Den gratis influenzavaccination
er særligt relevant for jeres
medlemmer i år
Influenzasæsonen står endnu engang for døren. Igen i år kan personer, der er fyldt 65 år, gravide i 2. og 3.
trimester samt borgere med kroniske sygdomme og andre i særlig risiko blive vaccineret gratis mod influenza. Som noget nyt tilbydes alle børn i alderen 2-6 år også vaccination mod influenza.
På baggrund af forventningen om en vintersæson med mange infektioner, anbefaler Sundhedsstyrelsen
desuden, at social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger og andet sundheds- og plejepersonale
med kontakt til borgere i risiko for et alvorligt influenzaforløb vaccineres. Både for at beskytte personalet
mod influenza, men også for at beskytte patienterne og understøtte modstandsdygtigheden i sundhedsog plejesektoren.

Hjælp jeres medlemmer med at huske influenzavaccinationen
Vi skriver til jer, fordi vi håber, I vil hjælpe med at sprede budskabet blandt jeres medlemmer, så flest
mulige sundheds- og plejeansatte bliver opmærksomme på tilbuddet om gratis influenzavaccination.
Vi har udarbejdet forskelligt materiale, som I er velkomne til at bruge på jeres kanaler. I kan finde materialet på sst.dk/influenza. Har I et nyhedsbrev eller et medlemsblad, håber vi også, at I vil overveje at
omtale tilbuddet der.

Mind borgere og patienter om tilbuddet
I uge 38 lancerer vi desuden en oplysningskampagne rettet borgere med film, plakater og foldere. Den
kommer også til at køre i massemedierne.
Jeres medlemmer har i hverdagen mange kontakter til borgere og patienter, for hvem tilbuddet om vaccination er relevant. Derfor vil vi også gerne opfordre til, at jeres medlemmer husker at minde dem på
vaccination.
Vi håber, at I vil være med til at udbrede kendskabet blandt jeres medlemmer, så vi sikrer, at så mange
som muligt bliver vaccineret mod influenza. På den måde beskytter vi sammen samfundets mest udsatte
borgere og vores sundhedsvæsen.
I kan finde mere information om influenzavaccinationen på: sst.dk/influenza
Tak for hjælpen.
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Fakta om det gratis tilbud om influenzavaccination
Igen i år tilbydes personer i særlig risiko gratis influenzavaccination. Sundheds- og plejeansatte med tæt
kontakt til personer i særlig risiko er blandt dem, der kan få influenzavaccinationen gratis, og det anbefaler
Sundhedsstyrelsen, at man benytter sig af. Udover at vaccinationen beskytter de sundheds- og plejeansattes
helbred, så er sundheds- og plejepersonalet på lægehuse, institutioner og hospitaler nemlig i daglig kontakt
med patienter og udsatte borgere, der risikerer et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes med influenza.
Sundheds- og plejepersonale kan kontakte arbejdspladsen for at blive vaccineret.
Find mere information om vaccinationen og få et fuldt overblik over, hvem der er omfattet af
vaccinationstilbuddet, på: sst.dk/influenza

