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Influensavaccinationsstart 8 november
(vecka 45)

Tidsplan

Vecka 45 - 48 erbjuds och vaccineras:
• personer 65 år och äldre
• medicinska riskgrupper under 65 år 
• hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
• vård- och omsorgspersonal

Vecka 49
• Allmänheten kan erbjudas vaccination från 5 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). 

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

• Personer boende på SÄBO får vaccinet genom kommunens försorg 
(dock ska respektive HC beställa och förmedla vaccinerna till dem).

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



Influensavaccination av regionens 
patientnära personal

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

Kontrollera med närmaste chef om ni planerar att vaccinera själva 
eller om ni ska boka på respektive vaccinationsmottagning

Personal som inte tidigare vaccinerat sig mot covid-19 och går till 
vaccinationsmottagningen, kan få influensa- och covid-19 vaccin 
vid samma tillfälle.

Vaxigrip Tetra och covid-19 vaccin kan ges vid samma tillfälle men 
på olika insticksställen.

Kom ihåg att registrera och dokumentera vaccinationen!

https://samarbeta.nll.se/producentplats/halsoinformatik/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-738


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. Detta gäller även 
gravida.
Vaxigrip Tetra kan ges samtidigt som pneumokockvaccin. 

Beställning kan göras fr om 19 september 2022 direkt från Oriola (webbshop)
Levereras utan injektionsnål.

Fluenz Tetra 
Levande försvagat influensavaccin som ges som nässpray. Godkänt till barn från 2 till 
17 år. 
Beställs från Tamro.

För fullständig beskrivning av indikation och kontraindikation se FASS!

https://oriola4care.oriola-kd.com/login


Fluad Tetra - Förstärkt (adjuvanterat) influensavaccin
Avsett för äldre på särskilt boende och inom hemsjukvård
som är 65 år och äldre
• Användning: Till äldre, som har sämre effekt av influensavaccin och samtidigt hög 

risk för svår sjukdom. Ersätter högdosvaccinet som användes förra säsongen.

Vaccinet innehåller standarddos antigenmängd tillsammans med ett 
förstärkningsmedel (adjuvans) som används för att förstärka immunsystemets 
svar på vaccinationen.

• Vaccination med Fluad Tetra och vaccination mot covid-19 med mRNA-vacciner 
(Comirnaty eller Spikevax) vid samma tillfälle är möjligt. Att ge fler än ett annat 
vaccin samtidigt som vaccin mot covid-19 rekommenderas inte.

Vaccination med Fluad Tetra och det proteinbaserade covid-19-vaccinet 
Nuvaxovid separeras med minst 7 dagar.

• Pneumokockvaccin är samtliga avdödade vaccin och går vid behov att kombinera 
med alla andra vaccin. 

• Vaccinet levereras utan injektionsnål. Skakas varsamt före användning.
Ska ges strikt intramuskulärt. Om personen behandlas med Waran eller OAK Se 
rutin- vaccinering vid Waran eller OAK

• Vid beställning – se Årets influensavaccin och beställning - Region Norrbotten 
(nllplus.se)

https://samarbeta.nll.se/producentplats/administrativcovid19informationrkl/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP885-1485700187-231
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Vaccinbestallning-och-kostnad/


Vaccination av barn – kombination 
med andra vacciner

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.



Webbsida med information inför influensavaccination!

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 2022/2023 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 året om informera om vikten att 
vaccinera mot influensa i samband med diagnos 
och återbesök 

• Dela gärna ut informationsmaterial som finns på 
Influensavaccinationssidan

• Fråga patienten i samband med vårdbesök om de 
vaccinerat sig mot covid-19, influensa och 
pneumokocker



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



Sammanfattning av säsongen 2021/2022 i Sverige

Betydligt fler fall än tidigare år eftersom covid-19 och influensa analyserades 
samtidigt vid provtagning.

Källa: Folkhälsomyndighetens influensarapport säsongen 2021/2022

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a421d9cf3dfb41c2b91ed3de65f0d4fb/influensasasongen-2021-2022-sasongssammanfattning-final.pdf


Sammanfattning av influensasäsongen 
2021/2022 i Sverige

• En första influensatopp inträffade före jul 
(v.50)

• En andra våg inträffade i april 2022 och då 
med flest fall i norra delen av Sverige. 
Spridning fortsatte in i sommaren

• 110 personer behövde intensivvård pg a 
influensa (infl A). Tidigare år har i  genomsnitt 
ca 300 personer/år behövt IVA-vård.



Influensafall i Norrbotten säsongen 
2021/2022



Influensavaccinationer 2021/2022

• Cirka 70 procent av personer 65 år och äldre 
vaccinerade sig mot säsongsinfluensa 2021–2022

• Influensavaccinationerna ökade med ca 5 
procentenheter från föregående år. 

• Influensavaccinationerna ökade i samtliga regioner i 
Sverige! 

Men fortfarande en liten bit kvar till WHO’s mål 
på 75 %

Når vi målet i år?!



Ytterligare information

Influensa- och pneumokockvaccination - Region Norrbotten (nllplus.se)

Vaccination mot influensa — (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccininformation

Fluad Tetra 15 mikrogram/dos injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 
(lakemedelsverket.se)

VaxigripTetra - FASS Vårdpersonal

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel?id=20190306000065
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20150829000034

