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Rutin för influensavaccinering i Tibro kommun
För patienter och personal inom socialtjänsten
Årets vaccin heter Vaxigrip och vaccination startar november 2015.
Patienter inskrivna i hälso- och sjukvården i Tibro kommun erbjuds gratis
influensavaccinering liksom personal anställda inom socialtjänsten.
Kommunens sjuksköterskor med speciell behörighet inom ramen för generella
vaccinationsprogram SOSFS 2006:24 är behöriga att ordinera läkemedel för
influensavaccination i enlighet med de vaccinationsprogrammen som finns upptaget i
socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:21) Vaccination mot influensa.
Kommunens sjuksköterskor utan speciell behörighet ansvarar för att verkställa
ordinationen enligt givna anvisningar.
Riskgrupper som rekommenderas säsongsinfluensa
 Alla personer över 65 år
 Personer med kroniska sjukdomar oavsett ålder
- kronisk hjärt- lungsjukdom
- instabil diabetes mellitus
- kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
- kronisk lever- eller njursvikt
- extrem fetma (störst risk vid BMI>40)
- neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
 Barn med svår astma eller flerfunktionshinder
 Gravida kvinnor
Läkare ska alltid ordinera vaccin till personal och vårdtagare som inte ingår i
riskgrupperna.
Influensavaccinering
1. Omvårdnadsansvarig ssk/dsk ansvarar för att inskrivna patienter blir informerade om
att det nu är dags för influensavaccinering.
Tillfråga anhörig/närstående om personen själv inte kan ta ställning.
Om inte någon anhörig/närstående finns avgörs detta av omvårdnadsansvarig
sjuksköterska och patientansvarig läkare.
Information ska även ges om den sammanhållna journalfunktionen i Svevac. Dvs.
varje person måste tillfrågas om samtycke till att vaccinationsuppgifterna blir
tillgängliga för andra vårdgivare, i Svevac.
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För personal räcker det om information sätts upp i ”väntrum” om sammanhållen
journalfunktion i Svevac. De som inte ger sitt samtycke har då ansvar att själva
upplysa om det till vaccinatören i samband med vaccination.
Given information och beslut ska dokumenteras i omv.journalen för patienter.
2. Inför vaccinationen ska frågeformulär inför influensavaccination fyllas i, för patienter
används blankett: Blankett för vaccination mot säsongsinfluensa. För personal
används blankett: Blankett för personalvaccination mot säsongsinfluensa
3. Behörig att ordinera säsongsinfluensa ska ordinera på blankett: Blankett för
vaccination mot säsongsinfluensa.
Underlag från personal som ska ordineras influensavaccin lämnas till MAS. Läkare
på vårdcentralen i Tibro ordinerar sedan vaccin till personal.
4. Vaccination utförs av ssk/dsk anställd i Tibro kommun för patienter och personal,
enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.
Observera att överkänslighet mot ägg eller något annat av vaccinets
beståndsdelar är kontraindikerat. Vid akut infektion eller feber – vänta tills
infektionen är över.
5. Vaccinering skall ske på dagtid, när vårdcentralen är öppen.
6. I samband med vaccinering skall inj. Epipen/Anapen finnas tillgänglig enligt dr
Stefan Schettler. Inj. Epipen/Anapen finns eller kan beställas via akutförrådet.
7. Dokumentera sker i Svevac när influensavaccination har mottagits både för patienter
och personal.
Lägg underlaget för vaccination mot säsongsinfluensa i omvårdnadsjournalen för
patienter och för personal lämnas underlaget till MAS som lägger det i personalakten.
Vaccin till överkänsliga
Det finns för influensasäsongen 2015 inget framtaget vaccin som kan ges till
personer med överkänslighet mot Vaxigrip.
Aktuella blanketter i samband med influensavaccination
 Blankett för vaccination mot säsongsinfluensa (journalhandling)
 Blankett för personalvaccination mot säsongsinfluensa (journalhandling, sparas i
personalakt)
 Uttag av influensavaccin (till kylskåpet där vaccinet förvaras)
Forozan Magouli, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Praktiska råd till sjuksköterska/distriktssköterska i samband med
influensavaccination
1.
2.
3.
4.
5.

Den vaccinerade personen behöver inte övervakas efter injektionen.
Det behöver inte finnas läkare tillgänglig när sjuksköterskan vaccinerar mot influensa
Det behövs inte vara 2 personal för att vaccinera
Akutväskan är inte nödvändig vid vaccinering
Epipen/Anapen ska finnas tillgänglig vid vaccination i händelse av anafylaktisk
reaktion som följd av vaccinering.
6. Influensavaccinationen får under inga omständigheter ges intravaskulärt, det är därför
viktigt att aspirera.
7. Vaccinet ska vara rumstempererat, sprutan ska omskakas och luftbubblan ska vara kvar
i sprutan.
8. Vaccinationen bör ges i armens deltoideusmuskel, vid axillarutrymning i armhålan ska
vaccinationen ges i motsatt arm. Vid axillarutrymning i båda armhålorna ge
vaccinationen i benets Quadriceps muskel.
9. Om vårdtagaren är Waran behandlad ska vaccinationen ges som djup subkutan
injektion, denna ges strax nedanför Deltoideusmuskeln.
10. OBS! Skriv Batch-nummer på dokumentationspappret för influensa. Batch-numret
hittar ni på sprutan.

Smittskyddsenheten i Västra Götaland är samordningsansvarig för
influensa-vaccinationsprogrammet.
http://www.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Halso--och-sjukvardsavdelningen/Strategiskutvecklingsenhet/Smittskyddsenheten/Influensa/
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