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§ 128

Val av protokolljusterare
Jens Sundström (fp) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 129

Anskaffning av vaccin med
anledning av nya influensan
Dnr 1323-09

Ärendebeskrivning
WHO har nyligen höjt beredskapen avseende den nya influensan av typ
H1N1 till den högsta graden, sex. Det innebär per definition att influensan
nu bedöms vara pandemisk, dvs har en utbredning över stora delar av världen. WHO´s beslut innebär bl a att beredskapen i de enskilda länderna höjs
och att ett antal åtgärder vidtas successivt.
I Sverige är det i första hand Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet som
ansvarar för hantering av den nya influensan på nationell nivå. På regional
och lokal nivå är det landsting och regioner som hanterar frågan. I den processen är smittskyddsläkarna centrala aktörer.
På rekommendation av SKL har landstingsstyrelsen redan år 2006 och år
2007 givit Stockholms läns landsting (SLL) i uppdrag att för landstingets
räkning upphandla vaccin i händelse av en pandemisk influensa. Fullmakten
till SLL kommer att användas för att försäkra länet tillgång till vaccin mot
nya influensan så att hela befolkningen kan vaccineras och erhålla ett skydd
mot viruset.
Socialstyrelsen har den 17 juni 2009 rekommenderat SLL att avropa 18 miljoner doser av vaccin mot den nya influensan för att göra det möjligt att vaccinera hela den svenska befolkningen. Varje landsting har att besluta om hur
många doser som ska avropas för landstingets behov.
Vaccination mot den nya influensan innebär att varje individ måste ges två
injektioner med ungefär en månads mellanrum. Kostnaden för vaccin för
hela befolkningen uppgår till drygt 32 mkr (ca 65 kronor per dos och individ). Till detta kommer kostnader för sprutor och spetsar samt kostnader för
den arbetstid som vaccineringen innebär samt eventuell anskaffning av kylar
för förvaring av vaccinet. I praktiken innebär vaccinationskampanjen att annan verksamhet, framför allt inom primärvården, måste prioriterar ner eller
bort för att skapa utrymme för vaccineringen. Utöver vaccineringen mot nya
influensan kommer även vaccination mot ”vanlig” influensa att erbjudas länets befolkning i vanlig ordning inför influensasäsongen 2009/2010.
Frågan om individens kostnader för vaccination mot den nya influensan är
för närvarande föremål för diskussion på nationell nivå. När resultatet av
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dessa diskussioner föreligger kan det föreligga behov av att sammankalla
landstingsfullmäktige för att besluta i ärendet.

Förslag till beslut
Mot bakgrund av det redovisade föreslås att landstingsstyrelsen fattar följande beslut:
1 Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa tillgång till vaccin för
länets hela befolkning för vaccination vid två tillfällen.
2 Landstingsdirektören ges i uppdrag att ta fram underlag för fastställande
av avgifter för individen vid vaccinering mot den nya influensan.
3 Landstingsdirektören ges i uppdrag att genom Sveriges kommuner och
landsting verka för att finansieringsprinicipen upprätthålls avseende de
kostnader som en allmän vaccinering mot den nya influensan innebär.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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