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Influensavaccinationsstart 9 november
(vecka 45)

Tidsplan

Vecka 45 och 46 erbjuds och vaccineras riskgrupper:
• personer 65 år och äldre
• medicinska riskgrupper under 65 år (samma som tidigare)
• hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Vecka 47 och 48
• vård- och omsorgspersonal

Vecka 49
• Allmänheten kan erbjudas vaccination från 6 december 

Beroende på utveckling kan planen behöva justeras.

Tidsplanens syfte är att garantera tillgång på vaccin till riskgrupper. 



Var kan riskgrupper och allmänhet 
vaccinera sig mot influensa?

• Tid bokas på vaccinationsmottagningen (samma som för covid-19 
vaccinationerna) i den egna kommunen via webbokning på 1177.se eller 
via telefonbokning på 010-452 63 03 (dvs samma telefonnr. som covid-19 
vaccin). 

• Bokningen öppnar v. 43 för riskgrupper och v. 46 för allmänheten.

• Har riskgrupper ett inbokat vårdbesök på sin hälsocentral/mottagningar 
finns vanligen möjlighet att få influensavaccin i samband med det.

• SÄBO och hemsjukvårdspatienter får vaccinet genom kommunens försorg 
(dock respektive HC som ska beställa och förmedla det till dem).

• Passa också på att vaccinera patienter som ingår i riskgrupper under 
vårdtid och vid mottagningsbesök på sjukhuset!



Influensavaccination av regionens 
vårdnära personal

• HC-personal får influensavaccin på sin arbetsplats

• Folktandvård (FTV) – på sjukhus, se info för sjukhusen nedan. För övriga FTV gäller via HC om 
närliggande alt  via vaccinationsmottagningen. Behöver komma överens lokalt och meddela 
antalet så att det beställs hem av HC/vaccinationsmott.

• Personal på sjukhusen i Gällivare, Kiruna, Piteå och Kalix går till respektive 
vaccinationsmottagning som finns placerade på sjukhuset (lokala vaccinsamordnaren håller i 
planeringen för det praktiska genomförandet)

• På Sunderby sjukhus: Verksamheterna beställer själva och vaccinerar sin egen personal (som 
tidigare års vaccinationskampanjer). De som inte har möjlighet att vaccinera kommer överens 
med annan enhet.

Vaccinationen är som tidigare kostnadsfri för regionens personal som arbetar patientnära.

Personal som inte tidigare vaccinerat sig mot covid-19 och går till vaccinationsmottagningen, 
kan få influensa- och dos 1 av covidvaccin samtidigt! 
Vaxigrip Tetra och covid-19 vaccin kan ges vid samma tillfälle men på olika insticksställen.



Säsongens influensavaccin

Vaxigrip Tetra
Avdödat vaccin som innehåller skydd mot fyra olika influensastammar. 
Varit upphandlat de senaste åren i Region Norrbotten
Kan ges samtidigt som covid-19 vaccin, men på olika insticksställen.
Beställs fr om vecka 42 från Oriola.

Fluenz Tetra -
Levande försvaga influensavaccin som ges som nässpray. Godkänt till 
barn från 2 till 17 år. 
Kan beställas fr om v 42 från Tamro

För fullständig beskrivning av indikation och kontraindikation se FASS!

Observera att det i dagsläget enbart är 
vaccinet Vaxigrip Tetra som kan ges 
samtidigt som covid-19 vaccin



Influensavaccin - högdosvaccin - avsett för särskilt 
boende för äldre och till äldre inom hemsjukvården

Efluelda eller Fluzone HD (olika namn på samma vaccin)

• Användning: Till äldre, som har sämre effekt av influensavaccin och 
samtidigt hög risk för svår sjukdom. 

• Väsentliga skillnaden mot vanligt influensavaccin är 4 gånger högre halt 
av antigen, kan därmed ge bättre immunsvar och bättre skydd mot svår 
influensasjukdom. I övrigt samma typ av vaccin och kan, liksom vanligt 
influensavaccin, innehålla äggprotein.

• Rapporterats något mer lokala biverkningar än för vanligt influensavaccin.

• Rekommenderat tidsintervall  mellan vaccination mot covid-19 och 
högdosvaccin mot influensa är minst 1 vecka.

• Vaccinet levereras utan injektionsnål. Kan ges im. (rek. i första hand) och 
sc.



Högdosvaccin influensa 
– nytt i Norrbotten för denna säsong

Efluelda eller Fluzone HD (forts.)

