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Forebyg influenza
Godt i gang influenzavaccination på arbejdspladsen

Hvis I ønsker at tilbyde en influenzavaccination til jeres  
medarbejdere, finder I her hjælp og gode råd til det praktiske.

For at gøre det let at gå til, har vi udarbejdet følgende materiale, 
som understøtter indsatsen:

•   Informationsfolder til jeres medarbejdere
•   Forslag til intern kommunikation
•   Poster
•   Roll up

Desuden kan I benytte vores supplerende koncept, som sætter 
fokus god håndhygiejne, som en effektiv måde at reducere 
spredning af smitsomme sygdomme som influenza.

Vi håber, at dette vil være til hjælp og inspiration, og at det 
giver jer lyst til at prøve flere af Vellivs forskellige koncepter 
indenfor både fysisk og mental sundhed. 

Med venlig hilsen

Velliv, Jeres sundhedspartner
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Hvorfor er det vigtigt?
Influenza er meget smitsom, fordi virus smitter gennem 
luften, og holder sig i luften længe. På en arbejdsplads, 
hvor mange mennesker er samlet, spiser i samme kantine 
osv., er der øget risiko for, at man smitter hinanden.

At tilbyde jeres medarbejderne at blive vaccineret mod 
influenza, og samtidig sætte fokus på gode vaner i forhold 
til spredning af virus, kan være med til at reducere jeres 
sygefravær under en influenzaepidemi. Samtidig kan det 
være et medarbejdergode til dem, som ønsker at mini-
mere risikoen for at blive syg under en influenzaepidemi.

Et tilbud – ikke en ”pligt”
Selvom tilbuddet om en gratis vaccination på arbejds-
pladsen synes at være i alles interesse, er det meget vigtigt,  
at den enkelte medarbejder ikke føler sig presset til at 
blive vaccineret. Vær derfor opmærksom på at kommunikere 
det som et 100 procent frivilligt tilbud. Det skal være helt 
legitimt at fravælge vaccinationen uden efterfølgende at 
føle skyld, hvis man bliver syg.

En vaccination beskytter de fleste, men man kan godt få 
influenza, selvom man er blevet vaccineret.

Kort om influenza
Forekomsten af influenza varierer fra år til år og 
optræder hyppigst i perioden fra december til marts. 
Nogle år er forekomsten af influenza højere end for-
ventet, og så er der tale om en epidemi. Under en 
epidemi kan op til 20% af befolkningen blive ramt af 
influenza. Sygdommen op træder ved feber, muskel-
smerter, kulderystelser, hovedpine, mangel på appetit 
og i svære tilfælde opkast og diarré. Influenza varer 
normalt i 4-5 dage og i nogle tilfælde op til 1-2 uger.
Kilde: Sundhedsstyrelsen

Hvem kan blive vaccineret
Alle som er raske, og som ønsker at minimere risikoen  
for influenza, kan vælge at lade sig vaccinere. 

Inden vaccinen gives, vil en sygeplejerske afdække om  
der fx er feber eller allergi, som skal tages i betragtning. 
Medarbejdere med særlige udfordringer vil få kompetent 
vejledning af vores sygeplejersker.  

Hvad kræves af faciliteter hos jer
•   Et fredeligt lokale med et par borde, nogle ekstra 

stole samt mulighed for at lukke døren.
•   Skriveredskaber til at udfylde kontrolskema inden  

vaccination.
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Hvordan foregår det
•   I forbindelse med vaccinen udfylder medarbejderen  

et kontrolskema, og udfylder med navn og person-
nummer. Vaccinen indberettes, og kan efterfølgende 
ses af medarbejderen på sundhed.dk. 

•   Selve vaccinen tager kun et lille øjeblik. Derefter er 
der 10 minutters observa tionstid. Skulle der komme 
en reaktion på vaccinen, hvilket sjældent sker, er vores 
kompetente sygeplejerske forberedt på at håndtere 
situationen.

Tjekliste – det skal I huske 

   Vaccinen frigives den 1.november. Senest en måned 
før I ønsker vaccination, skal I kontakte vores sam-
arbejdspartner Powercare, som kan hjælpe jer med 
sygeplejersker og vacciner. Henvis til at I er kunder i 
Velliv. PowerCare er fortrolig med Vellivs koncepter, 
og kan give jer god sparring.

   I samarbejde med PowerCare fastsættes en dato  
og et tidsrum for jeres event.

   Når I kender datoen, kan I sende en en besked til  
jeres medarbejdere med information om tilbudet, 
eller I kan skrive en nyhed på jeres intranet. Der er  
2 ugers leveringstid på vaccinerne, og der betales 
per vaccine. Derfor er det godt at få overblik over, 
hvor mange vacciner I skal bruge. Bed interesserede 
medarbejdere om at tilmelde sig inden en fastsat 
tidsfrist (senest 2 uger før vaccination pga.  
leveringstid). Send evt. en reminder undervejs.

   Når I, senest 2 uger før vaccinationen, har antal  
del tagere på plads, kontaktes PowerCare, som 
bestiller vaccinerne. PowerCares sgeplejersker 
medbringer disse på dagen.

   Send en kalenderinvitation til de tilmeldte med-
arbejdere. I behøver ikke fastsætte et specifikt  
tidspunkt for den enkelte. Hvis de tilmeldte  
med arbejdere blot får tidsrummet i kalenderen,  
fx fra kl  9-13, kan de komme, når det passer. 
Vaccinationen tager kun et kort øjeblik, så der  
vil sjældent være lang ventetid.

   På dagen udsendes en reminder til de tilmeldte.

Nyttige kontakter

For spørgsmål om priser og booking af sygeplejerske til 
jeres vaccinationsevent, så kontakt:
Powercare tlf. 45 540 540 eller  
mail: sundhedsfremme@powercare.dk

Rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen 
Velliv, Jeres Sundhedspartner
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