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1. Endringer siden forrige versjon 
Dette er første versjonen i dette format. 
 
2. Hensikt og omfang/formål 
Vaksinasjon av arbeidstakere kan ha et eller flere formål: 

1. Redusere risiko for sykdom hos arbeidstakere forårsaket av biologiske faktorer de kan bli 
eksponert for i yrkessammenheng – direkte beskyttelse 

2.   Hindre at arbeidstakere sprer smitte videre – indirekte beskyttelse. 
3.   Redusere sykefravær, opprettholde beredskap og kapasitet. 

 
3. Ansvar 
Instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi har overordnet ansvar for all legemiddelhåndtering 
ved instituttet og skal sørge for at helsepersonell som håndterer legemidler har tilstrekkelig 
kompetanse. Instituttleder har ansvar for at prosedyren blir revidert og oppdatert.  
Den som utfører vaksinasjonen har ansvar for at dette utføres etter faglig standard. 
 
4. Fremgangsmåte 
Influensavaksinasjonen anbefales i tidsrommet slutten av oktober til midten av desember. Den som 
skal vaksinere skal ha kunnskaper om vaksinasjon og de aktuelle vaksinepreparatene, samt 
smittevernanbefalingene som er anbefalt ved massevaksinasjon. Vaksinering utføres primært på 
dager hvor anestesilege er tilstede.  
 
4.1. Planlegging av vaksinasjon 

 Bestille vaksiner når Folkehelseinstituttet annonserer dette. Ved mottak av vaksiner til 
instituttet skal disse oppbevares forsvarlig innelåst og ved temperatur mellom +2 °C og 
+8 °C. Kjøleskapet skal ikke være overfylt. 

 Sett opp vaksinasjonsprogram.   

 Bestille egnet vaksinasjonsrom. 

 Forberede utstyr som kreves. 

 Gi beskjed til tilstedeværende anestesilege om når vaksinasjon planlegges og hvilket rom 
som benyttes 

 
4.2. Klargjør utstyr til bruk ved vaksinering: 

 Vaksiner 

 Hånddesinfeksjonssprit 

 Tupfere og tape 

 Kanyleboks 

 Epipen 

 Eventuelt munnbind 
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4.3. På vaksinasjonsdagen 
 
4.3.1 Ved uttak fra kjølelager/kjøleskap: 

Sjekk alltid holdbarhetsdatoen på pakkene før bruk. Benytt kjøleboks med kjøleelementer til 
vaksiner som skal gis på slutten av dagen. Hold nøye oversikt over hvor lenge en vaksine har 
ligget i romtemperatur. En vaksine skal ikke ligge mer enn to arbeidsdager i romtemperatur. 
 

4.3.2 Varsle tilstedeværende lege: 

 om når og hvor vaksinering pågår. 
 

4.3.3 Før vaksinering: 

 Kontroller registreringsskjema kandidaten har fylt ut på forhånd. Kontroller at navn og 
fødselsnummer (11 siffer) stemmer.  

 Spør pasienten om han/hun er frisk og ikke har eggeallergi. 

 Vurdere eventuelle andre kontraindikasjoner. 

 Informere om risiko for mulige bivirkninger etter vaksinasjon. 
 
4.3.4 Ved utførelse av vaksinasjon: 

 Desinfiser hendene eller utfør håndvask før og etter prosedyre. 

 Legg frem romtemperert vaksine og kontroller holdbarhetsdato. 

 Vaksinen injiseres langsomt i kandidatens deltamuskel i overarm. Forholdsvis langsom 
injeksjon (f. eks. 10 sekunder) gir vanligvis mindre smerte enn rask injeksjon. 

 Be den vaksinerte om å beholde registreringsskjema under observasjonstiden og legge det på 
anvist plass når han/hun forlater rommet. 

 
4.3.5 Etter vaksinasjon: 

 Observer den vaksinerte i 20-30 minutter.  

 Følg opp mulige bivirkninger etter vaksinasjon og ta kontakt med lege ved behov. 

 Vurder bruk av Epipen ved en akutt allergisk reaksjon. 

 Dokumenter vaksinasjonene i nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) 
 
5. Definisjoner Se fremgangsmåte 

6. Avvik eller dissens. Avvik rapporteres til leder og meldes i UiO`s meldesystem for HMS avvik. Ved 
mistanke om at alvorlige og uventede symptomer skyldes vaksinasjon skal dette meldes til 
Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/publ/skjema/melding-om-vaksinebivirkning/ 
 
7. Referanser og henvisninger 
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/ 
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-
sykdommene/hepatitt-b-vaksinasjon-og-hepatitt-/ 
https://www.fhi.no/publ/skjema/sysvak-registreringsskjema/ 
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