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Smittskyddsläkaren 

 

Riktlinje för vaccination av personal inom vård och omsorg 

Syfte 
Minska risken för att patienter/brukare utsätts för smitta och påverkan på verksamheten i 
samband med epidemier och utbrott. Riktlinjen baseras på Folkhälsomyndighetens 
Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg.  

Omfattning och ansvar 
Vårdgivaren har ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Denna riktlinje 
gäller personal inom vård och omsorg i Kalmar län. 
Varje enhet ska ha en rutin för när, hur och var personalvaccination sker och medarbetarnas 
vaccinationsbehov måste inventeras fortlöpande. Alla medarbetare som arbetar nära patienter 
och omsorgstagare ska känna till sitt eget immunitets-/vaccinationsstatus. Vid nyanställning 
bör vaccinationsbehov inventeras. 
I patientnära arbete ingår även medarbetare såsom städpersonal eller måltidsvärdar. Om t.ex. 
servicepersonal inte ingår i vårdgivarens egen organisation behöver rutiner för att se över 
vaccinationsbehov ingå i avtalsskrivningar. 
Studenter som deltar i patientnära arbete likställs med anställda. 
Vaccinationen sker i arbetsgivarens regi och ska bekostas av arbetsgivaren. Detta bör vara 
reglerat i avtalsskrivningar med företagshälsovården och liknande aktörer.   
Vid vaccin mot mässling, röda hund, hepatit B och vattkoppor krävs en individuell 
bedömning och läkarordination.  
Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska bland annat vidta alla åtgärder som behövs 
för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. I detta ingår personalens 
behov av vaccinationer.  
Arbetsgivaren kan inte kräva att en anställd tar emot ett erbjudande om vaccination, även om 
det behövs för medarbetarens eget skydd.   
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Vaccinationer som är aktuella för vård- och omsorgspersonal 

 

Mer information  
Smittskydd – Samarbetsportalen Region Kalmar län  
Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg - Folkhälsomyndigheten 

Ändringshistorik 
Datum Ändring Utförd av 

2021-10-15 Dokument upprättas.  Arsène Nzobandora 

 

Vaccination mot Personalgrupper som 
rekommenderas vaccination 

Syfte med vaccination  

Covid-19 All personal som arbetar nära patienter 
och omsorgstagare 

Patientsäkerhet 

Verksamhetspåverkan 

Influensa All personal som arbetar nära patienter 
och omsorgstagare 

Patientsäkerhet  

Verksamhetspåverkan 

Mässling (ingår i 
grundskydd) 

All personal inom vård och omsorg, 
även personal som inte direkt vårdar 
patienter (inklusive sjukhusgemensam 
servicepersonal) 

Arbetsmiljö 

Patientsäkerhet 

Verksamhetspåverkan 

Hepatit B (ingår inte i 
grundskydd) 

All personal inom vård och omsorg med 
yrkesmässig risk för blodexponering 

Arbetsmiljö 

Difteri (ingår i grundskydd) Personal med yrkesmässigt ökad risk för 
exponering på akutmottagningar, på 
infektions-och ÖNH-kliniker, vid intensiv-
och anestesivård och inom 
primärvården 

Arbetsmiljö 

Röda hund (ingår i 
grundskydd) 

Kvinnor i fertil ålder med patientnära 
arbete 

Personal inom mödrahälsovård 

Arbetsmiljö 

Patientsäkerhet 

Vattkoppor (ingår inte i 
grundskydd) 

Personal som saknar immunitet mot 
vattkoppor och som arbetar: 

- inom mödrahälsovård, förlösning eller 
neonatalvård, eller 

- i verksamhet med vård av patienter 
med nedsatt immunförsvar 

Patientsäkerhet 

https://www.regionkalmar.se/samarbetsportalen/vardriktlinjer/diagnostiskt-centrum/smittskydd-och-vardhygien/smittskydd/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-vaccination-av-personal-inom-vard-och-omsorg/?
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