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GSK levererar 70 000 doser extra av Infanrix® hexa under 2016 
 
Med den rådande flyktingsituationen och nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har 
efterfrågan av vaccinet Infanrix hexa ökat kraftigt. GSK kan nu meddela att vi har möjlighet att leverera 
70 000 doser extra av Infanrix hexa under 2016. 
 
Detta innebär att betydligt fler barn får möjlighet att vaccineras och få ett viktigt grundskydd mot flera allvarliga 
sjukdomar. Infanrix hexa är ett kombinationsvaccin som skyddar mot sex allvarliga sjukdomar: difteri, stelkramp, 
kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib) och hepatit B. 
  
Tilldelningen av vaccindoser görs flera år i förväg. I Sverige baseras behovet av antal vaccindoser på de 
upphandlingar som görs på landstingsnivå. Vi har sedan tidigare redan säkrat allokering för en barnkohort i Sverige 
för Infanrix hexa under 2016.  
  
Då efterfrågan ökat kraftigt under slutet 2015 har GSK Sverige i samarbete med flera svenska myndigheter samt 
GSK:s vaccinteam på Europanivå nu lyckats ta in extra allokering av 70 000 doser Infanrix hexa under 2016. 
 
 
Har du frågor om allokering och tillgång av vaccin kontakta:  
Karin Bremer, Therapy Area Manager, Telefon: 0707 638 465 eller e-post: karin.s.bremer@gsk.com 
 
Har du medicinska frågor gällande Infanrix hexa kontakta:  
Lena Svensson, Medical Scientific Liaison, Telefon: 0730 638 053 eller e-post: lena.e.svensson@gsk.com 
 
 
 
Med vänliga Hälsningar 
 
 
Virpi Holland 
Business Manager Vaccines 
 
E-post   virpi.i.holland@gsk.com 
Mobil    070 563 82 05 
 
 
 
 
Infanrix Hexa, Rx, EF. ATC kod: J07CA09. Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. 
Difteri, tetanus, acellulärt pertussis, hepatit B, inaktiverat poliomyelit (DTPa-HBV-IPV)-komponenten är en grumlig 
vit suspension. Den frystorkade Haemophilus influenzae typ b (Hib)-komponenten är ett vitt pulver. Indikation: 
Avsett för primär- och boostervaccinering av spädbarn mot difteri, stelkramp (tetanus), kikhosta (pertussis), 
hepatit B, polio (poliomyelit) och sjukdom orsakad av Haemophilus influenzae typ b. Varningsföreskrifter och 
begränsningar: Infanrix hexa bör administreras med försiktighet till personer med trombocytopeni eller 
blödningsrubbning eftersom blödning kan uppstå efter en intramuskulär administrering till dessa personer. Ge inte 
vaccinet intravaskulärt eller intradermalt.  
För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2015-09-24. 
GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00. 

 
Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande 
sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten) 
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