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APT



Influensavaccination 2020 under pågående 

covid-19 pandemi!

•Viktigt att skydda riskgrupperna! Både mot influensa och covid-19 – dubbel utmaning!

•Erbjud riskpatienter vaccination inom slutenvården och på alla 

öppenvårdsmottagningar i samband med besök! 

•Säkerställa miljön kring vaccinationerna utifrån FHM riktlinjer om covid-19 ffa på 

hälsocentralerna (lokalanpassning, personal, webbokning, inventering av övrigt 

material inför vaccination t ex visir/munskydd).

•Öka andelen vaccinationer hos vårdnära personal och patienter - Mål > 75% 



Kampanjmål 

2020-2021 

• > 75 % av riskpatienter i 

Norrbotten vaccineras 

(2019 ca 50%)

• > 75 % av vårdpersonal i 

Norrbotten vaccineras 



Vaccinationskampanj 2020/2021

• 20% mer vaccin beställt i år jämfört med 2019 

• Vaccinet heter Vaxigrip Tetra (samma producent som förra 

året) 

• 3 av 4 influensastammar är ändrade (enligt WHO’s

rekommendation) 

• November prioriteras vaccination av riskgrupper och 

vårdpersonal. Vaccination på hälsocentraler startar 3 nov

• December vaccination av övriga 



Dialogfrågor

• Har vi en säker miljö för patienterna utifrån 

Folkhälsomyndigheternas riktlinjer avseende covid-19? 

Om inte vad behöver vi göra?

• Har vi ett etablerat arbetssätt för vaccinationer på vår enhet? 

Om inte vad behöver vi göra?

• Hur gör vi för att motivera riskpatienter att vaccinera sig?

• Har vi utsett ordinatörer och vaccinatörer?

• Finns generellt direktiv för att genomföra influensa- och 

pneumokockvaccination och är det uppdaterat för årets 

säsong?



Uppdaterad mall för generella direktiv på vårdenhet

Måste signeras av medicinskt ansvarig läkare inför varje 

säsong!



Mall för generella direktiv – vaccination mot pneumokocker

Finns på sidan om pneumokockvaccin (Insidan A-Ö) och på Smittskydds webbsida



Vaccination av patienter 

• Dela ut informationsblad om influensa- och pneumokocker 

vaccination pneumokocker vaccination

• Häng upp affischer på enheterna Informationsmaterial 

patient

• Under vaccinationskampanjen erbjud vaccination i samband 

med återbesök

• På sjukhuset kan vaccination ordineras och genomföras i 

samband att patienten är inlagd

• Tänk på att erbjuda influensavaccination till 

hushållskontakter till patienter med nedsatt immunförsvar

• Motivera och ordinera vaccination till patienter i riskgrupper 

året om!

https://www.nllplus.se/publika/ns/kcinfekt/Smittskydd/Influensa/Nya influensasidan samt pneumokocker/InfobladA5_Influensa_ver4.pdf
https://www.nllplus.se/publika/ns/kcinfekt/Smittskydd/Influensa/Nya influensasidan samt pneumokocker/InfobladA5_Pneumokock_ver4.pdf
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Informationmaterial/


Hur ställer du dig som personal till  

egen vaccination?



Dokumentation och uppföljning

• Patienter registreras i Svevac (besöksdokumentering i VAS)

• Personal registreras i Svevac (Vaxigrip Tetra

personalvaccination) och på särskild statistikrapport

• Statistikrapport skickas veckovis till verksamhetsutvecklare 

för registrering i EvaSys.

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Dokumentationregistrering/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Vaccination-av-vardpersonal/


Uppdaterad

webbsida!

Här finns information och material 

som ni behöver för att

genomföra influensa- och

Pneumokockvaccinationer

Ni hittar den via:

• Insidan  (A-Ö)

• NLL+ (Smittskyddets 

webbsida)



2020-09-24

Ny tids- och aktivitetsplan

för genomförande av 

vaccinationskampanj!

