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Skriftlig godkendelse: Fælles kampagne om influenzavaccination 2019/2020

Administrationen indstiller,
at

Sundhedsstyregruppen godkender forslag til materialepakke til fælles kampagne
om influenzavaccination for sæsonen 2019/2020.

Sagsfremstilling

På mødet i Sundhedsstyregruppen 3. maj 2019 (dagsordenspunkt 3) blev Sundhedsstyregruppen orienteret om arbejdet i arbejdsgruppen vedr. influenzavaccinationer og adviseret om, at materialepakken vedr. forslag til influensvaccinationskampagne sendes til
skriftlig godkendelse i Sundhedsstyregruppen ultimo maj 2019. Dette med henblik på
skriftlig godkendelse og indstilling til Sundhedskoordinationsudvalget om godkendelse af
den fælles kampagne for influenzasæsonen 2019/2020.
Baggrund
Sundhedsstyregruppen igangsatte på møde 23. november 2018 en indsats med det formål at sikre, at flere ældre og flere kronikere i Region Midtjylland vaccineres mod influenza. Dette med baggrund i drøftelse af tal der viser, at en meget væsentlig del af de
forebyggelige indlæggelser skyldes nedre luftvejssygdom, herunder luftvejssygdom der
skyldes influenzavirus. I den forbindelse blev fremhævet en analyse udarbejdet af Statens Seruminstitut af influenzasæsonen 2017/2018. Analysen viser, at langt de fleste
indlæggelser med influenza er kronikere, og at langt de fleste ikke har fået en influenzavaccine. Ligeledes blev fremhævet, at kun 46,8 % af de ældre borgere i Region Midtjylland blev vaccineret i influenzasæsonen 2017/2018. Verdenssundhedsorganisationen
(WHO) anbefaler, at 75 % af de ældre borgere (65+) samt alle kronikere bliver vaccineret mod influenza.
Sundhedsstyregruppen forankrede arbejdet med at definere hvad indsatsen skal bestå i,
i en tværsektoriel arbejdsgruppe med deltagere fra kommuner, region og almen praksis.
Fælles indsats ift. at sikre, at flere ældre og kronikere vaccineres mod influenza
Arbejdsgruppen har udarbejdet følgende forslag til kampagne til influenzasæsonen
2019/2020 med henblik på, at flere ældre og kronikere vaccineres mod influenza:
Overordnet består kampagnen af en gensidig aftale mellem parterne – region, kommuner, almen praksis – om, at alle parter i den kommende influenzasæson vil lægge tryk
på ift. en fælles ambition om at øge antallet af ældre og kronikere, der bliver vaccineret
mod influenza.
Kampagnestart: 1. november 2019

Sundhedsstyregruppen

28. maj 2019

2
Materialepakke:
Der lægges op til, at den konkrete tilrettelæggelse af kampagnen besluttes lokalt. Til
brug for dette arbejde har arbejdsgruppen sammensat en materialepakke bestående af
flere elementer:
• En datapakke, hvor det er muligt at følge antallet af ældre, der vaccineres mod
influenza på både regions- og kommuneniveau
• Kampagnemateriale målrettet henholdsvis borgere og personale i kommunerne,
på hospitalerne og i almen praksis. Materialet indeholder:
o Selve kampagnen
o PowerPoint plancher til brug på personalemøder mv.
o Postkost til borger
o Postkort til personale
o Badge til personale
o Plakat
• Idékatalog med inspiration til indsatser i kommuner, på hospitaler og i almen
praksis
o Selve idékataloget
o Postkort med gode idéer til almen praksis
• Finansiering: Der afsættes 55.000 kr. til kampagnen fra Beredskabspuljen (udvikling af grafisk tryk, opsætning af postkort, plakat, badges, produktion af badges,
plakater og postkort). Kommunerne, hospitalerne og almen praksis modtager
kampagnemateriale forud for kampagnestart. Hver kommune modtager en basispakke med postkort, badges og plakater. Ønskes bestilling af flere er dette en
mulighed for egen regning.
Materialepakken udsendes i august 2019 med mulighed for lokal tilrettelæggelse forud
for kampagnestart 1. november 2019.
Bilag:
- Kampagnemateriale:
• Selve kampagnen
• PowerPoint plancher til brug på personalemøder mv.
• Postkort til borger
• Postkort til personale
• Badge til personale
• Plakat
- Idékatalog
• Selve idékataloget
• Postkort med gode idéer til almen praksis

Beslutning

Indstillingen godkendt.
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Bilag
•
•
•
•
•
•
•
•

Kampagne vedr. influenzavaccination
A3_Plakat
Badge til personale_76mm
A5_Postkort med ideer til almen praksis
A5_Postkort til borgere
A5_Postkort til personale
Idékatalog influenzavaccination 23.05.2019
Oplæg til hjemmeplejen om vaccination
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