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Pension og sundhed hænger sammen
Det er vigtigt for din tryghed, at din pensionsopsparing matcher 
dit liv og dine ønsker for fremtiden. På samme måde er det 
vigtigt, at din sundhed ikke spænder ben for dine drømme.

Vores forsikringsdækninger giver dig sikkerhed, hvis uheldet 
rammer, eller helbredet svigter. Men som dit pensionsselskab 
ser vi det også som en del af vores forpligtelse at komme  
problemerne i forkøbet ved at fremme sundhed, trivsel og  
det gode liv.

Velliv.dk/sundhed
På vores hjemmeside finder du et inspirerende sundheds-
univers, som kan hjælpe dig til bedre fysisk og mental sundhed 
livet igennem. På velliv.dk/sundhedkan du blandt andet tage 
temperaturen på dit stressniveau, få hjælp til at holde dig 
mentalt sund og få gode råd og værktøjer til at komme i gang 
med en mere aktiv hverdag.

Velliv app
Husk, at du altid kan få et enkelt overblik over din pension i 
Vellivs app. Download app’en i App Store eller Google Play.

Forebyg influenza
Frivilligt tilbud om influenzavaccination



Influenza-info 
Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle mennesker, og er 
hyppigst i vintersæsonen. Når fore komsten af influenza er markant højere 
end forventet, er der tale om en epidemi. Under en influenzaepidemi kan 
op til 20 % af befolkningen blive ramt af sygdommen. 

Et tilbud – ikke en ”pligt”
Det er muligt at blive vaccineret mod influenza, men kun du kan vurdere, 
om du ønsker at tage imod en influenzavaccination. Der er tale om et 100 
procent frivilligt tilbud, som det er helt legitimt at fravælge. En vaccination 
beskytter de fleste, men du kan godt få influenza, selvom du er blevet 
vaccineret - dog sjældent lige så alvorligt. Vaccinen kan ikke i sig selv give 
influenza.

Tips til at undgå influenza
God håndhygiejne! Det er det bedste råd. Hvis du sørger for at vaske 
hænder hyppigt, eller alternativt bruge håndsprit, kan du mindske din 
risiko for i første omgang at blive smittet. I kan evt. bruge Vellivs koncept 
omkring God kontorhygiejne.

Hvis du får influenza 
For langt de fleste går influenza over af sig selv. Hvis du i øvrigt er rask, 
inden du får influenza, skal du blot blive hjemme, indtil du igen er frisk  
og feberfri. Symp tomer som feber, muskelsmerte og hovedpine kan evt. 
behandles med håndkøbsmedicin. Ring til lægen, hvis du får det værre.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver 
vaccineret, hvis du: 
• er 65 år eller derover
•  har visse kroniske sygdomme, fx KOL eller astma 
•  er svært overvægtig med en BMI over 40 
•  er gravid og mere end 12 uger henne 
•  har andre alvorlige sygdomme (lægelig vurdering) 
•  (er i husstand med svært immunsupprimerede patienter  

lægelig vurdering)

 Kilde: Sundhedsstyrelsen

• I forbindelse med vaccinationen giver du dit informerede samtykke 
til, at du ikke fejler noget i forhold til en specifik kontrolliste, samt 
at du er underrettet om de mulige bivirkninger. De hyppigste bi-
virkninger er lokal reaktion på indstiksstedet, og de mindre hyppige 
bivirkninger kan være almen utilpashed, feber, muskelsmerter, som 
sædvanligvis forsvinder i løbet af 1-2 dage.

• Du udfylder med navn og personnummer, vaccinen indberettes,  
så du efterfølgende kan se den i din oversigt på sundhed.dk. 

• Vaccinen gives i overarmen.

• Efter vaccinen er der 10 minutters observationstid.  
Skulle der komme en reaktion på vaccinen,  
hvilket sjældent sker, er vores  
kompetente sygeplejerske for- 
beredt på at håndtere situationen.

Sådan foregår  
en vaccination  
på arbejdspladsen 


