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Agenda

• Årets kampanj 2019/2020

• Hur såg förra säsongen ut? 

• Framgångsfaktorer på Slöinge vårdcentral!

• Workshop – framgångsfaktorer där du jobbar

• Nödvändig kunskap inför årets influensasäsong



Årets influensakampanj 2019/2020

• Nationell kampanj startar v. 47, den 19 november

• Vårdcentralerna erbjuder drop in-tider och 

sjukhusen öppnar upp mottagning för 

personalvaccinering

• Kommunala enheter vaccinerar som tidigare år



Information till patienter

• Samlad information om influensa, vaccination, egenvård, 

läkemedel med mera finns för patienter, invånare och 

anhöriga på www.1177.se/halland/influensa

• Tiderna publiceras på 1177.se och i tidningen 

Halland – Bästa livsplatsen som kommer i brevlådan v.46.

• Viss annonsering av tider i dagspress

• Kampanjen marknadsförs i sociala medier och regionens 

egna kanaler

• Pris för riskgrupp 60 kr, övriga 270 kr.

http://www.1177.se/halland/influensa


Varför en kampanj?

• Minska riskerna för allvarlig influensa och 

komplikationer

• Förbättra vaccinationstäckning

• Minska belastning för hela sjukvården



Förra årets influensasäsong 

i Halland



Influensasäsongens utbrott



Vaccinationstäckning Halland



Antal vaccinerade i riskgrupp< 65år



Andelen vaccinerade av listade 65+



Vaccinerade uppdelade per kommun 



Framgångsfaktorer på 

Slöinge vårdcentral

• Motivation

• Planering

• Tillgänglighet

• Samarbete



Slöinge vårdcentral - vinnarskallar



WORKSHOP

• Hur ser din vårdcentrals/vårdenhets framgångsfaktorer 

ut? Diskutera i mindre grupper om era egna goda 

erfarenheter, vad har funkat hos er? Skriv ner på post it-

lappar.

• Vad behöver du och din vårdcentral för att vi tillsammans 

ska nå mot målet 75 procent? 
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VACCINET 2019 / 2020



Samhällets skydd mot influensa

• Vaccination av riskgrupper 

• Läkemedelsbehandling för vissa

• Minskad smittspridning

– Vårdhygien, isolering

– Vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal

– Omgivningsvaccination = hushållskontakter



Säsongsvaccinet 2019/2020

VAXIGRIP TETRA – Fritt från konserveringsmedel och 

adjuvans, ingen narkolepsi.

WHO bestämmer vilka virusstammar som ska ingå i början 

av året

• A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-likt virus; 

”svininfluensa”

• A/Kansas/14/2017, (H3N2)- likt virus, ”Hongkong”

• B/Colorado/06/2017-lik stam - B/Victoria

• B/Phuket/3073/ 2013- lik stam - B/Yamagata
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Sjukdomen och effekterna

Inkubationstid: 3 dagar (1-7)

Vanligast: Hög feber, hosta, muskelvärk, självläkande, 

3-7 dagars varaktighet. 

Tre månaders förlorad ”kondis”

Vanligaste komplikationer: 

- öroninflammation

- bihåleinflammation

- lunginflammation



Vaccinera riskgrupper!

• Personer över 65 år, oavsett hälsotillstånd 

• Gravida kvinnor efter vecka 16, ultraljud ej krav!

• Personer från 6 mån ålder med: 

- Kronisk hjärtsjukdom, 

- Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma, tillstånd 

med nedsatt lungfunktion - till exempel extrem fetma, 

neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder.

- Kronisk lever- eller njursvikt

- Diabetes mellitus

- Kraftigt nedsatt immunförsvar - alternativt hushållskontakterna!



Vaccinera gravida hela säsongen

• Vaccinera gravida från 

vecka 16

• Information till gravida 

finns på Folkhälso-

myndigheten





Pneumokockvaccination av äldre 

och riskgrupper

• PPV23 till de flesta – personer över 65 år

och övriga som är immunkompetenta.

En påfyllnadsdos efter 5-10 år

• Kombination PCV13 + PPV23 rekommenderas

till särskilda riskgrupper t.ex. splenectomerade

och vid grav immunosuppresion. 

• PCV13 ges först. Efter cirka 2 månader ges 

PPV23.

Finns i Terapirekommendationer 2018, kapitel 

”Vacciner”.

PNEUMOVAX

polysackaridvaccin 

(PPV23)

PREVENAR 13 

konjugatvaccin

(PCV13)

Innehåller 23 

serotyper. 
Innehåller 13 serotyper

Godkänd för barn från 

två år och äldre

Godkänd för barn 

från 6 veckor - 17 år 

samt vuxna18 år och 

äldre

Ej immunogent för 

barn under 2 år

Immunogent för barn 

under 2 år

Ger ingen T-

cellsmedierad 

immunitet - inget 

immunologiskt minne

Stimulerar T-celler och 

inducerar 

immunologiskt minne



Vaccin ger omfattande skydd mot 

död och sjukdom

• Skydd mot insjuknande i influensa

– Cirka 70 % skydd för personer under 65 år

– Cirka 50 % skydd för personer över 65 år

• De som insjuknar trots vaccination
– Risk för komplikationer och svår influensa minskar - 70 %

– Risken för lunginflammation minskar med 30 – 50 %

– Totala dödligheten minskar med upp till 20 %



Akuta situationer

• akut överkänslighetsreaktion: generell urticaria, rhino-

konjunktivit och/eller Quinkeödem

• anafylaktiskt reaktion: Symtomdebut som ovan, men 

inom några minuter utvecklas astma, blodtrycksfall, 

takykardi, kallsvett, andningsbesvär, kräkning och 

allmänpåverkan

• anafylaktiskt chock: Kan debutera som ovan. Utvecklas 

ofta snabbt med dramatiskt bild; medvetslöshet, svårt 

status asthmaticus, andningsstillestånd, 

cirkulationskollaps och ibland hjärtstopp



Vaccinets säkerhet

• Väl beprövat och mycket säkert

• Hinder: svår allergi mot äggprotein

• Vanligaste biverkningar: ömhet i 

armen, sjukdomskänsla, ont i 

kroppen och feber

• Ingen ökad risk för narkolepsi

• Ingen ökad risk för andra 

neurologiska sjukdomar

”Jag är rädd för 

biverkningar”

”Jag är orolig för 

narkolepsi”

”Jag fick influensa 

och var jättesjuk -

trots spruta”



Du är viktig i kampanjen!

• Identifiera riskgrupper och uppmana till vaccination

• Använda marknadsmaterial

• Sprida material i sociala medier

• Motivera och vaccinera!



Ordinationsrätt

Egen ordinationsrätt vid formell kompetens
- distriktssköterska

- sjuksköterska barn och ungdom

- motsvarande kompetens – ordinationsrätt tilldelad av 
verksamhetschef (krävs dokumenterad utbildning)

I övrigt krävs dokumenterad läkarordination för varje 
patient.



Rutiner för kommunernas 

sjukvård

• Kommunsjuksköterskan skriver lista på personer 

som ska vaccineras

• Hämtar vaccin på ansvarig vårdenhet för boendet

• Betalning 60 kr/dos

• Lämnar lista på vaccinerade till vårdenheten

• Vårdenheten registrerar till vaccinationsenkäten
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Värdefull information



Allmän influensainformation och om årets 

influensakampanj

Vårdgivarwebben

https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/influensa-och-influensavaccination/vaccinationstider-influensa/

