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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2003:16 av Andres Käärik m fl (fp) om information
om gratis influensa- och pneumokockvaccinering för äldre
Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord

Ärendet
Motionärerna föreslår att en informationsstrategi utarbetas för att öka
andelen pensionärer som låter vaccinera sig mot influensa.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Bilagor
1 Motion
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2003-06-16
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 4 februari 2004.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 17 februari 2004.

Ärendet och dess beredning
Andres Käärik m fl (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 11 februari
2003 föreslagit landstinget föreslå landstingsfullmäktige besluta att utarbeta
en informationsstrategi för att öka andelen pensionärer som låter vaccinera
sig mot influensa.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 17 juni 2003 beslutat att tillstyrka
motionen.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 juni bifogas (bilaga).
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Bilagor
Motionen
Influensa förorsakar äldre sjukdom och lidande under främst vinterhalvåret.
Sjukvården blir hårt belastad. Det medför problem för sjukvården med
längre väntetider som följd. Vårt landsting införde år 2001 gratis vaccinering
av personer över 65 år mot influensa. Det har medfört minskat lidande för
den enskilde och en minskad belastning på sjukvården. Den totala kostnaden
för sjukvården minskar och väger mer än väl upp kostnaden för influensavaccineringen. Det har landstingets smittskyddsläkare konstaterat i en
utvärdering.
Gensvaret har varit stort hos pensionärerna. Annonser om möjligheter att
vaccinera sig har förts in i tidningar. Tidigare sändes personliga brev ut till
alla pensionärer men det krävde en omfattande administration. Ungefär 60 %
av pensionärerna har vaccinerat sig. Det är ungefär på samma nivå som när
en avgift togs ut. 80 % av pensionärerna har uppmärksammat annonserna.
Det är viktigt att tidpunkt, plats m m anges i dessa annonser.
Det är önskvärt om andelen pensionärer som vaccinerar sig mot influensa
blir större. Det är därför viktigt att ta fram en informationsstrategi om hur
man kan nå alla pensionärer och få större delen av gruppen att vaccinera sig.
Folkpartiet har lagt förslag om att även kroniskt sjuka och andra utsatta
grupper ska omfattas av möjligheten att vaccinera sig mot influensa.

Vi föreslår landstingsfullmäktige besluta
att utarbeta en informationsstrategi för att öka andelen pensionärer som låter
vaccinera sig mot influensa.

Stockholm den 11 februari 2003

Andres Käärik

Maria Wallhager

Margareta Blombäck

Jan Liliemark
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förvaltningens synpunkter
När landstingets beslutar om erbjudanden till invånarna, är det naturligtvis
viktigt att informa tionen når ut till berörda grupper. Motionärerna pekar på
vissa tidigare brister bl a när det gäller tydligheten och systematiken, varför
förvaltningen tillstyrker motionen.
Landstinget har nu byggt upp Vårdguiden som en samlad struktur för
kommunikation med allmänheten när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor.
Hushållstidningen har ett stort genomslag och backas upp av Internetportalen och telefoninformation som är tillgänglig dygnet runt. En samlad form
för väntrumsaffischer, enkla annonser och liknande har nu också skapats.
Inom denna ram är det relativt enkelt att planera informationsinsatser som
både är effektiva och ekonomiska.
Enheten Vårdguiden, inom Beställarkontor Vård, får i uppdrag att vara
beredd att snabbt ta fram en informationsstrategi om/när ett beslut om gratis
vaccinering blir aktuellt.

