade med ägg kan 
vaccineras. 
Om patienten har ökad blödningsbenägenhet pga sjukdom eller läkemedelsbehandling kan Vaxigrip 
ges subcutant, be patienten att trycka på instickstället i minst 2 minuter. Fluad Tetra ska endast ges 
intramuskulärt.  

 
Allergiberedskap och behandling 
Kraftig allergisk reaktion vid influensavaccination är mycket ovanligt. Rekommenderade läkemedel 
att ha tillgång till för behandling av allergisk reaktion finns i rekommendationer från Svenska 
Föreningen För Allergologi (SFFA 2015), SFFA 2015 anafylaxi och allergiberedskap 

 

Dosering och administration av influensavaccin  
Vid akut infektion och feber bör man skjuta upp vaccinationen eftersom vaccinationen då har sämre 
effekt.  
 
Regionens upphandlade influensavaccin heter Fluad Tetra®, Vaxigrip Tetra® och det nasala 
barnvaccinet Fluenz Tetra®. Vaccinerna innehåller fyra virustyper: A (H1N1) Victoria, A (H3N2) 
Darwin, B Austria (Victoria) och B Phuket. 
 
Fluad Tetra® är godkänt från 65 års ålder och vaccinet rekommenderas till brukare 65 år och äldre på 
SÄBO och personer 65 år och äldre med hemsjukvård. En dos är 0,5 ml och ges intramuskulärt.  
 
Vaxigrip Tetra® Är godkänt för vuxna och för barn från 6 månaders ålder. Vaccinet ges enligt de 
rekommendationer som gäller för influensavaccinering. En hel dos ges oavsett ålder. En dos är 0,5 ml 
och ges i första hand intramuskulärt men kan även ges subkutant. 
 
Barn i åldern 6 månader t.o.m. 8 år som tidigare inte har vaccinerats mot influensa behöver två doser 
för att få skydd under den första säsongen de vaccineras. Doserna bör ges med minst fyra veckors 
mellanrum. Efter grundvaccinationen räcker en dos vid årlig säsongsvaccination.  

 
Fluenz Tetra® är endast godkänt för barn och kan ordineras till vissa riskgruppsbarn 2–17 år 
av barnläkare. Vaccinet är ett levande försvagat vaccin och ges nasalt. En dos är 0,2 ml 
(administrering 0,1 ml per näsborre). Ska inte ges till barn med immunbrist. 

 
Kombination med andra vacciner  
Covid-19 vacciner och pneumokockvacciner 
Vaxigrip Tetra och vaccin mot covid-19 kan ges till vuxna vid samma tillfälle. Vaccinerna ges då på 
olika injektionsställen, helst andra armen eller benet. 

https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd/influensa-och-pneumokockvaccination
https://www.lakemedelsverket.se/490165/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandlingsrekommendation/behandlingsrekommendation-influensa.pdf
http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2015/12/Anafylaxi_sept_2015.pdf
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Vuxna gravida kan erbjudas standarddos influensavaccin vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19. 
 
Vaccination med adjuvanterat förstärkt influensavaccin, Fluad Tetra och vaccination mot covid-19 
med mRNA-vacciner (Comirnaty eller Spikevax) kan ges till vuxna vid samma tillfälle.  
 
Vaccination med det förstärkta adjuvanterade influensavaccinet Fluad Tetra och det proteinbaserade 
covid-19-vaccinet Nuvaxovid separeras med minst 7 dagar. 
 
Influensavaccin kan ges vid samma tillfälle som pneumokockvaccin till vuxna. 
 
För barn rekommenderas generellt att man separerar vaccination mot covid-19 från alla andra 
vaccinationer, inklusive influensavaccination, med minst 7 dagar. I enskilda fall kan det vara aktuellt 
med vaccination samtidigt med influensavaccin. Det får då avgöras av behandlande läkare. 
 

