
  
 

 

 

 

 
   
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3. 

Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

 

Distriktssköterskeföreningen 
Infektionsläkarföreningen 

Riksföreningen för barnsjuksköterskor 

Riksföreningen för skolsköterskor 
Smittskyddsläkarföreningen  

Svenska barnläkarföreningen 

Svenska skolläkarföreningen 
Svensk förening för allmänmedicin 

 Handläggare 

Hélène Englund 

 Vårt ärendenummer 

00330/2019 

Datum 

2019-03-12 

Sida 

1 (2) 

    

Underlag till lägesrapport om de  

nationella vaccinationsprogrammen 2019 

Folkhälsomyndigheten har enligt smittskyddsförordningen (2004:255) i uppdrag att årligen 

sammanställa en lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen. 

Lägesrapporten ska omfatta en uppföljning av nuvarande program samt utvecklingen av nya 

vacciner och vilken planering som myndigheten har i fråga om att bedöma vacciner. Rapporten 

ska överlämnas till regeringen senast den 1 oktober. Tidigare års rapporter finns att ladda ner på 

Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/. 

 

Innehållet i lägesrapporten baseras främst på information från Folkhälsomyndigheten och 

Läkemedelsverket, men vi vill härmed ge även er möjlighet att lyfta frågor inom 

vaccinationsområdet som ni anser angelägna att ta upp i årets lägesrapport. Exempel på 

områden som skulle kunna vara aktuella: 

 Förslag på vaccinationer som ni anser bör omfattas av nationella vaccinationsprogram. 

 Behov av nationella rekommendationer för vaccination. 

 Svårigheter vid genomförandet av vaccinationsprogram, vaccinationskampanjer 

respektive vid individuell vaccinationsrådgivning.  

 Hur beslut om vaccinationsprogram, eller frånvaron av sådana beslut, påverkar er 

verksamhet i praktiken. 

 Eventuella upplevda förändringar i attityder och vaccinationsvilja, bland föräldrar och 

allmänhet, och hur de i så fall yttrar sig.  

 Behov av stöd för kommunikation om vaccinationer, utöver det som 

Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket tillhandahåller. 

 Andra frågor inom vaccinationsområdet som ni anser angelägna att ta upp i årets 

lägesrapport. 

 

Sista datum för att inkomma med underlag till årets lägesrapport är fredagen den 10 maj 2019.  

Underlaget skickas till undertecknad, per e-post eller vanlig post (Folkhälsomyndigheten, att: 

Hélène Englund, 171 82 Solna). Ange diarienummer 330/2019. 
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Med vänlig hälsning, 

 

Hélène Englund 

Utredare, Enheten för vaccinationsprogram 

010-205 23 54 

helene.englund@folkhalsomyndigheten.se  
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