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Influensavaccination av hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Förändringar sedan föregående version 
Reviderad.  

Bakgrund, syfte och mål  
Hälso- och sjukvårdspersonalen inom Västra Götalandsregionen 

rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Detta gäller 

framför allt den personal som är i kontakt med riskgrupper, dvs de 

patienter som är rekommenderade att ta säsongsinfluensavaccin 

Hälso- och sjukvårdspersonalen inom Västra Götalandsregionen 

rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Detta gäller 

framför allt den personal som är i kontakt med riskgrupper, dvs de 

patienter som är rekommenderade att ta säsongsinfluensavaccin. 

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 medför ingen kostnad för den anställde. Liksom tidigare 

år är det enheten som står för kostnaden av själva vaccinet. 

Vaccinationsstart är 22 nov 2021. 

Avgränsningar  

Nedanstående rutin gäller anställda inom SkaS.  

Rutin
Gäller för: Skaraborgs Sjukhus
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Ansvar 

Ansvaret för att rutinen blir utförd åligger verksamhetschef/enhetschef. 

Ansvaret för att rutinen blir utförd åligger verksamhetschef/enhetschef  

Tillämpliga lagar, föreskrifter eller externa riktlinjer 

 Patientjournallagen 1985:562  

 EU-direktivet 2010/32/EU  

 AFS 2014:7, Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, 

toxinpåverkan, överkänslighet 

 Ytterligare lagar och förordningar finns på Smittskydds hemsida 

Arbetsbeskrivning  
Rutin och genomförande för influensavaccination av 

sjukvårdpersonal på SkaS  

1 Vaccination utförs på egen enhet eller via Hälsan & Arbetslivet.  

Enheter/avdelningar som har egen behörig vaccinatör, journalför 

även själva vaccinationen i Svevac.  

Saknas behörighet i Svevac förvaras underlagen, se punkt 2, i 

pärm hos ansvarig chef.  

Där Hälsan & Arbetslivet utför influensavaccinationer av 

personal genomförs journalföring i Svevac av Hälsan & 

Arbetslivet. 

2 Ett underlag för vaccination för influensa ska fyllas i av den 

anställda innan och tas med till vaccination. OBS glöm ej 

legitimation. Formuläret lämnas till Hälsan & Arbetslivet alt 

egna vaccinatören vid vaccinationstillfället. Formuläret hittar ni 

här. 

3 Enskild individ bokar tid hos Hälsan & Arbetslivet via appen 

”Företagshälsovården i VGR” (länk till information hur< man 

laddar ner appen) efter samråd med chef så bokad tid inte stör 

verksamheten, man får gå på arbetstid.  

Man behöver också en länk till respektive ort, Skövde, Lidköping 

och Falköping för tidsbokning via appen, länken finns på SOFIA 

och den får man av sin chef. 

Ett underlag för vaccination för influensa ska fyllas i av den 

anställda innan och tas med till vaccinationen, se punkt 2. 

4 Västra Götalandsregionen har upphandlat Vaxigrip Tetra, förfylld 

spruta 10x0,5 ml, vnr 527182, beställning sker via Hamlet. Kom 

ihåg att beställa kanyler separat. Den blå kanylen (0,6x25mm) 

rekommenderas. 
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Hälsan & Arbetslivet beställer vaccin till all personal som 

vaccineras via Hälsan & Arbetslivet. 

Ni som vaccinerar själva på enheten, tänk på att beställa 

vaccin i extra god tid så ni säkert hinner få hem vaccin inför 

vaccinationsstart.  

Ni som kommer ta hjälp av Hälsan & Arbetslivet ska inte 

beställa hem vaccin, detta löser Hälsan & Arbetslivet åt er. 

5 Kontaktuppgifter till Hälsan & Arbetslivet i samband med 

vaccination: Monica Isaksson, tfn: 010 - 441 45 87, mail: 

monica.isaksson@vgregion.se. 

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. 

Relaterad information  
För mer information om bl.a. riskgrupper, hänvisas till Smittskydd 

Västra Götaland  

Arbetsgrupp  
Rutinen har utformats i samarbete mellan Enheten för vårdhygien, 

Hälsan & Arbetslivet samt HR-enheten. 
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