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Varför vaccinera patienter och personal?  
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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 
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Hur kan vi nå riskpatienter för vaccination? 

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

bör ske året runt  på sjukhusens specialistmottagningar och på hälsocentralerna 

• Patienter som tillhör riskgrupperna motiveras och ordineras vaccination 

• Vaccinationskort delas ut. Informationsblad 

• Ökad och förenklad tillgänglighet till vaccination ombesörjs. Kallelse övervägs. 

SMS-kallelse till kampanjen 2018? 

 



Genomförande av vaccination av riskpatienter i 
öppen- och slutenvård 

Ökad tillgänglighet 

• I öppenvården friställs tider och resurser för vaccination 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 

• Sjukvården planerar återbesök för riskpatienter under vaccinations-
kampanjen och erbjuder vaccination i samband med återbesöket 

 



Hur motiverar vi sjukvårdspersonal att låta sig 
vaccineras mot influensa? 

Sjukvårdspersonal exponeras för influensa och rekommenderas därför 

att vaccinera sig i omtanke om… 

• Sina patienter. Patienter ska inte behöva smittas av sjukvårdspersonal 

• Sig själv, sina barn och sina äldre anhöriga 

• 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 natt-personal! 

• En lösning – ”vaccinationskiosk” – inrättas på de olika sjukhusen där annan, 

icke klinikbunden, personal (service, paramedicinsk personal etc.) kan 

vaccineras 



Genomförare i öppen- och sluten vård 

 

ORDINATÖRER  (läkare 

alternativt behörig sjuksköterska enl. SOSFS 2000:1) 

• Utbildas under hösten 2017 
• Verkar som ambassadörer för vaccination 

av både riskgrupper och personal 
• Beredskap överkänslighet - biverkningar 

 
VACCINATÖRER 
• Utbildas under hösten 2017. Vaccination 

enl. generellt direktiv kan användas 
• Verkar som ambassadörer för vaccination 

av både riskgrupper och personal 
• Planerar och utför vaccinationer på 

enheten 
• Beredskap överkänslighet - biverkningar 

 



Övrigt 

• Centraliserat införskaffande av vaccin till kliniker på sjukhusen. Det 

ska vara enkelt för vaccinatörerna att hämta doser 

• Interndebitering, beställningsunderlag etc. avskaffas i samband 

med vaccination av personal. ”Alla med SITHS- eller passerkort” 

vaccineras 

• Enkel registrering av vaccinerade. Tillgänglighet SveVac. Rutin för 

uppföljning av vaccination till personal 

Kampanjmål: 

 > 75 % av riskpatienter i Norrbotten vaccineras  

 > 75 % av vårdpersonal i Norrbotten vaccineras 



Myter att krossa om influensa och 
influensavaccination 

Fritt efter “4 Influenza Myths Debunked”. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot). 



Influensa är väl ändå en rätt harmlös 
sjuka? 

• En missuppfattning bland allmänheten som kan ha många förklaringar. Till del kanske för att många 

benämner vanlig förkylning som ”flunsan”? 

• Influensa kan orsaka allt från ganska mild sjukdom till död. Hur allvarligt influensan ”slår” beror på 

vilken influensastam som cirkulerar samt givetvis på individfaktorer hos den smittade – 

hälsotillstånd, ålder, tidigare exposition, vaccinationsstatus etc 

• Under en ”normalsäsong” med influensa beräknas överdödligheten vara 17 per 100.000. Motsvarar 

40-45 norrbottningar? (Enl CDC USA 23,607 dödsfall och 226,054 slutenvårdtillfällen) 

• En normalsäsong erhåller 500-1000 norrbottningar som besöker hälsocentral diagnos influensa. I 

slutenvården vårdas 50-100 patienter med den diagnosen (350-700 vårddygn). Och då är nog 

många ”diagnoser” som beror på komplikation till influensa (ex lunginflammation) inte medräknade. 
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Influensa smittar bara från personer 
som är sjuka 

• Influensa sprids givetvis vanligen från person till person i form av droppsmitta (hosta, nysningar etc) 

men även som kontaktsmitta till exempel via händer, handtag, ledstänger mm. 

• En smittad person kan sprida influensa 1-2 dygn innan hen själv insjuknar med symtom 

• Även en person med mycket milda influensasymtom (troligen till och med asymtomatiska personer) 

kan effektivt sprida infektionen. Det finns exempel på att vårdpersonal med mycket måttliga symtom 

spridit influensa till sina patienter med svår sjukdom och till och med dödsfall som följd. 
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”Jag har aldrig haft influensa så inte 
behöver jag vaccinera mig” 

• Ungefär som ” – Jag har aldrig kraschat med bilen så jag behöver inte ha säkerhetsbälte på mig!?”  

• Givetvis kan vem som helst insjukna i influensa. Även dom som inte tidigare drabbats.      Och de 

riskgrupper som man särskilt rekommenderar vaccination till är ju inte ”hitte-på”. Även en i övrigt 

frisk 67-åring kan ha stor nytta av vaccinet 

• Sjukvården är rätt snabb på att ordinera simvastatin, glibenklamid, blodtrycksmedicin etc men 

tydligen är det svårare att ordinera influensavaccin? Skumt! Undrar vilket som är mest gynnsamt 

hälsoekonomiskt? 
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Det finns inget som fungerar för att 
förebygga influensa 

• Det finns flera saker som förebygger smittspridning av influensa. God hygien – ffa handhygien och 

”host-etikett” är viktigt. Och stanna hemma när du är sjuk – utsätt inte andra! 

• Influensavaccin är långt ifrån det mest effektiva vaccinet vi har men det ger ändå visst skydd och kan 

förhindra att komplikationer till infektionen uppkommer. Skyddseffekten är 

o i genomsnitt ca 60 % till personer i åldern 18-65 år 

o mellan 20-45 % till personer 65 år och äldre  

• Antivirala mediciner som oseltamivir eller zanamivir kan även användas som post-expositionsprofylax 

till utvalda patientgrupper 
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Man får sömnsjuka av 
influensavaccinet 

• I samband med vaccinationskampanjen mot svininfluensan 2009 användes ett helt nytt vaccin – 

Pandemrix. I efterförloppet har registerstudier kunnat konstatera att barn och ungdomar (upp till 20 

år) som vaccinerats med detta vaccin hade en trefaldigt ökad risk att utveckla narkolepsi. Pandemrix 

har aldrig använts efter att detta konstaterades. 

• Det vaccin som används idag kan sägas vara samma vaccin som utvecklades och började användas 

redan 1944. Detta vaccin kan anses som säkert och har använts i många miljoner (miljarder) doser 

genom åren. Biverkningarna får anses milda. Äggallergiker ska utvärderas innan vaccination (då 

vaccinet odlas i hönsägg). Man bör heller inte vaccinera en person med pågående akut infektion. 
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Sammanfattning av kontaktläkardagen 

• Smittskyddets hemsida 
• Finns en del matnyttigt – kolla in! 

• Blodsmitta 
• Risk based screening 
• Motivera och stötta 
• Lågtröskelmottagning inkl. NEP 

• STI 
• Smärre förändringar i handläggning 
• Klamydia.se 

• Tarminfektioner 
• Lathund som stöd i handläggning och uppföljning 

• Influensavaccination (…och Pneumokocker) 

• Vaccinera patienter – motivera, ordinera, ge möjlighet, ta chansen när du har den 
• Vaccinera personal av omtanke om patienterna och personalen 

• TBC 
• Handläggning (HÖK-likt) 
 