Andra vacciner 
Standarddos influensavaccin kan ges samtidigt med andra inaktiverade och levande försvagade 
vacciner. Se ovan om kombination med vacciner mot covid-19. Det finns begränsat med erfarenhet 
av att administrera det adjuvanterade influensavaccinet samtidigt som vaccination mot herpes zoster 
(förstärkt eller levande försvagat vaccin). Dessa kan därför med fördel separeras med några dagar.  
 

Vaccination i hemmet 
Vaccin mot säsongsinfluensa är väl beprövat och är mycket säkert. En patient som tidigare 
vaccinerats mot influensa utan komplikationer, kan vaccineras i hemmet. Detta gäller under 
förutsättning att patienten svarat nej på frågorna i Hälsodeklarationen för patient (SOSFS  
1999:26). Vid vaccination i hemmet ska det finnas tillgång till rekommenderade läkemedel för 
behandling av allergisk reaktion, se under rubrik Allergiberedskap och behandling. 
Även en blödningsbenägen patient kan vaccineras i hemmet, se under rubriken Äggallergi och 
blödningsbenägen.  
Övergående biverkningar kan förekomma inklusive stressrelaterade reaktioner. Därför är det lämpligt 
att stanna kvar och prata med patienten i cirka 10 minuter. 

 

Behörighet att ordinera och administrera vaccin 
Vilka yrkeskategorier som kan ordinera vaccin finns reglerat i (HSLF-FS 2018:43): 
Läkare är behörig att ordinera. Sjuksköterska som har genomgått antingen specialistutbildning till 
distriktsköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar kan 
ordinera influensa- och pneumokockvaccin enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Även sjuksköterskor som genomgått likvärdig utbildning som godkänts av verksamhetschefen kan 
ordinera vaccin,  blankett 1 (ordinera influensavaccin) 
Generellt direktiv kan utfärdas av läkare (HSLF-FS 2017:37 kap 6, 6§) så att andra sjuksköterskor än 
de som är behöriga att ordinera under vissa beskrivna förutsättningar ska kunna administrera vaccin 
mot säsongsinfluensa och pneumokocker på en vårdenhet utan specifik ordination för varje patient, 
blankett 2 (generellt direktiv influensavaccin) 
Administration av ordinerade vacciner kan utföras av alla läkare och sjuksköterskor. 

 

Dokumentation och registrering i BMS-Cross 
Hälsodeklarationer går att beställa via Mediq. Hälsodeklaration för personal, artikelnummer: Art. 
6163. Hälsodeklaration för patienter, artikelnummer: Art. 6164. 
Viktigt att alla influensavaccinationer och pneumokockvaccinationer registreras i BMS-Cross. 
Hälsodeklarationen fylls i vid vaccinationstillfället enligt gällande rutin i pappersform eller digitalt, 
efter dokumentation från pappersversionen in i BMS-Cross kan den kastas. Rutin för dokumentation 

https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/H%C3%A4lsodeklaration%20fr%C3%A5gor%20vid%20vaccination%20mot%20influensa-%20och%20pneumokockvaccination%20patient%202022-2023.pdf
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Blankett%201%20ordinera%20influensa%20vaccin%20210913_ifyllbar%20(004).pdf
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201737-om-ordination-och-hantering-av-lakemedel-i-halso--och-sjukvarden/
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/blankett%202%20generellt%20direktiv%20influensavaccin%20210917_ifyllbar.pdf
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Influensavaccination%20-%20PV%20dokumentation%20och%20registrering%20-%20211108.pdf
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patient, HC, länk. För dokumentation av personalvaccinationer på sjukhus se Rutin dokumentation 
och registrering av doser givna till personal.  
 

Beställning vaccin inom Region Västerbotten 
Beställning via Grossist MSD, Tamro och Oriola 

Vaccinbeställningar som utgör fler än 10 doser ska beställas i detta flöde. Leveransavgift på 500 kr tas 

vid beställning om det är färre doser än 10 doser. Vid första beställning, kontakta grossist för upplägg 

av kundnummer. 