• I Europa godkänt för användning till personer som är 60 år eller 
äldre.

• Högdosvaccin har länge använts till äldre i bland annat USA, 
Australien och Kanada. I Sverige har det inte varit tillgängligt förrän 
säsongen 2020-2021  (och då via licens).

• Denna säsong (2021-22) erbjuds det i Sverige i första hand till 
boende på SÄBO, och personer med hemsjukvård (60 år och äldre) 

• Beställs fr om v 41/42 från Oriola (samordnas via hälsocentralerna)



Intervall mellan vaccinationer



Tidsintervall mellan vaccinationer



Tidsintervall mellan vaccinationer



Webbsida med information inför vaccination!

Ni hittar den via:
• Insidan  (A-Ö)
• NLL+ (Smittskyddets 

webbsida)

Här finns det mesta samlat 
t ex
• Beställningsinformation
• ordinationsunderlag
• hälsodeklaration
• information till patienter 



Uppdaterad mall för generella direktiv på vårdenhet 

Måste signeras av medicinskt ansvarig läkare inför varje säsong!

Mallar för 2021/2022 finns på säsongsinfluensasidan!



Blankett att användas av
Verksamhetschef för 
dokumentation av att en 
sjuksköterska bedöms
vara behörig att ordinera 
vaccination till vuxna i riskgrupp i 
enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrift
SOSFS 2001:16, 4§

Finns på säsongsinfluensasidan!



Hur når vi riskgrupperna?

• Tänk på att informera om vikten att vaccinera mot 
influensa vid diagnos och återbesök!

• Dela gärna ut informationsmaterial som finns på 
Influensavaccinationssidan

• Passa på att vid vårdbesök fråga om de vaccinerat sig 
mot covid-19, influensa och pneumokocker!
Observera att det vid covid-19 vaccination enbart är Vaxigrip 
Tetra som kan ges vid samma vaccinationstillfälle, och då på 
olika insticksställen.



Informationsmaterial till patienter i riskgrupp

Finns att skriva ut från Influensavaccinationssidan – ”Informationsmaterial till patienter”



Informationsmaterial om pneumokockvaccination till riskgrupper!

Finns att skriva ut på informationssidan om Pneumokockvaccination

OBS! I dagsläget rekommenderas
1 veckas tidsintervall mellan covid-19 
vaccination och vaccination mot 
pneumokocker



Sätt gärna upp affischen 
på ER hälsocentral, avdelning eller
mottagning!

Här kan ni skriva 
tider som gäller för 
vaccination och var 
de kan vaccinera sig

Ny version kommer
i november!



Sammanfattning av säsongen 
2020-2021

• Norrbotten ökade andelen vaccinerade 65 år och 
äldre med 12 procentenheter. Näst mest i landet!
Fantastiskt bra!

• Vaccinbrist uppstod tyvärr snabbt under 
kampanjen trots att regionerna beställt mer än 
tidigare. Region Norrbotten hade beställt 20 % 
mer än tidigare. 
Vaccinbristen berodde på att fler än tidigare 
önskade vaccinera sig. Vilket i sig är bra!



Andel influensavaccinerade 
2019/2020 och 2020/2021

WHO ’s mål är 
minst 75 % 
vaccinerade.

Det är en bit 
kvar!

Källa: Folkhälsomyndigheten 



Influensaepidemin uteblev
säsongen 2020/2021

• Totalt endast 29 fall i Sverige 

• Ingen har avlidit pg a influensa 

• 1 person vårdades på IVA i Sverige
(jmfrt med 175 personer säsongen 2019/2020 och 359 personer 
säsongen 2018/2019)

Den uteblivna influensaepidemin berodde sannolikt på att

- åtgärder för att minska covid-19 påverkat 

- resor nationellt och internationellt minskat

Mer information:
Rapport som sammanfattar influensasäsongen 2020–2021, uppdaterad 23 juli 2021 
(folkhalsomyndigheten.se)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-influensa/2020-2021/influensasasongen-2020-2021-sasongssammanfattning-final-v2_23juli.pdf


Antal fall av influensa 2019/2020 (grön linje)
jmfrt med tidigare år 

Källa: Folkhälsomyndigheten 



Vad kan vi förvänta oss i år?

Sannolikt betydligt fler smittade på grund av:

• Lättade covid-19 restriktioner 

• Ökat resande

• Färre har exponerats för influensa föregående 
säsong 


