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Sverige kommer inte att be-
höva välja mellan att bunkra 
vaccin mot den vanliga sä-
songsinfluensan eller mot 
den nya influensan A/H1N1, 
den så kallade svininfluen-
san.

–Det årliga vaccinet för det 
norra halvklotet som lands
tingen beställt är i stort sett 
klart och kommer att börja 
levereras, säger Anders Teg
nell, chef för Socialstyrelsens 
smittskyddsenhet.

Samtidigt har Socialstyrel
sen fått i uppdrag av regering
en att förhandla med vaccin
tillverkaren GlaxoSmith 
Kline om leverans av 9 miljo
ner doser prepandemiskt 

vaccin mot den nya influen
san. Den produktionen kan 
dock inte starta innan vac
cinproducenterna fått erfor
derligt virusmaterial från 
WHO.

Leveranstid för vaccinet är 
enligt tillverkaren 4–6 måna
der. Tungt vägande för Sveri
ges beslut att beställa vaccin 
mot den nya influensan kom
mer att bli om WHO tar ste
get att uppgradera influensan 
till den högsta nivån på den 
sexgradiga skalan, dvs full 
pandemi, ett beslut som en
ligt WHO rycker allt närmare 
i takt med att spridningen 
forsätter.

Ett prepandemiskt vaccin till
verkas i förväg inför en möjlig 
pandemi. Vid ett pandemiut
brott kan därför viruset ha 
förändrats och den skyddan
de effekten försvagas.

Michael Lövtrup

n aktuellt Var fjärde  
ST-läkare  
utsatt för hot
Var fjärde ST-läkare har 
blivit utsatt för hot i yrkeslivet 
under de senaste två åren, 
enligt en tredje delrapport om 
resultatet av Sveriges yngre 
läkares förenings ST-enkät 
2009.

Utöver frågan om hot och 
våld tar rapporten upp ett  
antal aspekter som rör ST- 
läkares arbetssituation, hälsa 
och fritid.

Närmare hälften av ST- 
läkarna i enkätsvaren har 
övervägt att i framtiden ar-
beta utanför sjukvården. 

Bristande uppskattning 
från chefer och att fritiden på-
verkas negativt av arbets-
situationen, är ett par bakom-
liggande skäl. 

Tre av fyra ST-läkare känner 
sig dock glada och tillfreds-
ställda eller har ganska posi-
tiva känslor inför arbets-
dagen, enligt rapporten.

Sverige kan få vaccin mot  
både gammal och ny influensa

Sverige får vaccin mot både  
säsongsinfluensa och den  
nya så kallade svininfluensan.
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läs mer Läs tidigare del-
rapporter i Sylf:s ST-enkät  
LT nr 12/2009 och LT nr 15–
16/2009




