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Uppdrag om att förstärka information till riskgrupper om
vaccination mot säsongsinfluensan 2020/21

Regeringsbeslut

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förstärka informationen
till riskgrupper om vaccination mot säsongsinfluensan 2020/21 med särskilt
fokus på att nå grupper och områden där vaccinationstäckningen är lägre.
Folkhälsomyndigheten får även i uppdrag att analysera och sammanställa
erfarenheterna från planering och genomförandet av vaccinering mot
säsongsinfluensan 2020/21 till stöd för kommande insatser vid vaccination
mot covid-19.
Uppdraget att analysera och sammanställa erfarenheterna från vaccinering
mot årets säsongsinfluensa till stöd för kommande insatser för vaccination
mot covid-19 ska redovisas senast den 31 maj 2021 eller vid behov tidigare
så att rapporten ska kunna användas till stöd för planering och genomförande av covid-19 vaccinering. Redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Ärendet

Utbrott av säsongsinfluensa under pågående pandemi av covid-19 riskerar
att allvarligt anstränga hälso- och sjukvården. Det är därför särskilt viktigt
att personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal vaccineras mot
influensa.
Med anledning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheterna gemensamt beslutat att, fram till och med slutet av november,
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prioritera personer i riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal som
arbetar nära personer med ökad risk för allvarlig influensa.
I Sverige finns områden med lägre vaccintäckning och där det finns
tveksamhet inför vaccinering. Orsaker kan vara antingen att inte alla nås
av möjligheter eller erbjudanden om vaccination eller att en del individer
helt eller delvis väljer att avstå vaccinering för egen del eller av sina barn. I
t.ex. sociala medier sprids ibland även felaktig information om vaccinationer.
Detta kan försvåra välinformerade val kring egna eller sina barns vaccination.
Utöver ansträngningar för att nå ut brett till prioriterade grupper finns
anledning att förstärka informationen, till exempel genom sociala medier,
till grupper eller områden där det finns risk för lägre upptag av vaccinationer.
Vidare kräver vaccination mot säsongsinfluensan säsong 2020/21 extra
planeringsarbete på grund av covid-19 pandemin. Vaccinationerna måste ske
på ett sådant sätt att smittspridning inte riskeras, och varje verksamhet måste
hitta sina lösningar. Det kan till exempel bli svårt att erbjuda drop-in-tider
om det finns risk för trängsel i väntrum och entréer. Patienter måste ges
möjlighet att hålla avstånd och följa givna hygienråd under hela vaccinationsbesöket.
Förutsättningarna för att erbjuda vaccination mot covid-19 är likartade
som för vaccinering mot säsongsinfluensa under en pågående pandemi.
Erfarenheterna från vaccinering mot säsongsinfluensan 2020/21 bör därför
analyseras och sammanställas för att kunna användas som stöd vid insatser
för vaccination mot covid-19, när väl ett vaccin finns tillgängligt.
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