Motion om frivillig influensavaccinering för vård- och omsorgspersonal
Vi i Sverigedemokraterna anser att Ängelholms kommun borde erbjuda all vård och omsorgspersonal frivillig och fri
vaccinering mot influensor. Vi har tittat över hur region Skånes policys ser ut ang. vaccinering av vårdpersonal. Källa:
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/influensa/
I stycket om vaccination av vårdpersonal står:
Smittskydd Skåne och Vårdhygien rekommenderar all personal med patientnära kontakter att vaccinera sig. Genom att
vaccinera sig skyddar man både sig själv och sina patienter. Från och med i år erbjuds alla Region Skånes medarbetare som
har patientnära kontakter gratis vaccination mot influensa.
Rekommendationer:
Utförliga vaccinationsrekommendationer för influensa finns i dokumentet ”Rekommendationer för profylax och behandling
av influensa” på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Även personer över 65 år erbjuds gratis influensavaccinering, vilket ytterligare visar på vikten av att denna grupp skyddas
mot smitta.
Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun ser därför förslaget som en mycket god investering i personalkapital. I
dagsläget finns tyvärr inte den bank av vikarier som krävs vid ett influensautbrott, men även stor kunskap såsom delegering
av mediciner, träning ordinerad av ex. sjukgymnast mm hos ordinarie personal, försvinner under flera veckor. Detta kan
skapa oro hos vårdtagare och anhöriga, och leder till att Ängelholms kommun får svårare att följa ”värdighetsgarantierna”.
Smittorisken minskar om personalen håller sig frisk från influensa, med följd att vårdtagare/brukare i lägre utsträckning
drabbas av influensa. Med tanke på att dessa ofta är känsliga och fysiskt svaga individer, är vi övertygade om att minskad
exponering för influensa skulle ge en stor hälsovinst i den gruppen.
En vaccinering mot influensa kostar 130 kr i region Skåne. Om hälften av kommunens personal inom vård och omsorg
vaccineras, så innebär det en kostnadsbild på ca 100000 kr. Det motsvarar i storleksordningen 100 sjukskrivningsdagar,
varför kostnaden lär betala sig snabbt genom lägre sjukskrivningstal, och att det blir pengar över. Värdet av som följd
förbättrad hälsa bland brukarna kan inte mätas enbart i pengar, men vårdbehovet p.g.a. influensa bland äldre och andra
brukare skulle förstås minska, med kostnadsbesparing som följd även där.
Vi yrkar därför att:


Ängelholms kommun inför frivillig och gratis influensavaccinering för all kommunalt anställd personal inom vårdoch omsorg.

