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Vaccination mot influensa - 
generellt direktiv om 

läkemedelsbehandling 
Avser influensavaccin: Fluzone HD (alt. Efluelda) Sanofi AB 

Berörda enheter 
 

Syfte 

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling avseende vaccination 
mot influensa enligt HSLF-FS 2017:37 
Influensavaccination enligt generellt direktiv om läkemedels-
behandling omfattar sjuksköterskor vid berörda enheter enligt ovan 
efter genomgången utbildning om vaccination vid influensa upprättad 
av Region Norrbotten.  

 Indikationer för influensavaccination 

Sjuksköterskor som omfattas av de generella direktiven kan 
administrera influensavaccin till vuxna personer som saknar 
kontraindikation för influensavaccination med högdosvaccin.  
Vaccination mot influensa med högdosvaccin rekommenderas till 
personer bosatta på särskilt boendet för äldre och personer med 
hemsjukvård som är 60 år och äldre. 

 
Kontraindikation 

 
Innan ställningstagande till administrering av influensavaccin 
personen som önskar vaccination fylla i ” Underlag för vaccination 
mot influensa”. 
 
Om personen anger överkänslighet mot ägg eller annan  
allergi/överkänslighet kontaktas behörig förskrivare (läkare) för  
bedömning och ev. ordination. 
 
Läkare kontaktas om personen tidigare haft någon allvarlig reaktion 
 (yrsel, svimning, andnöd eller utslag) i samband med vaccination. 
 
Har personen någon behandling som kan påverka immunförsvaret ska 
de bedömas av sin specialistmottagning (t ex cytostatikamottagning, 
reumatologen m fl.) för ställningstagande till när i tid de bör få sin 
vaccination för bästa effekt. 
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Vid pågående infektion/feber bör vaccinationen senareläggas. 
 
Läkemedel för behandling av anafylaxi eller annan 
överkänslighetsreaktion ska alltid finnas tillgänglig vid vaccination. 
 

Dosering  
Upphandlat högdosvaccin mot influensa 2021/2022: 
Fluzone HD (alt. Efluelda) inj.vätska. 
Vaccinet levereras i förfylld spruta utan nål. 
Vaccinet ska till vuxna enligt indikation ges en gång per 
influensasäsong. 
 
Dos vuxen person: 0,7 ml i första hand intramuskulärt i överarmens 
deltoideusmuskel, men kan vid behov ges subkutant i överarmen. 
 
Vid behandling med blodförtunnande läkemedel som Waran eller 
likande ges vaccinet subkutant. 

 
Dokumentation 

Influensavaccination dokumenteras i VAS-journal och Svevac enligt 
gällande rutin. 
 
 
Datum:  
 
Medicinsk ansvarig läkare: 
 
Namnförtydligande: 
 
Det generella direktivet ska uppdateras och signeras inför varje influensasäsong. 
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