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1. Vad står det i den förnyade lagen om
smittsamma sjukdomar om
hälsopersonalens vaccinationer?

2. Influensavaccinationsprogrammet i det
största sjukvårdsdistriktet i Finland



Finland
• befolkning 5.5 miljoner (Sverige: 10.2, 

Norge: 5.3)

• areal 338 000 km2 (Sverige: 450 295 km2)

• huvudstad Helsingfors (Helsinki): 
befolkning 645 000 (huvudstadsregion 1.1 
miljoner)

• parlamentarisk republik (inga kungar eller
drottningar)

• två officiella språk: finska (90 %) och
svenska (5 %)



Finlands nya lag om smittsamma sjukdomar

• tidigare lagen från 1986 (ingenting om hälsopersonalens vaccinationer)

• trädde i kraft den 1 mars 2017

• § 48 ”Vaccination av anställda och studerande för att skydda patienter” 
(=”Vaccinationsparagrafen”) trädde i kraft den 1 mars 2018 (ett års
övergångsperiod)

• www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161227 (lagen)

• www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2016/20160013.pdf (regeringspropositionen)

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161227
http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2016/20160013.pdf


§ 48

• ”De som har ett bristfälligt vaccinationsskydd får bara av särskilda
skäl arbeta i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter
inom socialvården och hälso- och sjukvården där man vårdar
klienter eller patienter som medicinskt sätt är utsatta för allvarliga
följder av smittsamma sjukdomar.”

• ”Anställda och studerande som deltar i praktik ska ha ett skydd mot
mässling och vattkoppor antingen via vaccination eller via 
genomgången sjukdom. Dessutom förutsätts att anställda är
skyddade mot influensa via vaccination och att de som arbetar med
spädbarn har vaccinerats mot kikhosta”.



§ 48 (fortsätter..)

• ”Studerandehälsovården ska se till att studerande som deltar i praktik
har ett sådant vaccinationsskydd som avses i 2 momentet.”

• ”I enlighet med lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004), 
lagen om företagshälsovård och personuppgiftslagen har
arbetsgivaren med samtycke av den anställde eller studerande som
utför praktik rätt att i fråga om tillräckligt vaccinationsskydd behandla
uppgifter om deras lämplighet för uppgifter som avses i 1 momentet.”



Lagens syfte vaccintvång

• att skydda patienter och klienter

• att skydda personalen (risken att få t.ex. säsonginfluensa 3 gånger
högre i hälso- och sjukvården)

• att skydda anhöriga till personalen (t.ex. gamla släktingar mot smittan
av influensa)

• arbetsgivaren ansvarar för att § 48 förverkligas



Tolkningar av § 48

• Vem gäller det?
ode anställda som arbetar huvudsakligen och upprepade gånger i social- och

hälsovårdens klient- och patientutrymmen samt i sjuktransport

oberör inte dem som tillfälligt och kortvarigt besöker klient- och
patientutrymmen

oberör inte dem som arbetar långt borta från dessa utrymmen



Tolkningar av § 48

• Var gäller det? 
o ”klient- och patientutrymmen där man vårdar dem som är utsatta för 

allvarliga följder av smittsamma sjukdomar”
 t. ex. < 1- och > 65-åriga, gravida, immunsuprimerade

 t. ex. hela specialsjukvården

o ledningen och cheferna för enheten definierar dessa utrymmen i sin enhet
(med hjälp av personalen på infektionsbekämpningsenheten)

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh3bD1x4XeAhUkpYsKHUqrD1gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.flickr.com/photos/markhillary/14832351966&psig=AOvVaw1xZ4sSZMJpJEm1D2wh3W5W&ust=1539593751572091
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh3bD1x4XeAhUkpYsKHUqrD1gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.flickr.com/photos/markhillary/14832351966&psig=AOvVaw1xZ4sSZMJpJEm1D2wh3W5W&ust=1539593751572091


Hur vet arbetsgivaren om den anställda har
tillräckligt skydd mot dessa smittsamma
sjukdomar?

• samarbete mellan arbetsgivaren och arbetshälsovården

• den anställda behöver inte berätta till arbetsgivaren, om hen har
tillräckligt vaccinationsskydd

• arbetshälsovården utreder om den anställda är lämplig för 
arbetsuppgifter och berättar om lämpligheten till arbetsgivaren

• bristfälliga vaccinationer kompletteras i arbetshälsovården

• vid rekrytering: tillräckligt skydd mot vissa smittsamma sjukdomar är
en förutsättning för arbete



Hur gör man
i praktiken?

• t.ex. ett elektroniskt formulär, som man fyller i om sina uppgifter om
genomgångna sjukdomar/tidigare vaccinationer

• enligt formuläret formas en förklaring om smittsamma sjukdomar, 
som innehåller enbart de uppgifter, som arbetsgivaren behöver veta
för att kunna följa lagen

• att fylla i formuläret är frivilligt och inga antikroppstester behövs

• målsättningen är att göra allt i samförstånd och undvika
motstridigheter



= Jag ger lov att utredningen skickas till min chef.

