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Felles løft for økt dekning av influensavaksinering blant helsepersonell 

Norge har mål om 75% vaksinedekning blant helsepersonell basert på Verdens 
helseorganisasjon og EUs anbefalinger. I influensasesongen 2016-2017 var vaksinedekningen 
blant helsepersonell gjennomsnittlig 17%. 
Økt vaksinasjonsdekning blant helsepersonell er viktig både for individ og samfunn av blant 
annet følgende grunner: 

- kan redusere sykelighet og dødelighet på grunn av influensa.  
- kan redusere forbruket av antibiotika til behandling av følgetilstander etter influensa.  

 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet oppfordrer kommuneleger, fylkesmenn og 
helseforetak om å bidra til økt dekning av influensavaksine blant helsepersonell  
 
Hvorfor skal helsepersonell vaksineres 
Begrunnelsene for de norske vaksineanbefalingene er å beskytte den som tar vaksinen. 
Anbefalingene om vaksinasjon av helsepersonell har i tillegg som formål å beskytte pasientene.  
Risiko for alvorlig influensasykdom hos pasientene varierer med blant annet alder, 
diagnosegruppe og smittepresset i miljøet. Helsepersonells betydning som smittekilde vil 
dermed også variere.  
Mange i risikogruppene har på grunn av nedsatt immunforsvar redusert beskyttelse av vaksinen 
sammenlignet med friske helsearbeidere. For å oppnå tilstrekkelig effekt, er det derfor 
nødvendig ikke å bare vaksinere pasientene, men også helsepersonell.   
Helsepersonell har en høyere risiko for å få influensa enn andre som ikke arbeider i 
helsesektoren, men infeksjonen har ofte et mildt eller asymptomatisk forløp. Dermed vil 
helsepersonell med lite symptomer kunne smitte pasienter, kollegaer og egen familie uten selv 
å være klar over at de er smitteførende. Det er dokumentert at helsepersonell ved 
influensautbrudd på sykehus og i andre helseinstitusjoner kan ha en rolle i smittespredningen. 
 
Hvem skal tilbys vaksine  
Alt helsepersonell som har kontakt med pasienter skal tilbys vaksine.  
Helsepersonell har en etisk og juridisk plikt til ikke å påføre pasienter skade som kan unngås. 
Det er likevel frivillig for helsepersonell å ta influensavaksine. 
For avdelinger med spesielt sårbare pasientgrupper, er det spesielt viktig at alle ansatte er 
vaksinert mot influensa. Helsepersonell som arbeider på intensivavdelinger og med pasienter 
med sterkt nedsatt immunforsvar skal som hovedregel være vaksinert mot influensa.  
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Dersom personell som arbeider med denne type pasienter, tross oppfordring om vaksinering, 
motsetter seg dette skal arbeidsgiver gjøre en individuell risikovurdering. Det må da vurderes 
om det er behov for særskilte tiltak som for eksempel om det er i tråd med forsvarlighetskravet 
å la vedkommende fortsette å arbeide i disse avdelingene i influensasesongen, eller om 
helsearbeideren må omplasseres i denne perioden.    
 
Arbeidsgivers ansvar og oppgaver 
Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om infeksjonskontrollprogram 
som inneholder tiltak som verner helsepersonell, ansatte og pasienter mot smitte. 
Helseinstitusjonene skal derfor gjennomføre tiltak som reduserer smitten fra helsepersonell til 
pasienter. Sesonginfluensavaksinasjon av ansatte er et slikt tiltak. 
Arbeidsgiver har ansvar for at personell som kan utsettes for smitte i arbeidssituasjonen får 
informasjon om influensavaksinen og skal også dekke utgiftene ved vaksinasjon. Arbeidsgivere 
skal også å ha skriftlige retningslinjer for generelle smitteverntiltak, herunder veiledning i 
smitteprofylakse og vaksinasjon. 
 
Praktisk informasjon 
På Helsedirektoratets nettsider https://helsedirektoratet.no/Influensavaksinering-av-
helsepersonel vil dere finne mer informasjon om: 

- Praktiske tips rundt vaksinering 
- Eksempler på tiltak som er gjort for å øke vaksinasjonsdekningen 
- Hvordan bestille vaksine og melde til SYSVAK 
- Mer om arbeidsgivers ansvar  
- Lenker til informasjonsmateriale som kan skrives ut  

Lenker til annen aktuell informasjon 
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