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Hur fungerade kampanjen 2017? 

Länssjukvården 



 

 

Hur fungerade kampanjen 2017? 

41,2 % 
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Nyhet 1 mars 2018 

Gratis vaccination 

mot Pneumokocker 

till alla som tillhör 

riskgrupperna 



 

 



 

 

Hur motiverar vi patienter som tillhör 

riskgrupperna att låta sig vaccineras? 

Risken för att insjukna i 

allvarlig influensa, svåra 

komplikationer samt död 

minskar kraftigt hos 

vaccinerade  

I en studie från Stockholm där man jämförde 

100,242 influensa- och pneumokockvaccinerade 

patienter 65 + med 159,385 icke vaccinerade 

minskade sjukligheten i den vaccinerade gruppen: 

• 46 % färre sjukhusvårdade 

• 36 % färre fall av lunginflammation 

• 52 % färre fall av blodförgiftning 

• 57 % reduktion av dödlighet 

Effects of a large-scale intervention with influenza and 23-valent 
pneumococcal vaccines in adults aged 65 years or older: a prospective study. 

Christenson B1, Lundbergh P, Hedlund J, Ortqvist A. 

 

Cochrane 2014: 
I genomsnitt ger influensa-vaccinet 

60 procent skydd mot 

laboratoriebekräftad influensa hos 

friska vuxna 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Christenson B[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=11293594
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lundbergh P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=11293594
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hedlund J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=11293594
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ortqvist A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=11293594


 

 

Hur motiverar vi vården att se till att  

riskgrupperna blir vaccinerade? 

Risken för att insjukna i 

allvarlig influensa, svåra 

komplikationer samt död 

minskar kraftigt hos 

vaccinerade  

I en studie från Stockholm där man jämförde 

100,242 influensa- och pneumokockvaccinerade 

patienter 65 + med 159,385 icke vaccinerade 

minskade sjukligheten i den vaccinerade gruppen: 

• 46 % färre sjukhusvårdade 

• 36 % färre fall av lunginflammation 

• 52 % färre fall av blodförgiftning 

• 57 % reduktion av dödlighet 

Effects of a large-scale intervention with influenza and 23-valent 
pneumococcal vaccines in adults aged 65 years or older: a prospective study. 

Christenson B1, Lundbergh P, Hedlund J, Ortqvist A. 

 

Cochrane 2014: 
I genomsnitt ger influensa-vaccinet 

60 procent skydd mot 

laboratoriebekräftad influensa hos 

friska vuxna 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Christenson B[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=11293594
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lundbergh P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=11293594
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En uppskattning av slutenvårdsbehov på grund av infektioner 

orsakade av Pneumokocker över säsongerna 2012-13, 2013-

14, 2014-15, 2015-16 och 2016-17 visar att medelvärdet för av 

infektionen orsakade inläggningar var 532 per år och vårdtiden i 

medeltal 8,25 vårddagar per tillfälle. 4398 vårddygn per år! 



 

 

Hur kan vi nå riskpatienter för vaccination? 

Information om, motiverande samtal samt ”ordination” av influensa- 

och pneumokockvaccination bör ske året runt  på sjukhusens 

specialistmottagningar och på hälsocentralerna 

• Patienter som tillhör riskgrupperna motiveras och ordineras vaccination 

• Pneumokockvaccination utförs ”vid tillfälle” – RUTIN!? 

• Vaccinationskort influensa kan delas ut. Informationsblad 

• Ökad och förenklad tillgänglighet till influensavaccination ombesörjs. 

Kallelse övervägs?  

• Sjukvården planerar återbesök för riskpatienter under vaccinations-

kampanjen och erbjuder vaccination i samband med återbesöket 

 



 

 

Influensavaccin måste 

erbjudas inför varje ny 

epidemi… 



 

 

Genomförande av vaccination av 

riskpatienter i öppen- och slutenvård 

Ökad tillgänglighet 

• I öppenvården friställs tider och resurser för influensavaccination 

under kampanjen (november-december). Lätt tillgänglig information 

om öppettider meddelas allmänheten 

• I öppen- och slutenvård vaccineras ”när tillfälle ges” i samband med 

annat planerat mottagningsbesök. Återbesök för patient tillhörande 

riskgrupp kan styras till tid under pågående vaccinationskampanj 

• På sjukhusen kan vaccination övervägas i samband med att 

patienten är inlagd på vårdavdelning 



 

 

Ta chansen när du får 

den. Krångla inte till 

det! 

”- Vem ska göra det?” 

”- Nå´n!” 

”- Vem är nå´n?” 

”- Ni! Ingen annan kan!” 



 

 

Hur motiverar vi sjukvårdspersonal att 

låta sig vaccineras mot influensa? 

Sjukvårdspersonal exponeras för influensa och 

rekommenderas därför att vaccinera sig i omtanke om… 

• Sig själv, sina barn och sina äldre anhöriga 

• Sina patienter. Patienter ska inte behöva smittas av 

sjukvårdspersonal 

• Sina kollegor 

 



 

 

Genomförande av vaccination av personal i 

öppen- och slutenvård 

Informations- och motivationsinsats utförs på vårdinrättningen av läkar- 

och enhetschefer samt utsedda ordinatörer och vaccinatörer 

• Personal erbjuds vaccination på den hälsocentral, mottagning eller 

vårdavdelning där hen jobbar. Glöm inte ”kring-personal” (service, 

paramedicinsk personal etc.) eller nattpersonalen! 

• ”Vaccinationskiosk-lösningen” där man kan vaccinera personal på 

sjukhusen kan givetvis också övervägas 



 

 

Genomförare i öppen- och sluten vård 

 

ORDINATÖRER  (läkare alternativt behörig 
sjuksköterska enl. SOSFS 2000:1) 

• Har utbildas sedan hösten 2017 och 
insatsen fortsätter. Ssk som genomgått 
utbildning – VChef bedömer och 
godkänner 

• Generella direktiv på vårdenhet 

• Verkar som ambassadörer för 
vaccination av både riskgrupper och 
personal 

• Beredskap överkänslighet - biverkningar 

 

VACCINATÖRER 

• Har utbildats sedan hösten 2017- 
fortsätter.  

• Verkar som ambassadörer för 
vaccination av både riskgrupper och 
personal 

• Planerar och utför vaccinationer på 
enheten 

• Beredskap överkänslighet - biverkningar 

 



 

 

Övrigt 

• Vaccin beställs till hälsocentraler och till kliniker på 

sjukhusen. Det ska vara enkelt för vaccinatörerna att hämta 

doser. Samordning mellan kliniker? 

• För personalvaccination avskaffas interndebitering, 

beställningsunderlag etc. ”Alla med SITHS- eller passerkort” 

vaccineras 

• Enkel registrering av vaccinerade - listor. Tillgänglighet 

SveVac. Rutin för uppföljning av vaccination till personal 

Kampanjmål: 

 > 75 % av riskpatienter i Norrbotten vaccineras  

 > 75 % av vårdpersonal i Norrbotten vaccineras 


