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Nationell vaccinationsstart vecka 45, 9 november 2021. 
Sändlista: HVK, VC och VEC primärvården samt privata hälsocentraler, VC och VEC slutenvård, MAS, 
mottagningar på sjukhusen, chefsläkarna, smittskyddsansvariga, 1177, Tina Mansson Söderlund, Johan 
Kaarme, Vårdhygien, Rikard Samuelsson, Göran Angergård 

 
Information om vaccinationer mot säsongsinfluensa 2021-2022 
Nationell vaccinationsstart är tisdag 9 november (vecka 45) för länets invånare 65 år och äldre.  
Hälsocentralernas uppdrag är att genomföra ett smittsäkert flöde gällande arbetet med 
säsongsinfluensavaccinationerna och det kan se olika ut för varje hälsocentral. Tidsbokning, drop-in 
och drive-through tider är möjligt.  
 
Skicka in webbformuläret om vaccinationstider, informationen ni lägger in kommer att läggas ut på 
1177 Vårdguiden på webben. Det är av stor vikt att hälsocentralen erbjuder flera tider om möjligt 
under kampanjen, det kan vara avgörande för om de vaccinerar sig eller låter bli. Skicka in formuläret till 
senast 3 september.  
 

Vecka 45 till vecka 48, invånare 

- Medicinska riskgrupper under 65 år och övriga 65 år och äldre 

Vecka 47 och vecka 48, personal 

Förtydligande, personalvaccinationer gäller samtliga anställda, studenter, praktikanter och inhyrd 

personal i Region Gävleborg.  

 
Vacciner 2021 - Influensavaccin högdos 
Ramavtal för influensavaccin högdos omfattar Efluelda från Sanofi. Avtalsperiod 2021-03-03 - 2022-05-
31. Sanofi kan komma att tillhandahålla det likvärdiga alternativet Fluzone HD för att möjliggöra 
tidigare vaccinationsstart.  
Efluelda/Fluzone HD får endast beställas av hälsocentral i samråd med medicinsk ansvarig 
sjuksköterska (MAS) och ska enbart användas till äldre patienter på särskilt boende. Hälsocentral och 
MAS ansvarar tillsammans för fördelning av beställda doser. Total volym till Gävleborg 2021/2022 är 
3 200 doser. 
 
Pneumokocker vaccin ges vid annat tillfälle än vid säsongsinfluensa vaccin.  
 
Beroende på utvecklingen av pandemin kan planeringen behöva justeras. 
 
Information uppdateras löpande på webbsida Influensasäsongen 2021-2022. 

 
Med vänlig hälsning 
Shah Jalal 
______________________________ 
Smittskyddsläkare 
shah.jalal@regiongavleborg.se 
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