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Influensavaccination- Tids- och 
aktivitetsplan chefer 

 

Vecka  Aktivitet Ansvarig Status  

v.38 Beslut om kostnader  Ann-sofi  

v.38 Planering för genomförande av 

vaccinationskampanj   

Folkhälsomyndighetens riktlinjer 

Lokalanpassning, personal, webbokning 

Inventering av övrigt material inför 

vaccination (t ex visir/munskydd) 

Verksamhets

chef/ 

vårdchef  

Pågång? 

v.39-

40 

Informera läkarchefer och enhetschefer om 

vaccinationen 

Verksamhets

chef/ 

vårdchef 

 

v. 39-

40 

Säkerställa att ordinatör, vaccinatör och svevac 

ansvarig utses 

Verksamhets

chef 

/vårdchef 

 

v.40-

42 

Information på APT om årets genomförande 

Informationsmaterial patient, 

e-utbildning om vaccination och 

vårdhygieniska riktlinjer vid influensa 

Enhetschefer Ny film 

kommer 

via 

SME/ 

Vårdhy

gien 

v.40  Beställa vaccin: beställa influensavaccin.och 

pneumokockervaccin pneumokockvaccin! 

  

v.40 Utse ordinatörer  Läkarchef  

v.40 Utse vaccinatörer  

Fyll i direktiv som förvaras på arbetsplatsen  

Fylla i generella direktivet alt. 

behörighetsbedömning 

Enhetschef  

v.40 Utse Svevac ansvar, se över behörighet i 

Svevac 

Behörighet ges av Åsa Åström länssjukvård 

och Rose-Marie Näsvall närsjukvård  

Enhetschef  

v.40 Ta fram arbetssätt för hur mottagningar/avd 

vaccinerar riskpatienter och personal 

Enhetschef  

v.42-

43 

 

Personal information, utbildning årets 

influensa vaccination 20/10. Filmen kan ses i 

efterhand via inspelning 

Anmälan  

Vårdhygien/ 

smittskydd 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/september/prioritering-behovs-nar-vaccination-mot-sasongsinfluensa-startar/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Informationmaterial/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Utbildning-personal/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Utbildning-personal/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Vaccinbestallning-och-kostnad/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Pneumokockvaccin/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Vem-far-ordineravaccinera/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Vem-far-ordineravaccinera/
http://insidan.nll.se/Kunskap--utveckling/Utbildningar/Kurs--och-utbildningskalender-/virus---influensa-och-calicivirus3222/
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Tids- och aktivitetsplan vaccinatör och 
ordinatör  

 

Vecka  Aktivitet Ansvarig Status  

v.41-42 Ta del av utbildning som erbjuds 

(Film med nyheter samt e-utbildning ) 

Ordinatör 

vaccinatör 

 

v.41-42 Kopiera frågeformulär inför vaccination  

Kopiera frågeformulär inför vaccination 

 

Vaccinatör   

v.43  

(om vaccin 

är 

tillgängligt) 

Vaccination till riskgrupper som besöker 

öppenvårdsmottagningar eller vårdas inom 

slutenvård. patienter i riskgrupp och 

hushållskontakt till patienter med nedsatt 

immunförsvar  

Vaccinatör  

 Registrera patienten i Svevac Vaccinatör   

v.43-46  Vaccination av personal vaccinatör  

 Registrera personalen i Svevac vaccinatör  

 Dra ut följande underlag (se länk nedan) 

Registrera vaccinerad personal i underlaget  

Underlag för antal 

influensavaccinerade/enheter vårdpersonal i 

Region Norrbotten 

 

Skicka varje vecka underlaget på vaccinerad 

personal till: 

Länssjukvård: 

Ingela Johansson 

Division länssjukvård 

Regionhuset Luleå 

Närsjukvård 

Rose-Marie Näslund 

Division Närsjukvård 

Regionhuset Luleå 

vaccinatör  

v.45 3 nov  Vaccination av riskgrupper på Hälsocentral 

och mödrahälsovård 

Vaccinatör  

 Registrera patienten i Svevac  Vaccinatör   

v. 47-48 Inrapportering av personalstatistik (Eva-sys) Verksam-

hetsutveck

lare 

 

 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Utbildning-personal/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Informationmaterial/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Informationmaterial/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Informationmaterial/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Riskgrupper/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Riskgrupper/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Sasongsinfluensa---vaccination1/Riskgrupper/
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/
https://www.nllplus.se/publika/ns/kcinfekt/Smittskydd/Influensa/Nya%20influensasidan%20samt%20pneumokocker/Influensakampanj%202020/Antal%20influensavaccinerade%20rev%202020.pdf
https://www.nllplus.se/publika/ns/kcinfekt/Smittskydd/Influensa/Nya%20influensasidan%20samt%20pneumokocker/Influensakampanj%202020/Antal%20influensavaccinerade%20rev%202020.pdf
https://www.nllplus.se/publika/ns/kcinfekt/Smittskydd/Influensa/Nya%20influensasidan%20samt%20pneumokocker/Influensakampanj%202020/Antal%20influensavaccinerade%20rev%202020.pdf

