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Vaccination mot säsongsinfluensa  

Influensavaccination av riskgrupper påbörjas tisdagen den 8 november 2022. 
Under de första två veckorna ska följande grupper prioriteras: personer 65 år och 
äldre, gravida, medicinska riskgrupper under 65 år, hushållskontakter till personer 
med kraftigt nedsatt immunförsvar samt vård- och omsorgspersonal.  

Från vecka 47 kan övriga personer erbjudas vaccination mot influensa.  

Influensavirus förändras ständigt, och därför anpassas vaccinet årligen för att ge 
skydd mot de typer av influensa som förväntas få störst spridning under säsongen. 
Det tar ungefär två veckor att få full effekt av vaccinet. Skyddseffekten är störst 
under de första månaderna, men avtar med tiden. Vaccination mot influensa måste 
därför upprepas varje år. Personer med nedsatt immunförsvar, till exempel på 
grund av hög ålder, har sämre och kortvarigare effekt av vaccinet än unga, friska. 

Influensavaccinationen är gratis för personer som tillhör en medicinsk riskgrupp, 
de som är gravida samt de som har fyllt 65 år.  

För de patienter som inte ingår i regionens erbjudande om gratis vaccination för 
patienter i riskgrupp så tar Vård- och omsorgsförvaltningen kostnaden för övriga.  

 

• OBSERVERA att vaccination högdosvaccin, Fluad Tetra, INTE kan ges 
samtidigt som vaccination Covid-19 med det proteinbaserade covid-19 
baserade vaccinet Novaxovid. Det ska gå minst 7 dygn mellan dessa två 
olika vaccinationer! 

• OBSERVERA att vaccination högdosvaccin, Fluad Tetra endast kan ges 
intramuskulärt  

• Vaccination med högdosvaccin Fluad Tetra och vaccination mot covid-19 
med mRNA-vacciner (Comirnaty eller Spikevax) kan ges till vuxna vid 
samma tillfälle. 

• Vaccin mot säsongsinfluensa med vaccin Vaxigrip kan ges samtidigt som 
vaccin Covid-19 

Grupper som bör rekommenderas årlig vaccination 
mot säsonginfluensa 

▪ Personer över 65 års ålder 
▪ Gravida efter graviditetsvecka 16 
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▪ Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:  
▪ kronisk hjärtsjukdom 
▪ kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller 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 

Högdosvaccin  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar högdosvaccin till personer som bor på 
särskilda boenden för äldre (SÄBO) eller på korttidsplats för äldre. En begränsad 
mängd av högdosvaccinet Fluad Tetra har upphandlats. Vaccinet kommer 
därför endast att erbjudas personer som permanent bor på särskilda boenden för 
äldre (SÄBO) eller på korttidsplats för äldre. 

Om patient inte önskar högdosvaccinet så kan man erbjuda Vaxigrip Tetra som 
vanligt.  

Även säsongen 2022-2023 kommer Västra 
Götalandsregionen att använda Vaxigrip Tetra för vaccination 
mot säsongsinfluensa. Vaxigrip Tetra innehåller fyra virusstammar och är ett så 
kallat kvadrivalent, eller fyrvalent, vaccin. 

Vaxigrip Tetra är ett avdödat vaccin för i första hand intramuskulär användning, 
men det kan också ges subkutant. Patienter som behandlas med antikoagulantia 
behöver särskild handläggning.  

Influensavaccin av den här typen är de mest använda världen över, och har sedan 
slutet av 1960-talet givits i miljontals doser.  

 

Kanyler behöver beställas separat 

Observera: beställa kanyler då Vaxigrip upphandlats utan kanyl! Blå 
säkerhetskanyl ska användas 0,6 x 25 mm rekommenderas. 
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Vid allergi 

Vaxigrip kan innehålla spår av ägg och bör därför inte användas till personer med 
svår äggallergi. Alla som kan äta sådant som innehåller ägg, till exempel 
pannkaka, sockerkaka, penslad bulle eller liknande, kan vaccineras. 

Akutläkemedel, Anapen förfylld spruta 0,3mg skall finnas tillgänglig vid 
vaccination.   

 

Övrigt 

• För patienter med akut febersjukdom eller akut sjukdom skall vaccination 
senareläggas. 

• Patienter som medicinerar med cellgift eller som tidigare har reagerat med 
svimning, yrsel, andnöd eller utslag vid vaccination ska hänvisas till läkare 
på vårdcentralen. 

 

Länk Smittskydd Västra Götaland säsongsinfluensa: Influensavaccin - 
Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

Vem kan ordinera läkemedel för vaccination  

Läkare och sjuksköterska med formell kompetens enlighet med HSLF-FS 2018-43 
(socialstyrelsen.se) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården är behörig att 
ordinera läkemedel för vaccination. Ordinationsrätten omfattar personer i de 
riskgrupper som framgår av de allmänna råden och beskrivna rekommendationer.  

Underlag inför vaccination 

Sjuksköterska skall använda de underlag för behovsbedömning och dokumentation 
som tagits fram av Smittskyddsenheten. Underlaget ska användas för att 
ordinatören (läkare eller distriktssköterska) ska kunna ta ställning till om patienten 
ska vaccineras mot influensa. 

Kontroll av tidigare vaccinering i SVEVAC. 

Kontroll ska göras innan vaccination. Den som ska vaccineras kan ha fått den 
avsedda vaccinationen på annan vårdenhet exempelvis sjukhus. Personens 
vaccinationer syns inte per automatik när personen är vald utan ett aktivt sökande 
måste göras i SVEVAC. 
 NVR 

 Svevac tidigare vaccinationer  

 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/influensa/influensavaccin/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/influensa/influensavaccin/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/influensa/influensavaccin/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2018-10-14.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2018-10-14.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsregistret/sa-sker-rapportering/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/influensa/influensavaccin/registrering-i-svevac/
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OBS! Dokumentation av vaccination säsongsinfluensa sker endast i 
Treserva  
Eftersom kommunen i dagsläget inte har tillgång till något vaccinationsregister så 
SKA all information dokumenteras i patientens journal, Treserva. 
 

• Vilket vaccin som använts 
• utförd vaccination 
• dos, satsnummer och injektionsställe  
• ordinatör 
• vaccinatör 
• eventuell uppgift om att vaccination avböjts  

Alternativ för dokumentering i patientjournal är att skanna in tydligt ifyllt 
vaccinationsunderlag med alla uppgifter 

Beställning  

Vaccin hämtas på aktuell vårdcentral efter samverkan gällande hur, när och hur 
många mm 

Länk Smittskydd Västra Götaland beställning: beställning av vaccin samt kanyler 

 

VG regionens sida för information gällande årets vaccination 
säsongsinfluensa 

https://www.vgregion.se/halsa-och-
vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-
gotaland/influensa/influensavaccin/ 

Hälsodeklaration influensavaccination 2022-2023 (vgregion.se)  Finns även 
inklippt i slutet av dokumentet. 

 

Tillämpliga bestämmelser 

Hälso och sjukvårdslagen 
 
Patientsäkerhetslagen 
 
Patientdatalagen 
 
Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och 
ordinera läkemedel 
 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/influensa/influensavaccin/bestallning-av-vaccin/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/influensa/influensavaccin/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/influensa/influensavaccin/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/influensa/influensavaccin/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/smsk10360-1901901146-66/surrogate/H%C3%A4lsodeklaration%20influensavaccination%202022-2023.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/centrala-lagar/patientsakerhetslagen/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2018-10-14.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2018-10-14.pdf
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