Finns på Influensasidan



Utbildningar/information

• Ta gärna del av  Influensavaccinationskampanjen 2020/2021 

på t ex APT

• Ta del av utbildningarna som finns på Influensasidan –

utbildning personal

• Folkhälsomyndighetens Influensadag 2 oktober

• Webbsänd utbildning från Vårdhygien och Smittskydd

20 oktober kl. 14.00 inför årets influensasäsong: Se mer i 

Kurs- och utbildningskalendern

2020-10-02

https://www.nllplus.se/publika/ns/kcinfekt/Smittskydd/Influensa/Nya influensasidan samt pneumokocker/Influensavaccinationskampanjen 2017/1. Influensavaccinationskampanjen.pdf
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Utbildning-personal/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/201002-influensadagen-2020/
http://insidan.nll.se/Kunskap--utveckling/Utbildningar/Kurs--och-utbildningskalender-/virus---influensa-och-calicivirus3222/


Information från Mikrobiologen 

och Vårdhygien



Provtagning - Influensa och Covid-19

• Influensa och Covid-19 analyseras på samma instrument.

• Det går att analysera både influensa (+RSV) och covid-19 

tillsammans, analysen tar ungefär lika lång tid

• På grund av mycket högt inflöde av prover till laboratoriet 

och risk att det inte finns tillräckligt med provmaterial kvar i 

röret går det inte att be om kompletterande analys på 

befintligt prov.

• Det är viktigt med tydlig remissinformation för att laboratoriet 

ska kunna göra en korrekt prioritering av hur snabbt provet 

ska analyseras

• Läs mer om influensaprovtagning på webbsidan om 

Influensa- och pneumokockvaccination

https://www.nllplus.se/publika/ns/kcinfekt/Smittskydd/Influensa/Nya influensasidan samt pneumokocker/Influensakampanj 2020/Influensa- provtagning 201001.pdf


Tänk på 

att även du som vårdpersonal kan 

smittas och sprida influensa!

• Att bli smittad av influensa inom vård och omsorg räknas 

som en vårdrelaterad infektion (VRI) och omfattar både 

patienter och personal per definition.

Smittspridning kan hända mellan/inom personalgruppen och 

till/från patienter och personal ex. om smitta sker i samband 

med ditt arbete eller i samband med en patients vårdtillfälle 

• Tänk på att många patienter är känsliga för infektioner och 

kan bli svårt sjuka

• För att undvika smittspridning är det därför viktigt att du som 

vårdpersonal vaccinerar dig

• Vaccination är också viktigt för att du själv ska undvika att 

smittas



Primärvård, mottagningar och slutenvård vid influensa 

- försäsong 2020 och preventivt arbete:

•Vaccinera!

•Säkerställ
- tillgången på säkerhetsprodukter 
(stänkskydd för ögon och mun, 
andningsskydd, 
desinfektionsmedel)

•Repetera med medarbetare
- vad är basala hygienrutiner och 
hur är vår enhets följsamhet
- när ska man använda stänkskydd 
för ögon och mun
- hur tar jag på och av ett 
andningsskydd (FFP3)

• Informera medarbetare
- följ vårdhygiens 
handläggningsrutin för misstänkt 
eller verifierad influensa
(under vårdhygiens A-Ö)



Högsäsong 2020/21 med misstänkta och 

verifierade fall i vården:

• Identifiera och triagera
- vid akut omhändertagande och 
misstanke om influensa (jmf med 
tidigt korrekt omhändertagande vid 
vinterkräksjuka eller covid)

•Undvik vistelse i väntrum

•Slussa patienten direkt till ett 
behandlingsrum med egen toalett, 
nära ingången för att undvika 
kontakt med andra patienter

• Informera patienter och 
närstående om handhygien och 
hostetikett

•Kommunicera och Prioritera
- vårdplats och överrapportera vid 
misstanke - vård på enpatientsrum


