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Lokal vägledning gällande säsongsinfluensavaccin

Allmänt
1. Kommunen ombesörjer säsongsinfluensavaccin på VOBO
2. Kommunen ombesörjer säsongsinfluensavaccin inom GRB
3. Gällande HSV
- Kommunen kan ombesörja vaccin hos de som är inskrivna i mobilt
vårdteam samt de som inte kan ta sig till primärvården.
- Varje HSV område får samverka med en och samma vårdcentral
kring ordination och hämtning av vaccin. Chefer för ssk får komma
överens med sina ssk om vilken vårdcentral som är lämpligast för
varje HSV område och förmedla detta till berörd vårdcentral.
Förutsättningar för vaccinering
1. Ssk ska känna sig trygg med att vaccinera och ha både teoretiska och
praktiska kunskaper inom området. För mer information se under
styrdokument
2. Ssk ska vara förtrogen med rutin för anafylaxi och hantera eventuella
anafylaktiska anfall i enlighet med denna. Se här för rutiner för analylaxi.
3. Anafylaxilåda ska tas med till varje patient som ska vaccineras. Dessa finns i
basförråd samt kan lånas från vårdcentral efter överenskommelse.
4. Det är bra om det finns två ssk hos den patient som vaccineras. Detta för
trygghetens skull och i syfte att kunna hjälpas åt vid eventuella
komplikationer.
5. Vårdcentral informeras i förväg om vaccinationstillfällen för säkerställande
av läkarstöd.
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Läkarmedverkan och primärvårdens ansvar
1. Ansvarar för ordination av vaccin.
2. Tillhandahåller vaccin till patienter på VOBO (utom högdosvaccin som är
beställt till kommunens basförråd).
3. Tillhandahåller vaccin för samtliga patienter som finns på ett och samma
HSV område (utifrån överenskommelse om vilka vårdcentraler som ska
ansvarar för respektive HSV område).
4. Tillhandahåller anafylaxilåda efter överenskommelse med kommunens HSV
(finns i kommunens basförråd men antalet kan vara otillräckligt).
5. Vara tillgängliga för läkarstöd den aktuella dagen då patienterna vaccineras.
På VOBO under rondtid, inom HSV enligt överenskommelse.
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