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Pers.nr……………………………….Namn…………………………………………………
Särskilt boende/hemadress……………………………………………………………………
INFLUENSA-/PNEUMOKOCKVACCINERING
För att undvika de ofta kaotiska situationer som kan uppstå i samband med influensasäsongen
ber vi Er att redan nu ta ställning till huruvida Ni skall eller inte skall vaccinera Er mot
influensa. Det är viktigt att influensavaccinationen sker i god tid, så att ett bra skydd hinner
bildas innan influensan uppträder. Ett bra skydd erhålles ca 10 - 14 dagar efter vaccinationen.
Vaccinet ger 50 - 70 % skydd och kvarstår ca 6 månader.
Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd rekommenderas alla över 65 år att vaccinera sig. Till
övriga riskgrupperna kan också hänföras personer med kronisk hjärt- och lungsjukdom,
extrem fetma, kronisk lever och njursvikt samt svårinställd diabetes. Även personer med
nedsatt immunförsvar och neuromuskolära sjukdomar som påverkar andningen
rekommenderas vaccination. Ett institutionsboende ökar risken för smitta.
Region Skåne erbjuder kostnadsfri influensa- och pneumokockvaccination för personer som
fyllt 65 år. Vaccinationerna sker efter läkares ställningstagande
Ytterligare information om vaccinationerna kan erhållas via läkare eller sjuksköterska.
Eftersom Osby kommun har ansvar för hälso- och sjukvården i det särskilda boendet och i
hemsjukvården ber vi Er att meddela om Ni vill ha eller avstå från denna vaccination.
Influensavaccination

ja

nej

Pneumokockvaccination

ja

nej

Jag vill ha hjälp med att kontakta
läkaren angående vaccination

ja

nej

Underskrift

………………………………………………..
Vårdtagare/vårdtagares företrädare

Alternativt

…………………………/……………………..
telefonkontakt med vårdtagares företrädare samt sjuksköterskesignum

FÖRVARAS I JOURNAL
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Johnny Kvarnhammar
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Till sjuksköterskor i Osby kommuns
särskilda boende och hemsjukvård

Jag tycker att vi bör ta på oss ett ansvar för att informera de pensionärer som är boende i
särskilt boende, samt de som har hemsjukvårdsinsatser om möjligheten till influensa- och
pneumokockvaccinering
Det är viktigt att den enskilde eller då detta inte är möjligt, anhörig eller annan person
som kan föra den enskildes talan skriver under om vaccination ska ske eller ej. Om det
inte är möjligt att få en underskrift skall ni skriva namnet på företrädaren samt er egen
underskrift.
Blanketten förvaras efter påskrift i omvårdnadsjournalen.
Den som tidigare blivit pneumokockvaccinerad behöver ingen ny pneumokockvaccination.
Respektive läkare ordinerar vaccinationen. Diskutera med läkaren var och när vaccinationen
skall ske och vem som skall utföra vaccinationen i de fall då den enskilde inte kan ta sig till
läkaren. Huvudregeln bör vara att vaccination skall ske med läkare närvarande. Observera!
Kommunens sjuksköterska får ej (utan läkares närvaro) utföra vaccinationen utan att ha goda
kunskaper i anafylaxi samt delegation från ansvarig läkare på att vid behov få ge
”anafylaxiläkemedel”. Den vaccinerade skall övervakas 30 min efter vacc.
Socialstyrelsen har gett ut en föreskrift om vaccinationsverksamhet, SOSFS 1999:18, se
bilaga. Min bedömning är att denna föreskrift inte är tillämpbar på vår verksamhet.
Vid frågor kring ovanstående riktlinjer kontakta:
Johnny Kvarnhammar, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Osby kommun
Tfn 0479-52 83 00

