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Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, yttrande motion nr 152015 från Marianne Normark (L). Vaccinationsprogram för 65+
Marianne Normark (L) föreslår i en motion att landstingsfullmäktige beslutar att införa
ett vaccinationsprogram för åldersgruppen 65 år och äldre. Förslaget innebär att
landstinget erbjuder alla i åldersgruppen gratis vaccin mot influensa,
lunginflammation och bältros.
Den årliga influensan orsakar sjukdom och behov av sjukhusvård. Den bästa
förbyggande åtgärden vi kan erbjuda är vaccination vilket också framhålls av
motionären.
Folkhälsomyndigheten lämnade den 27 april 2016 förslag till regeringen om
införande av vaccinationer mot influensa och allvarlig pneumokocksjukdom i det
nationella särskilda vaccinationsprogrammet. När det gäller pneumokockvaccination
har Folkhälsomyndigheten föreslagit att både polysackaridvaccin, som aktiverar
antikroppsproduktion, och konjugatvaccin, som stimulerar immunsystemet, ska ingå i
vaccinationsprogrammet. Erbjudande om gratis vaccination omfattar individer i
definierade medicinska riskgrupper som löper ökad risk för allvarlig och livshotande
sjukdom. I de beräkningar som ligger till grund för detta beslut såg man ingen
hälsoekonomisk vinst för friska personer över 65 år.
Sedan flera år tillbaka erbjuder landstinget alla västerbottningar som är 65 år eller
äldre subventionerat pris på vaccin mot influensavirus och pneumokockbakterier som
är en vanlig orsak till lunginflammation. Subventionen gäller även personer som har
en underliggande risksjukdom.
Till skillnad från influensa- och pneumokockvaccin drabbar bältros enskilda individer
utan större risk för smittspridning. Bältrosvaccinet Zostavax är godkänt för personer
som är 50 år och äldre. På grund av det relativt höga priset i förhållande till den nytta
vaccinet ger beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i maj 2014
att vaccinet utesluts ur högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 1
november 2014.
Förslag
Mot bakgrund av vad som beskrivs ovan föreslår nämnden för folkhälsa och
primärvård i södra Lappland att landstingsstyrelsen fattar följande beslut:
Motionen avslås.

1 (1)
VLL 2457:5-2015

