
Nu startar influensavaccinationerna

Tisdag den 7 november är officiell startdag för säsongens influensavaccinationer av patienter i 

riskgrupperna. Även personal kring dessa patientgrupper bör vaccinera sig, för att minska risken 

för att riskgrupperna ska utsättas för smitta.

Patienter som tillhör en riskgrupp bör på alla sätt skyddas från influensa, då influensasjukdom för 

dessa personer kan få mycket allvarliga konsekvenser. Riskgrupper är äldre, gravida och personer 

med till exempel hjärt- lung-, lever-, njursjukdom eller nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom 

eller behandling. Dessa patienter kan finnas på alla våra mottagningar och avdelningar, därför bör 

personal med patientkontakt vaccineras. Vaccinet ger troligen ännu bättre effekt på yngre än på 

äldre personer.

Influensa smittar redan innan den ger symtom. Personal kan alltså smitta både patienter och 

arbetskamrater innan man vet om att man är sjuk. När man känner sig som sjukast är risken störst 

för smittspridning.  En tumregel är att man är smittsam så länge man har feber. 

De som har äggallergi kan inte vaccineras mot influensa, dvs de som inte kan äta något som 

innehåller ägg på grund av allergibesvär, till exempel pannkaka.

Influvac® heter det vaccin som är upphandlat. Vaccinet beställs enligt Information om influensa- och 

pneumokockvaccination 2017-2018 till hälsocentraler m fl som vaccinerar på www.vll.se/smittskydd -

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2017-2018.

Hälsodeklaration ifylles innan vaccination. Skriv gärna ut och fyll i den från ovanstående webbplats:   

Hälsodeklaration och dokumentation vid personalvaccination mot influensa.  Hälsodeklarationen är 

en journalhandling och ska sparas sökbart på kliniken, till exempel i en pärm efter födelsedag.

Ordination av influensavaccination kan ges av läkare eller sjuksköterska som är specialistutbildad 

distrikstssköterska eller inom barn och ungdom. Även sjuksköterska som genomgått likvärdig 

utbildning får ordinera influensavaccin (SOFS 2000:1). Det är verksamhetschefen som ansvarar för att 

göra bedömning om utbildningen är likvärdig med specialistutbildningarna. Bedömningen ska 

dokumenteras i den lokala instruktionen för läkemedelshantering (HSLF:FS 2016:18). Alla 

sjuksköterskor kan vaccinera efter ordination, dvs vara vaccinatörer.

Vaccination för personal

Lycksele lasarett

Vitsippan plan 3 (korridoren mot rehab)

Onsdag 15/11 kl. 12.30-14.30
Torsdag 16/11 kl. 12.30-14.30

De som arbetar natt och inte har möjlighet dessa tider kan nattetid kontakta akuten så hjälper de till 

när de har möjlighet. 

Skellefteå Lasarett
Akutens konferensrum (till vänster om Hjortronet)

10/11 kl. 12.00-14.00

14/11 kl. 12.00-15.00

Norrlands universitetssjukhus
Restaurang Kristallen

Tisdag 14/11 kl. 11.00-15.00

Onsdag 15/11 kl. 11.00-15.00
Torsdag 16/11 kl. 11.00-15.00




