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Vad är nästa steg i Sveriges
vaccinationsstrategi? Webinarier från
Pfizer
Med coronapandemin har vikten av vacciner hamnat i fokus på ett sätt som
saknar motstycke. Samtidigt används inte redan tillgängliga vacciner fullt ut.
Är vacciner en underutnyttjad resurs? I Pfizers nya webinarier diskuterar vi
vacciner ur en rad olika perspektiv med vaccinexperter, politiker och
patientföreträdare - här kan du se avsnitten.
Vacciner är ett av de största framstegen för folkhälsan genom alla tider och
har gjort att många allvarliga och livshotande sjukdomar kan kontrolleras.

Med de många hälsofördelar de innebär för både individ, samhälle och
sjukvårdssystemet bör de vara en hörnsten i ett preventivt hälsoarbete för
alla åldrar, från spädbarn till äldre och andra riskgrupper.
Mycket är bra i Sverige när det gäller vacciner. Förtroendet för
barnvaccinationsprogrammet är högt och där har vi en av de högsta
täckningsgraderna i världen. Men det finns stor potential att förbättra den
låga vaccinationstäckningen för äldre och andra riskgrupper när det gäller
framför allt pneumokocker och influensa. Det är nu hög tid att införa ett
nationellt särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper som
Folkhälsomyndigheten föreslagit för flera år sedan.
I våra webinarier diskuterar vi vacciner ur både individ- och
samhällsperspektiv. Hur skyddar vi äldre och andra riskgrupper? Vad kan vi
lära av barnvaccinationsprogrammet när det gäller struktur och ansvar? Hur
kan vaccin motverka antibiotikaresistens?
Under följande avsnitt diskuterar Pfizer med gäster olika perspektiv på
vacciner:

Vacciner – en underutnyttjad resurs? (avsnitt 1)
Deltagare:
Andreas Palmborg, medical lead vaccines, Pfizer Sverige
Matti Sällberg, professor, KI, ledare av arbetsgrupp för coronavaccin
Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson och riksdagsledamot (L)
Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung
Vacciner – en underutnyttjad resurs? (avsnitt 2)
Deltagare:
Malin Parkler, vd, Pfizer Sverige
Lars Lindquist, professor, infektionsläkare, KI
Ella Bohlin (KD), regionråd region Stockholm
Kristina Ljungros, generalsekreterare, Astma- och allergiförbundet
Avsnitten finns även tillgängliga på vår hemsida

Vill du ta del av nyheter och kommande webinarier direkt? Prenumerera på
vårt nyhetsbrev Pfizer Opinion

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi
på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i
Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk
hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger
inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex
inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska
sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se
och www.pfizer.com
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