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Revideringar i denna version
Uppdaterat länkar och småjusteringar i text.

Bakgrund, syfte och mål
Hälso- och sjukvårdspersonalen inom Västra Götalandsregionen, främst de som har kontakt med
riskgrupper som är rekommenderade säsongsinfluensavaccin, rekommenderas att vaccinera sig
mot influensa. Det finns tre skäl för denna rekommendation:




att minska smittrisk från personal till patienter
att minska sjukdom hos personal
att förbereda organisation och rutiner för en pandemisituation då personalvaccination är
avgörande

Rekommendationen är i linje med rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO).
Socialstyrelsen rekommenderar bl.a. vårdpersonal att vaccinera sig för att skydda
infektionskänsliga patienter, men också för att skydda yrkesverksamma inom vården från den
mikrobiologiska arbetsmiljörisken som influensa innebär.

Förutsättningar
Vaccinationen av personal bör vara utförd innan julhelgerna. Vaccinationen medför ingen kostnad
för den anställde. Liksom tidigare år är det enheten som står för kostnaden av själva vaccinet.
Avgränsningar
Nedanstående rutin gäller anställda inom SkaS.
Ansvar
Ansvaret för att rutinen blir utförd åligger verksamhetschef/enhetschef
Tillämpliga lagar, föreskrifter eller externa riktlinjer





Patientjournallagen 1985:562
EU-direktivet 2010/32/EU
AFS 2005:01, Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.
Ändringsföreskrifter vid samma namn, AFS 2012:7 och AFS 2014:7.
Ytterligare lagar och förordningar finns på Smittskydds hemsida:
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastragotaland/

Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
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Arbetsbeskrivning
Rutin och genomförande för influensavaccination av sjukvårdpersonal på SkaS

1. Hälsan & Arbetslivet utför influensavaccinationer av personal samt journalför i Svevac.
2. För de enheter/avdelningar som har egen behörig vaccinatör, journalförings vaccination i
Svevac. Meddela Hälsan & Arbetslivet att ni utför vaccinationen själva, samt antalet anställda
som vaccineras (se kontaktuppgifter under punkt 9 nedan).

3. Varje enhet gör en inventering över hur många anställda som önskar vaccinera sig mot
influensa och anmäler det till Hälsan & Arbetslivet/vaccinatören. Maila antalet medarbetare
som ska vaccineras på Hälsan & Arbetslivet enligt punkt 9 nedan, alternativt till den egna
vaccinatören.

4. Västra Götalandsregionen har upphandlat Vaxigrip utan nål, beställning sker via Hamlet. Tänk
på att beställa vaccin i extra god tid så ni säkert hinner få hem vaccin inför vaccinationsstart.

5. Saknas inloggning till Hamlet beställs vaccin via Hälsan & Arbetslivet. Tänk på att beställa
vaccin i extra god tid så ni säkert hinner få hem vaccin inför vaccinationsstart.

6. Nytt sedan 2014/2015 är att Vaxigrip levereras utan kanyl. Detta utifrån nya EU-direktivet
2010/32/EU med stöd av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:7.
Varje enhet behöver därför själva beställa och bekosta sina kanyler, den blå kanylen
(0.6x25mm) rekommenderas.

7. Beställning av vaccinationskort kan göras på tre olika vis:

På hemsidan: http://vaccinservice.se/bestall-material/ . Välj: ”Vaccinationskort
VaccinPlus/Vaxigrip/Pneumovax/Zostavax”
Maila din beställning till vaccinservice@spmsd.com
Ring Vaccinservice 031-88 70 80.

8. Hälsan & arbetslivet tillämpar öppna mottagningar, tider nås via:
http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/tjanster-ochverktyg/Foretagshalsovard/Enheter/Skaraborg/Influensavaccination-2018/
Medarbetaren tar då med sig ifylld blankett enligt punkt 8 samt vaccin och kanyl (vilket
enheten ska ha beställt enligt punkt 4 och 5 ovan).

9. Ett underlag för vaccination för influensa ska fyllas i av den anställda innan och tas med till
vaccinationen, tillsammans med vaccinet. Formuläret lämnas till Hälsan &
Arbetslivet/vaccinatören vid vaccinationstillfället. Formuläret hittar ni här:
http://intra.vgregion.se/upload/H%c3%a4lsan%20och%20arbetslivet/influensavaccination.pdf

10. Kontaktuppgifter till Hälsan & Arbetslivet i samband med vaccination:
Monica Isaksson, tfn: 010 - 441 45 87, mail: monica.isaksson@vgregion.se

11. Vi vill även påminna om att kassera föregående års vaccin innan ni beställer det nya.
Vid eventuella frågor kring rutinen kontakta ert lokala HR-stöd, vem som är er kontakt hittar du på
vår hemsida eller via den här länken: http://intra.vgregion.se/sv/Skaraborgs-Sjukhus/OmradenNya-Fokus/Stab-SkaS/HR/Medarbetarhandboken111/

Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
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Relaterad information
För mer information om bl.a. riskgrupper, hänvisas till http://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/

Arbetsgrupp
Rutinen har utformats i samarbete mellan Smittskyddsenheten Skövde, Enheten för vårdhygien,
Infektionskliniken, Hälsan & Arbetslivet samt HR-enheten.

Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
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