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Influensatider
Det finns en sak inom smittskyddet som man kan vara säker på och det är att
influensaepidemin troget kommer tillbaka varje år. Oftast kommer epidemin
till Sverige mellan vecka 43 och vecka 4 så det är hög tid att påbörja vaccinationsinsatserna.
Att influensan har effekter på folkhälsan framgår av följande sammanställning av det ökade dödstalet i Sverige under influensaepidemin de senaste
åren;
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Fjolårssäsongens influensa A (H3 Sydney-lik som också dominerade säsongen 97/98) fick ett ordentligt fäste i landet och det har aldrig tidigare
diagnosticerats så många fall av influensa i Sverige som under 98/99. Att
dödstalsökningen trots detta begränsades till 3.300 är sannolikt, åtminstone till
en del, en effekt av de vaccinationskampanjer som genomförts.
Att vaccinationsinsatser också har hälsoekonomiskt gynnsamma effekter har
visats i den influensa- och pneumokockstudie som genomfördes i Stockholm i
fjol. Man gick ut och erbjöd (brev, annonser, affischer) alla stockholmare
över 64 år subventionerad vaccination. Därefter studerade man vårdkonsumtion hos vaccinerade i jämförelse med icke vaccinerade. 38 procent av alla
stockholmare över 64 vaccinerades (120.000 mot influensa + 90.000 mot
pneumokocker) och man har konstaterat en höggradigt signifikant
reduktion av behov av sjukhusvård i den vaccinerade gruppen. Man räknar
med att man ”sparat” 1000-1100 vårdtillfällen och 25-35 miljoner kronor på
en insats som kostade 3,7 miljoner.
Det är således viktigt ur fler aspekter att vi med våra vaccinationskampanjer
försöker nå så många som möjligt av våra patienter som omfattas av socia lstyrelsens rekommendation.
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Årets influensa på södra halvklotet domineras även i år av H3N2 Sydney-likt
virus och vaccinet i år kommer att vara identiskt med fjolårets.
AN

Viktigt vaccinera riskgrupperna
Socialstyrelsen rekommenderar i SOSFS 1997:21 årlig influensavaccination
till:
• Personer med kronisk hjärt- och eller lungsjukdom, i synnerhet med
hjärtsvikt och nedsatt lungfunktion.
• Personer över 65 års ålder. Indikationen ökar med stigande ålder och vid
underliggande kronisk sjukdom.
• Personer med nedsatt immunitet av sjukdom eller läkemedel.
• Personer med metabola sjukdomar ex diabetes typ 1.
Socialstyrelsen ger i SOSFS 1994:26 rekommendationer om vaccination mot
pneumokocker. Indikationerna för vaccination sammanfaller i stort med de
för influensa. En förnyelsedos blir i de flesta fall aktuell efter 5-10 år. Framtida studier får visa om ytterligare förnyelsedoser behövs.
UJ

Ny föreskrift från Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har kommit med nya föreskrifter om vaccinationsverksamheten som
innebär att en sjuksköterska får göra det
medicinska ställningstagandet vid vaccination. Se bilaga SOSFS 1999:18.
UJ

Kostnader för vaccination
Vaccination mot influensa kostar 160 kronor
Vaccination mot pneumokocker kostar 220 kronor
Vaccination mot både influensa och pneumokocker kostar 280 kronor.
De som omfattas av socialstyrelsens rekommendation om vaccination får
inräkna kostnaden för vaccination och besöksavgiften i högkostnadsskyddet
för öppen hälso- och sjukvård.
UJ
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Vi som jobbar på smittskyddet är:
• Anders Nystedt, smittskyddsläkare. 0920-78335, 070-5878335,
anders.nystedt@nll.se
• Ulla Johansson, utredare. 0920-78333, 070-5878333
• Alice Larsson, assistent 0920-78330
• Evabritt Pettersson, kanslist 0920-71211

Socialstyrelsens föreskrifter om vaccinationsverksamhet - SOSFS 1999:18 (M)

beslutade den 10 september 1999.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § första stycket 1 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela
föreskrifter m m.
1 § En sjuksköterska får göra det medicinska ställningstagandet vid
vaccination endast under förutsättning
- att ordinationen görs i enlighet med generella vaccinationsprogram,
- att sjuksköterskan har genomgått vidareutbildning till distriktssköterska
eller vidareutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
eller motsvarande, och
- att sjuksköterskan i övrigt bedöms lämplig av den för verksamheten
ansvariga läkaren.
2 § Med generella vaccinationsprogram avses vaccinationsprogram i
följande allmänna råd:
- Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1990:21) om profylax mot difteri
och stelkramp
- Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1994:26) Vaccination mot
pneumokocker
- Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:1) Vaccination av barn
- Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:21) Vaccination mot
influensa.
3 § Vaccination mot gula febern får utföras endast vid medicinska institutioner och mottagning som godkänts av Socialstyrelsen

1. Denna författning träder i kraft omedelbart
2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 1990:20) om vaccinationsverksamhet.
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Bilaga

Socialstyrelsen
Nina Rehnqvist
Eva Lithander
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