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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ersättning för influensavaccin i primärvården

Bakgrund
Täckningsgraden för influensavaccinationer för personer 65 år och äldre har
under de senaste fyra åren haft ett medelvärde på 53 %. Det är något högre
än riksgenomsnittet, men jämfört med de bästa regionerna/landstingen i
landet ligger Region Östergötland 6-9 procentenheter sämre. WHO:s mål är
att 75 % av personerna i riskgrupperna ska vaccineras. I riskgrupperna ingår
förutom personer över 65 år även personer med vissa kroniska sjukdomar
och gravida från 16:e graviditetsveckan.
För äldre och andra riskgrupper är influensa ingen banal sjukdom utan kan
leda till behov av sjukhusvård. I Region Östergötland vårdades under 2018
(t.o.m. vecka 19) 458 personer på sjukhus pga influensa eller komplikationer
till influensa och av dessa behövde 22 personer intensivvård. Med en högre
vaccinationsgrad skulle färre personer insjukna, komplikationer bli mindre
och därmed skulle en del av sjukhusvården kunna undvikas. Under 20172018 var det endast en person, av tio vaccinerade av riskgruppspersoner
under 65 år, som behövde sjukhusvård.
Vårdcentralerna har hittills erbjudit befolkningen möjlighet till vaccination
mot influensa i varierade utsträckning. Det har medfört att vissa
vårdcentraler har vaccinerat mer än sin listade befolkning.
Förbättringsförslag som har framkommit är en samordning av öppettider för
vaccination på vårdcentralerna samt en central finansiering av
influensavaccin. Kostnaden för vaccin inom primärvård är cirka 3 000 000
kronor per år.
Ärende
Vårdcentralerna ska fr.o.m. vaccinationsperioden 2018/2019 samordna
öppettider för vaccination och gemensamt verka för att öka täckningsgraden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden utökar ersättningen till vårdcentralerna med
3 000 000 kronor årligen genom att influensavaccin kan rekvireras av
vårdcentralerna utan kostnad.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA
a t t från och med 2018-10-01 utöka ersättningen till vårdcentralerna med
3 000 000 kronor årligen genom central finansering av influensavaccin som
används i primärvården
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Regiondirektör
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Beslutet expedieras till:
Verksamhetschef och ägarrepresentant till samtliga vårdcentraler
Camilla Paananen

