Kommissorium arbejdsgruppe vedr. influenzavaccinationer
Baggrund og formål
På mødet i Sundhedsstyregruppen den 23. november 2018 blev det besluttet, at der skal
igangsættes en indsats, der skal sikre, at flere ældre og flere kronikere vaccineres mod
influenza. En analyse udarbejdet af Statens Seruminstitut viser, at langt de fleste indlæggelser
med influenza er kronikere, og at langt de fleste ikke har fået en influenzavaccine. Ligeledes
viser tal over antallet af ældre borgere, der vaccineres mod influenza, 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.
Sigtet med indsatsen er således at reducere antallet af ældre og kronikere, der bliver syge
med influenza, og der bliver indlagt på hospitalet med en forebyggelig indlæggelse. Arbejdet
med nærmere at definere, hvad indsatsen skal bestå i, forankres i en arbejdsgruppe bestående
af deltagere på tværs af kommuner, region og almen praksis.
Opgaver
Arbejdsgruppen vedr. influenzavaccinationer har derfor til opgave:
•

at sammensætte en materialepakke bestående af:
o

et idékatalog med inspiration til handlinger, kampagner mv. Arbejdsgruppen
tager udgangspunkt i de materialer, der allerede findes fra Sundhedsstyrelsen
samt samler de gode erfaringer, der allerede er fra klyngerne. Herunder også
hvad kommunen, almen praksis og hospitalet kan bidrage med

o

en datapakke, hvor der er muligt løbende at følge antallet af kronikere og
ældre, der vaccineres mod influenza

•

at definere hvilken periode alle parter er enige om at lægge tryk og gøre en ekstra
indsats for at flere kronikere og ældre vaccineres mod influenza

•

Indsatsen skal rammesættes med afsæt i 'risiko-trekanten' da kronikere og ældre
borgere ofte er i stor risiko fra at gå fra at være rising-risk patienter til at blive highrisk patienter, når det gælder risikoen for influenza og for en efterfølgende
indlæggelse. Derudover foreslås, at indsatserne tager afsæt i forbedringsmodellen,
hvor fokus bl.a. er på at udpege relevante 'drivere' der skal understøtte den ønskede
kvalitetsudvikling på et område.

•

Gruppen kan i øvrigt overveje om erfaringer ift. influenzavaccination bør udbredes til
andre vaccinationsområder fx at flere borgere med svær KOL modtager pneumococ
vaccination (lungebetændelse).

Organisering
Arbejdsgruppen sammensættes med deltagelse fra kommuner, region og praktiserende læger.
Ansvaret for sekretariatsbetjeningen af arbejdsgruppen samt for at tilvejebringe et
datagrundlag for indsatsatsen forankres i Koncern Kvalitet i tæt samarbejde med KOSU.
Den konkrete sammensætning af arbejdsgruppen er som følger:
• Marie Louise Daugaard, sundhedsfaglig konsulent Silkeborg Kommune

•
•
•
•
•
•
•

Lone Lange Stougaard, distriktsleder Favrskov Kommune
1 hospitalsrepræsentant
Henrik Kise repræsentant fra PLO
Svend Kier praksiskoordinator
Linda Bonde Kirkegaard, KOSU sekretariatet
Lone Kærsvang, Kvalitet og Lægemidler, Koncern Kvalitet Region Midtjylland
Ingvild Olsen, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet Region Midtjylland

Tids- og procesplan:
Arbejdsgruppen mødes 2-3 gange i løbet af marts og april 2019. Sigtet er, at indsatsen skal
blive klar til implementering i efteråret 2019 således, at den kan virke ind på antallet af ældre
og kronikere, der vaccineres forud for influenzasæsonen 2019-2020. Arbejdsgruppens oplæg
til konkretisering af indsatsen lægges op til drøftelse og endelig godkendelse på møde i
Sundhedsstyregruppen 3. maj 2019.