Tamro: vaccin@tamro.com Telefonnummer: 0771-15 00 30 

Oriola: order@oriola.com telefon: 0770-22 20 20 

MSD: order@msdvaccinservice.se Telefonnummer: 0771-51 51 00 

 

Leveranstiden är vanligtvis 2 dagar om ordern är lagd innan kl 14.00. Leverans helgfri tisdag till 

fredag mellan 08.00-17.00. 

Leverans sker direkt från grossist. På sjukhusen sker leveransen till godsmottagning och vidare av 

intern logistik till enheten. Grossisten ansvarar för kvaliteten under transporten. 

Vacciner beställning, ledtider, transport och mottagning 

 

Fluad Tetra® (artikelnummer 518768). Fluad levereras i utländska förpackningar från Tyskland. Finns 
att beställa och beställs via Oriola. Bipacksedel: Fluad-tetra-epar-product-information_sv.pdf 
Vaxigrip Tetra® (artikelnummer 527182) omfattas av upphandlingsavtal och finna att beställa via 
Oriola.   
Fluenz Tetra® är ett nasalt levande vaccin som ges till vissa riskbarn. Vaccinet omfattas av 
upphandlingsavtal och beställs via Tamro. 
Pneumovax® omfattas av upphandlingsavtal och beställs via MSD.  
Prevenar13® omfattas av upphandlingsavtal och beställs via Oriola.   
 
Influensavaccin som beställs för personal inom Region Västerbotten beställs på den vaccinerande 
arbetsplatsens kundnummer, men faktureras till referens DEJA01, Smittskyddsenheten. Vaccin för 
patienter debiteras som vanligt på den vaccinerande enheten. 
 
Kanyler beställs separat från Mediq, observera att LDS-kanyler inte passar med den försfyllda 
sprutan. Varunummer 6856 för kanyl 23G 0.6x25mm, blå med stickskydd, som passar till förfylld 
spruta samt varunummer 7415 för kanyl 0.6x25 utan stickskydd.  

 
Avgift för patient inom Region Västerbotten 
För personer som riskerar att bli allvarligast sjuka av influensa är vaccinering mot influensa 
kostnadsfri liksom för vårdpersonal. Personer som riskerar att bli allvarligast sjuka av influensa 
betalar ingen besöksavgift för dessa vaccinationer. Övriga betalar 265 kronor.  
Pneumokockvaccination för riskgrupper samt alla 65 år och äldre är gratis i Västerbotten sedan 2021.  

 

Prioritering vid vaccinbrist 
Vid begränsad tillgång på vaccindoser kan ytterligare en prioritering mellan olika grupper behöva 
göras. 
I första hand ska då personer med vissa kroniska sjukdomar eller tillstånd samt gravida vaccineras. 
Därefter friska personer över 65 år och sedan hushållskontakter till kraftigt immunsupprimerade 
samt sjukvårdspersonal och annan personal inom vård och omsorg. 

 
2022-10-13 
Smittskyddsenheten i samarbete med Läkemedelscentrum 

Region Västerbotten  www.regionvasterbotten.se/smittskydd 

https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Influensavaccination%20-%20PV%20dokumentation%20och%20registrering%20-%20211108.pdf
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Influensavaccination%20-%20SV%20dokumentation%20och%20registrering.pdf
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Influensavaccination%20-%20SV%20dokumentation%20och%20registrering.pdf
https://vlladmin.sharepoint.com/:b:/r/sites/ledningssystem-lakemedelscentrum/Faststllda%20dokument/Vacciner%20best%C3%A4llning,%20ledtider,%20transport,%20mottagning%20och%20fakturering.pdf?csf=1&web=1&e=bXcncC
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fluad-tetra-epar-product-information_sv.pdf
http://www.regionvasterbotten.se/smittskydd

