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Influensavaccination i ordinärt och särskilt
boende, säsong 2020-2021
Denna rutin grundar sig framför allt på Folkhälsomyndighetens hemsida ”Vaccination mot
influensa” och Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Folkhälsomyndighetens
”Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper” samt Region Östergötlands
riktlinje för influensavaccination säsong 2020-2021.

Grupper som rekommenderas och kostnadsfritt erbjuds
vaccination mot influensa 2020
Rekommendationen syftar till att skydda personer med ökad risk för allvarlig sjukdom, det
vill säga såväl av influensasjukdom som komplikationer av influensa och försämring av
underliggande grundsjukdom.
Följande grupper rekommenderas vaccination:
Personer 65 år och äldre
Gravida efter graviditetsvecka 16
Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
kronisk hjärtsjukdom
kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft
och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar
eller flerfunktionshinder)
kronisk lever- eller njursvikt
diabetes mellitus
tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom
eller behandling
Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt
nedsatt immunförsvar
All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och
omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa. OBS! Arbetsgivaren beslutar om
ev. kostnadsfrihet.
De medicinskt definierade riskgrupperna omfattar här barn och vuxna med kroniska
sjukdomar och tillstånd med ökad risk för allvarlig influensasjukdom. Dessa grupper är mer
eller mindre heterogena och i många fall kommer det krävas en individuell bedömning av om
vaccination ska erbjudas eller inte.
Vem avgör om den enskilda personen har ökad risk för att få svår sjukdom och
därför ska erbjudas kostnadsfri vaccination?
Patientansvarig läkare skall erbjuda influensavaccin till alla personer som har ökad risk att få
svår sjukdom (se ovan). Patientansvarig läkare som behöver stöd i bedömningen kontaktar
lämpligen infektionsspecialist. För ytterligare information se Folkhälsomyndighetens
allmänna råd och Region Östergötlands riktlinje för influensavaccination säsong 2020-2021.
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Vem kan utföra vaccinationen?
Kommunsköterskan ansvarar för att Region Östergötlands frågeformulär inför
influensavaccination fylls i på patienter inom särskilt boende samt patienter anslutna till
hemsjukvård där det är aktuellt. Ansvarig läkare gör individuell bedömning och ett
medicinskt ställningstagande för varje enskild person. Efter läkarens bedömning och
ordination kan vaccinationen utföras av sjuksköterska. Läkemedel för akut beredskap ska
finnas till hands.
För patienter inom särskilt boende kan kommunsköterskan utföra vaccination på boendet.
Hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende hänvisas i första hand till sin vårdcentral för
vaccination. Efter överenskommelse med läkare kan vaccination utföras även i ordinärt
boende.

Hur utförs vaccinationen?
Vaccinet ges intramuskulärt exempelvis i överarmen (musculus deltoideus, stick i 90°
vinkel). För ytterligare information se FASS.
Till personer som behandlas med Waran eller annan antikoagulantia ges vaccinet subcutant.

Registrering och dokumentation
Frågeformulären skickas skyndsamt till respektive vårdcentral för registrering och
arkivering.
OBS! Viktigt att:
Klistra/notera batchnummer på frågeformuläret efter given injektion
Ange patientens namn och personnummer på frågeformuläret
Signera och fyll även i ditt namn (namnförtydligande) på frågeformuläret
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