
Torsdag 2:a februari 2023 kl.13.00-16.00

Arrangör: Expertgruppen för vaccinationer 
/Läkemedelskommittén Region Stockholm

Välkomna till 
Vaccinationsutbildning för primärvården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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Vilka är Expertgruppen för vaccinationer?
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Ordförande: Helena Hervius Askling Expertgruppsapotekare: Leyla Jalilian
Primärvård:  Ann-Christine Sjöblom SÖKES: Distriktssjuksköterska och läkare
Smittskydd: Maria Rotzen-Östlund, Katarina Widgren, Veronica Woxén
Barnhälsovård: Karolina Lindström, Jeanette Björnell, Johanna Rubin, Margareta Blennow
Barnkliniker: Johan Alm (SÖS/Sachsska), Anna Nilsson (ALB)
Elevhälsan: Anna Granqvist, Monica Jädersten, Barbro Lönnqvist
Mikrobiologen: Marta Granström, Karin Bohman
Geriatrik: Dorota Religa
Barnmorskor: Malin Vikström
Farmakolog: Isabella Ekheden
HSF: Bodil Håkansson



Syftet med dagens utbildning
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 Informera om uppdateringar; sjukdom och aktuella vacciner 
med fokus på kikhosta, pneumokocker och varicella zoster

 Frågor från er och diskussion



Kloka Listan 2023
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Var hittar ni regional information?
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 Janusinfo (Vaccinationsdelen under pågående revision, klart 
senast mars 2023) 
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinati
oner.4.728c0e316219da8135bda9d.html

 Smittskydd Stockholm (på Vårdgivarguiden) om Vaccinationer 
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomra
den/vaccination/

https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinationer.4.728c0e316219da8135bda9d.html
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/


Dagens program
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Regionens riktlinjer för pneumokockvaccination på Vårdgivarguiden 
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/pneumokocker-vaccinering-av-

riskgrupper/ 
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Influensa A minskar men är fortfarande aktuell…och influensa B ökar….? 
(enligt Fohms senaste veckorapport nedan)
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 Rekommendera alla riskgrupper influensavaccin!
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Nu finns data om vaccination mot 
säsongsinfluensa tillgänglig på Folkhälsokollen

 Gör så här

• gå till verktyget: Folkhälsokollens webbverktyg >>

• välj folkhälsoområdet "Äldres hälsa"

• välj hälsoindikatorn "Vaccination mot 
säsongsinfluensa".

Länk: Nu finns data om vaccination mot säsongsinfluensa 
(folkhalsokollen.se)

https://www.folkhalsokollen.se/webbverktyg/
https://www.folkhalsokollen.se/aktuellt/nu-finns-data-om-vaccination-mot-sasongsinfluensa/


Sentinelprovtagning: covid och influensa
 Fler provtagare behövs
 Nationellt i samarbete med Europeiskt nätverk I-MOVE
 För att kunna utvärdera nya varianter och vaccinationseffekt

Anmäl på https://www.folkhalsomyndigheten.se/mikrobiologi-
laboratorieanalyser/mikrobiella-och-immunologiska-
overvakningsprogram/sentinelovervakning/influensa-sentinel-
anmalan/
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/mikrobiologi-laboratorieanalyser/mikrobiella-och-immunologiska-overvakningsprogram/sentinelovervakning/influensa-sentinel-anmalan/


Smittskydd Stockholms 
informationsmöte om TBE

Torsdag 23:e mars kl 13-16.30, Landstingssalen Hantverkargatan

Anmälan senast 16:e mars på 
https://janusinfo.se/fortbildning/sokfortbildningochboka/aktuellfortbildnin
g.4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=EBFDE9D8-E3C8-
4E0E-B91F-5D468A923A7A

2023-02-13

14

https://janusinfo.se/fortbildning/sokfortbildningochboka/aktuellfortbildning.4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=EBFDE9D8-E3C8-4E0E-B91F-5D468A923A7A


VACCELERATE
 EU-projekt för infrastruktur för och ökat deltagande i kliniska 

vaccinprövningar https://vaccelerate.eu/
 Vaccinstudie: rätt tid för covid-19 påfyllnadsdos?                         

Vill du vara med så maila: studieenheten.slso@regionstockholm.se
 Volontärregister för framtida studier:                                     

Ta gärna med Flyers till era väntrum- tack för hjälpen!
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https://vaccelerate.eu/
mailto:studieenheten.slso@regionstockholm.se


Fler frågor?
 ?
 ?
 Behöver primärvården remissinstans/kompetenscenter för 

vaccinfrågor; frågeremisser eller viss vaccinering?
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Tack för ert engagemang och för att ni vaccinerar!
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