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Senare start för årets kampanj!

• Start 19 november (dvs 2 veckor senare än tidigare år)

• Senareläggningen orsakades av en fördröjning hos WHO när beslut 
skulle tas om vilka vaccinstammar som skulle ingå – vilket 
påverkade produktionsstart

• Målet (som tidigare) är att hinna vaccinera så många som möjligt 
innan jul!

• Regionerna har beställt mer vaccin inför denna säsong för att 
minimera risken för vaccinbrist 

• Finns även en nationell buffert av influensavaccin



Uppdaterad
webbsida!

Ni hittar den via:
• Insidan  (A-Ö)
• NLL+ (Smittskyddets 

webbsida)



Uppdaterad information om Svevac med de vanligaste 
frågeställningarna användarna

Vid frågor kontakta: Agneta Lindström (div Närsjukvård) 
Åsa Åström eller Erika Andersson (div Länssjukvård)



Utvärdering 

influensavaccination

För att underlätta en sammanställning av resultatet av årets 

vaccinationskampanj bland vårdpersonal har det tagits fram en ny 

rutin för statistiksammanställning:

Rutin för vaccinatörer

 Vaccinatören på enheten fyller i pappersunderlag för 

statistiksammanställning.

Markera med ett streck för den personalkategori som vaccinerats. 

 Vaccinatören registrerar även i Svevac med valet Vaxigrip Tetra 

personalvaccination under vaccintyp. På så sätt journalförs 

vaccinationen för den enskilda individen.

Rutin för enhetschef

 Enhetschefen samlar in uppgifterna och fyller i uppgifterna i 

enkäten i EvaSys när vaccinationerna på enheten är avslutade. 

Uppge antal vaccinerade per personalkategori samt antalet 

anställda per personalkategori. Länk till enkäten finns på 

influensasidan!

Statistiken sammanställs av Smittskydd som återkopplar

resultatet av årets personalvaccinationer.

All information och länkar underlag och enkät finns på 

Influensasidan under rubriken  ”Vaccination av 

vårdpersonal”



Blankett att användas av
Verksamhetschef för 
dokumentation av att en 
sjuksköterska bedöms
vara behörig att ordinera 
vaccination till vuxna i enlighet 
med Socialstyrelsens föreskrift
SOSFS 2001:16, 4§

Finns på säsongsinfluensasidan!
(Se under rubriken ”Vem får 
ordinera/vaccinera?”)



Uppdaterad mall för generella direktiv på vårdenhet

Måste signeras av medicinskt ansvarig läkare inför varje säsong!



Mall för generella direktiv –pneumokocker

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



Hur når vi riskgrupperna?

• Personal – informera vid diagnos och 
återbesök!

• Informationsmaterial på 
Influensavaccinationssidan

• Nytt material (bl a film) från 1177 Vårdguiden

Materialet kan användas av Regionen på

digitala kanaler mm.



Informationsmaterial till patienter i riskgrupp

Finns att skriva ut från Säsongsinfluensasidan – Informationsmaterial till patienter



Informationsmaterial om pneumokockvaccination till riskgrupper!

Finns att skriva ut på informationssidan om Pneumokockvaccination



Sätt gärna upp affischen 
på ER hälsocentral, avdelning eller
mottagning!

Här kan ni skriva 
tider som gäller för 
vaccination!

Ny version kommer
i november!



Sentinelprovtagare

• Syftet är att kunna se hur många med symtom som faktiskt har 
influensa, samt för att se vilka stammar som cirkulerar

• Enheter som deltar skickar varje vecka näsprov från patienter med 
influensalikande symtom till Folkhälsomyndigheten (Fohm)

• Fohm erbjuder kostnadsfri analys och ersätter mottagningarna med 
50 kr/analys (för max 5 patienter/vecka). Fohm tillhandahåller även 
provtagnings-material

• OBS! Provsvaret kan ev. ta längre tid att få än vid ordinarie 
diagnostik och ska därför inte ersätt denna!

• Anmälan som sentinelprovtagare görs på 
Folkhälsomyndighetens webbsida



Ny
Vaccinportal!




