
Region Gävleborg - informationsmaterial

Influensavaccinering för medarbetare 
- säsongen 2020-2021



Nu är det dags för årets influensavaccinering!

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården exponeras för influensa och 
rekommenderas därför att vaccinera dig av omtanke om:
• dina patienter
• dig själv - dina barn och dina äldre anhöriga, och
• dina kollegor. 

Influensavaccinering för medarbetare 2020-2021



• Du kan välja att vaccinera dig på de öppna vaccinationstillfällena i Bollnäs, Gävle 
eller Hudiksvall under vecka 43 (se kommande bilder).

• De enheter som kan och har möjlighet vaccinerar sin egen personal. Beställ vaccin 
enligt följande.

• Vaccination kan också göras på din ordinarie hälsocentral.
• Vaccinationen är kostnadsfri för medarbetare i patientnära arbete (gäller även 

studenter).
• Visa E-tjänstekort (studentlegitimation).
• Vaccinationen är kostnadsfri, även vid privata hälsocentraler.

Kostnadsfri influensavaccinering för 
medarbetare i patientnära arbete

https://www.regiongavleborg.se/globalassets/landstinget_a-o/smittskyddsenhet/pm_och_anvisningar/influensa/influensavaccination_varden.pdf
https://www.1177.se/Gavleborg/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/sasongsinfluensa-i-gavleborg/var-och-nar-kan-jag-vaccinera-mig/


Bollnäs Sjukhus, Rum 13 och 14, Dagkirurgen Bollnäs
Välj ingången från korridoren utanför vårdavdelning 3 
(samma plats som förra året)

• Fredag 23 oktober, klockan 8-16

Öppna vaccinationstillfällen Bollnäs



Gävle Sjukhus, plan 13
(samma plats som förra året ) 

• Måndag 19 oktober, klockan 11-17
• Tisdag 20 oktober, klockan 8-16
• Onsdag 21 oktober, klockan 8-16

Öppna vaccinationstillfällen Gävle



Hudiksvalls Sjukhus, Konferensrummet Hus 10 Plan 7 
(samma plats som förra året)

• Tisdag 20 oktober, klockan 08-16
• Onsdag 21 oktober, klockan 08-16

Öppna vaccinationstillfällen Hudiksvall



• Fyll gärna i det innan din vaccination för ett snabbare flöde. Det kommer även 
finnas frågeformulär vid de öppna vaccinationstillfällena och hälsocentralerna. 
Frågeformulär (svenska).

• Frågeformuläret finns också översatt till arabiska, engelska, finska, somali och 
tigrinja. Du hittar översatta frågeformulär på smittskydds webbplats.

Inför din vaccination behöver ett 
frågeformulär besvaras

https://www.regiongavleborg.se/globalassets/landstinget_a-o/smittskyddsenhet/pm_och_anvisningar/influensa/frageformular_vaccination_mot_sasongsinfluensa.pdf
https://www.regiongavleborg.se/a-o/Smittskydd/Influensavaccination/


Detta på grund av pandemin och den tidsåtgång det tar att ge vaccinet. De som vill 
vaccinera sig mot pneumokocker får göra det under en annan tid på året vid bokade 
besök på sin hälsocentral.

Pneumokockvaccin kommer inte 
erbjudas vid vaccinationstillfället



• Skyltning kan tas fram av berörda verksamheter om det 
finns behov. Material för skyltning.

• Det finns också färdiga mallar att hämta upp i 
Powerpoint (Meny: Arkiv >> Nytt >> Region Gävleborg). 
De kan användas av verksamheterna att göra utskrifter 
från, exempelvis väghänvisningar.

Visa vägen till lokalen

https://www.regiongavleborg.se/a-o/Smittskydd/Influensavaccination/informationsmaterial/


• För vården, på smittskydds webbplats.
• Tipsa gärna patienter om att samlad information finns för allmänheten via 

snabblänken:
regiongavleborg.se/influensavaccination (1177 Vårdguiden på webben)
• En nyhet om vaccinationerna till medarbetare publiceras vecka 41 på Plexus och 

samverkanswebben. Länk till den här presentationen bifogas då.

Mer information om vaccination mot 
säsongsinfluensa

https://www.regiongavleborg.se/a-o/Smittskydd/Influensavaccination/
https://www.1177.se/Gavleborg/rginfluensavaccination
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