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Idékatalog
Der lægges op til, at den konkrete tilrettelæggelse af kampagnen
besluttes lokalt.
Til brug for dette arbejde har arbejdsgruppen udarbejdet et
idékatalog bestående af en række elementer.
Inspiration til indsatser i kommuner, region og almen praksis
Inspiration til, hvilke steder man kan sætte ind:
I kommunerne:
Spredning af materialet til relevante personalegrupper
Dagsordenssætte kampagnen på personalemøder
Samarbejde med frivillige foreninger om kampagnen (fx
ensomhedsgrupper, træningssteder, frivillighedsforum,
plejehjem, forebyggelsesbesøg mv.)
Lokalt samarbejde med relevante foreninger ift. at øge
indsatsen sammen (fx ældresagen, diabetesforeningen,
Lungeforeningen, Hjerteforeningen)
Sprede materialet i de relevante kommunale huse (fx
sundhedscentre, plejehjem mv.)
På hospitalerne:
Spredning af materialet til relevante personalegrupper
Dagsordenssætte kampagnen på personalemøder
Almen praksis:
Udover at give vaccinen til borgerne kan forslag være:
Aktiv indsats ift., at minde sine patienter i målgruppen om
vigtigheden af vaccination
Evt. kampagne ’store vaccinationsdag/uge’: specifikke datoer,
hvor praksis fokuserer deres aktivitet på vaccination af
patienter
Inspiration til, hvordan vi kan understøtte, at
sundhedspersonalet husker at ’minde’ borgere og patienter
om vaccination:
Kommune:
Synlige badges – hermed selv huske på indsatsen samt
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borgeren kan stille spørgsmål om, hvorfor man bærer badgen.
Små indlagte konkurrencer a la ’tæl skridt’ – hvor mange
borgere har vi været i dialog med ift. vaccination. Fx uddeling
af stafet for højeste antal, bolcher mv.
Influenza ambassadør – eller koblet på
sundhedsambassadøren eller andre relevante f.eks.
kommunens hygiejnepersoner.

Hospital:
Der igangsættes en proces i regionen med henblik på at afdække
hvordan vi kan understøtte at øge andelen af patienter der bliver
vaccineret herunder om patienter, og evt. hvilke patientgrupper, kan
tilbydes vaccine mens de er på hospitalet.
Almen praksis:
Forslag til at huske en proaktiv indsats ift. vaccination:
Kasse med vaccinerne stående fremme på bordet. Så bliver
man synligt mindet om at huske at spørge patienter i
målgruppen. OBS. vaccinerne kan godt holde sig, og komme i
køleskab igen natten over.
Forslag om ’huske trekant’ til bordet
Drøftelse i klyngerne
Opfordring til at dagsordenssætte samarbejdet om kampagnen på
møde i de fem klynger – Vest, Horsens, Randers, Aarhus og Midt.
Kommunallægelige udvalg
Opfordring til at kommunerne dagsordenssætter samarbejdet om
kampagnen på de kommunale lægelige udvalg:
Fx at tage udgangspunkt i en klyngedatapakke, hvor
influenzavaccination fremgår.
Fx at drøfte muligheden for at afholde en vaccinationsdag eller
vaccinationsuge, hvor praksis særligt fokuserer deres aktivitet på
vaccination af patienter.
Vaccination af hospitalspersonale
Der igangsættes en proces i regionen med henblik på at afdække
hvordan vi kan understøtte at øge andelen af sundhedspersonale der
bliver vaccineret.

