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Influensa
Årets vaccinationskampanj mot influensa startar den 19 november.
Vaccin mot säsongsinfluensa används i första hand för att skydda personer i
riskgrupp mot svår influensa och allvarliga komplikationer.
Vaccinationskampanjen har i år senarelagts två veckor på grund av ett
sent beslut från WHO om årets vaccinstammar. Producenten av Vaxigrip
Tetra meddelar att vaccinet kommer att levereras från och med vecka 45,
och att beställningarna kan komma i delleveranser under vecka 45–47.
Leverantören meddelar att man beräknar att tillgången till vaccin i
Sverige kommer att vara god.
Vaccinera under november månad i möjligaste mån. Börja gärna vaccinera på
särskilda boenden före den 19 november, så fort vaccinet har kommit.
En stor målgrupp är de över 65 år men uppmärksamma även gravida och de som
tillhör en medicinsk riskgrupp. Läs mer vem som bör vaccineras på denna sida.
Sedan förra året har Västra Götalandsregionen upphandlat det bredare, fyrvalenta
influensavaccinet Vaxigrip Tetra. Läs mer om vaccinet och om beställning av vaccin.
Observera att kanyler måste beställas separat. Kom ihåg att rensa ut gammalt vaccin.
Bildspel för vårdpersonal finns som vanligt på Smittskyddets webbplats. Titta gärna
på det!
Informationsmaterial
• I år har vi nya affischer. Beställ gärna via Adress- och
distributionscentrum. Det går också bra att mejla till
adress.distributionscentrum@vgregion.se
• Virussymbolen för influensaarbetet har uppdaterats, kontakta gärna
Kristina Nyström, telefon 010-441 24 12, om ni vill ha tillgång till den nya
symbolen.
• Eftersom det nya materialet har en annan QR-kod, bör gamla
affischer plockas ned.
• Det finns informationsblad om influensavaccination, översatt till
flera språk. Dessa går även att skriva ut från 1177.se.
• Samlad information om influensavaccination finns på
Smittskyddets webbsida.
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Influensaövervakning - sentinelprovtagning
Folkhälsomyndigheten följer noggrant spridningen av influensa i landet. Ett enkelt
näsprov kan bidra till att övervaka sjukdomen. Alla mottagningar och enskilda läkare
i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna att läsa
mer och anmäla sig till sentinelprovtagningen.

Utbildningar
Smittspårning inom STI (sexuellt överförbara infektioner) hösten 2019
Utbildningarna riktar sig till personal som handlägger sexuellt överförbara
infektioner inom Västra Götalandsregionen.
Praktisk smittspårning inom STI, del 2 (repetition, kräver genomgången
grundkurs)
Datum
Torsdagen den 7 november 2019
Tid
13.00 - 16.00
Plats
Borås, Södra Älvsborgs sjukhus, lokal Spishörnan (vid restaurangen)
Program
Anmälan via Regionkalendern
Juridik kring STI-smittspårning med jurist Peter Gröön (kräver genomgången
grundkurs och cirka ett års erfarenhet av smittspårning)
Datum
Onsdagen den 27 november 2019
Tid
09.30 - 16.00
Plats
Göteborg, VGR konferens, Stationshuset, lokal Kronan 2
Program
Anmälan via Regionkalendern
Grundkurs smittspårning inom STI, del 1
Datum
Torsdagen den 5 december 2019
Tid
09.00 - 16.00
Plats
Göteborg, Gullbergsvass konferens, lokal Valen
Program
Anmälan via Regionkalendern

Kommande utbildningar från STRAMA
→För primärvården

Influensa | 2019-10-23

