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Brist på influensavaccin i Region Uppsala och Sverige
Under den gångna veckan har även Influvac Tetra tagit slut hos leverantören. Det är även
slut på det trevalenta vaccinet Influvac. Det innebär att alla de tre influensavaccin som är
registrerade i Sverige är restnoterade.
Producenterna arbetar med att få fram mer vaccin.
Till Region Uppsala har det levererats drygt 52 000 doser av Vaxigrip Tetra, det
influensavaccin som är upphandlat i länet. Det är fler vaccindoser än förra året. Vi vet också
att vissa vaccinatörer beställt Influvac Tetra, men där vet vi inte hur många doser som
levererats till Uppsala län.
Vi ser det positivt att fler än tidigare år har velat vaccinera sig och har gjort det relativt tidigt
under säsongen. Den uppkomna situationen är dock olycklig för de som vill vaccinera sig
men ännu inte hunnit göra det.
Vi vill understryka att årets säsongsinfluensa ännu inte kommit till Sverige. I Uppsala län har
vi hittills bara haft två fall av influensa, båda hos personer som varit utomlands.
Det finns en hel del vaccin kvar men ett 20-tal vårdcentraler har nu slut på vaccin och kan i
nuläget inte beställa hem mera. Vi vet att det finns vaccin kvar hos en del vaccinationsbyråer
och också på vissa vårdcentraler. För vidare information om hur det ser ut på specifika
vårdcentraler har vi bett varje vårdcentral lägga ut information via 1177.
Idag 23/11 möts SKL, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket för att diskutera åtgärder
på grund av den uppkomna vaccinbristen.
I väntan på rekommendationer och information från de nationella myndigheterna
rekommenderar Smittskyddsenheten att de som har vaccin kvar prioriterar att vaccinet ges
till personer som tillhör riskgrupper för allvarlig influensa.
De är:
✓ Personer 65 år oh äldre
✓ Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
✓ Medicinska riskgrupper, personer med:
• kronisk hjärt-kärlsjukdom
• kronisk lungsjukdom
• diabetes
• neurologiska sjukdomar som medför påverkan på lungfunktionen
• kraftig övervikt som medför påverkan på lungfunktionen
• immunsupprimerande sjukdom eller behandling
• flerfunktionshinder
• kronisk njur- eller leversvikt
Se Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag ”Influensavaccination till riskgrupper”:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4975c907ea244c2e8bdb1b5f6e385f74/
influensavaccination-riskgrupper-15100.pdf