= Grunduppgifter

= Chef

= Ansvarsenhet

= Yrke



= Arbetar du huvudsakligen eller upprepade gånger i klient- eller patientutrymmen?

= Vaccinationer eller genomgången sjukdom

= Mässling

= Vattkoppor

= Skydd

= Influensavaccin

= Har inte fått

= Vet inte

= Arbetar du huvudsakligen eller upprepade gånger i klient- eller patientutrymmen där man

huvudsakligen eller upprepade gånger vårdar barn under 1 år?



Vaccinationstäckningen bland vårdpersonalen i 
Finland före den förnyade lagen

• influensa: 15-40 %

• mässling: 
o mässlingvaccin 1975 till det nationella vaccinationsprogrammet
o MPR 1982 till det nationella vaccinationsprogrammet
o en del av de som är födda på slutet av 1960-talet och början av 1970-talet har inget

skydd
o barn som är födda 2015: 94,9 % har fått MPR

2016: 96,1 %       

• vattkoppor: 
o < 5 % av vuxna har inte genomgått vattkoppor
o 2017 till det nationella vaccinationsprogrammet (de som är födda efter 1.1.2006)

• kikhosta: inga uppgifter (mycket låg?)



Influensavaccinationstäckningen på
specialsjukvården efter den förnyade lagen

• 2014: ca. 40 %

(lagen trädde i kraft i mars 2017)

• Influensasäsongen 2017-18: 84 %



Emottagandet av lagen av hälsopersonalen

• genast efter att lagen trädde i kraft: två Facebook-kampanjer
av människor som arbetar inom hälsovården:

”#jagbeslutarsjälv” stöd- och diskussionsgruppen (N=1094)
+ ”För självbestämmanderätten - #jagbeslutarsjälv” (N=4766)

”#jagskyddarpatienten” (N=8466)

• en minoritet av hälsopersonalen är emot att vaccinera sig
mot influensa

• största delen av personalen är villig att vaccinera sig mot
influensa



§ 48 ska förändras..

• i några delar av Finland har lagen tolkats för strikt och som följd har
det givits skriftliga varningar till de anställda som har vägrat vaccinera
sig och hotats med uppsägningar (några rättegånger om uppsägningar
på grund av bristfälligt vaccinationsskydd är på gång)

• förtydligande av § 48 har börjats på hösten 2018



___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________







Exempel på hur man kan förbättra
vaccinationstäckingen
(före lagen trädde i kraft)

• förnyelsen av lagen om smittsamma sjukdomar var under beredning
ca 5 år (från och med 2012)

• den låga vaccinationstäckningen hos vårdpersonalen var motiveringen
för ”vaccinationsparagrafen”

• vad har hänt i Finlands största sjukvårdsdistrikt sedan 2010?



Sjukvårdsdistrikt och specialupptagningsområden i Finland



Exempel på hur man kan förbättra
vaccinationstäckingen…

• f.o.m. 2000 har personalen i HUS haft möjlighet för gratis
influensavaccin varje år (i arbetshälsovården)

-> trots det täckningen 2003-04 bara 14 %

• 2009 pandemi: i HUS 80% av personalen lät sig vaccineras mot
svininfluensa men enbart 40% mot säsonginfluensa

• i USA förutsatte redan 2006 många sjukhus att de anställda låter sig
vaccineras mot influensa



INFLUENSAVACCINATIONSPROGRAMMET 
(HUS) 2010

• stödet från ledningen och cheferna (t. ex. ”Cheföverläkarens brev” på
intranet)

• synlig information (affischer) om vaccinering i början av och under
influensaperioden

• muntliga informationsstunder för personalen

• lätt tillgänglighet:

vaccineringar på avdelningar (60 %) = sköterskor på avdelningar
vaccinerar varandra, läkare och annan personal

massvaccinationsställen (40 %) t. ex. i anslutning till
personalmatsalarna





Influensavaccinationstäckningen för de anställda vid HUS

på 2000-talet (bild: epidemiolog Eeva Ruotsalainen, HUS) 



HUS-sjukhus, yrkesgrupper: Vaccinerade anställda (%)
(bild: epidemiolog Eeva Ruotsalainen, HUS) 

> > > >>

= Läkare = Vårdpersonal = Specialarbetare = Annan personal



Influensavaccinationstäckningen 2018-2019
i HUS (bild: HUS Intranet)

= hela personalen = läkare = sjukskötare = specialarbetare = andra

Datum ->



Till slut… (1/2)

• vaccinationstäckningen i hela 
populationen av Finland är hög

• att stifta lag om hälsopersonalens
vaccinationer är inte enkelt och
man ska undvika tvång

• att öka vaccintäckning sker inte
med hjälp av tvång utan med
motivering och att göra det smidigt
och lätt tillgängligt att vaccinera sig



Till slut… (2/2)

• enligt den förnyade lagen ska hälsopersonalen i Finland ha skydd mot
MÄSSLING, INFLUENSA, VATTKOPPOR och KIKHOSTA (kikhosta: de 
som arbetar med spädbarn)

• vaccinationsparagrafen ska förtydligas för att det har varit oklart hur
man tillämpar paragrafen



Tack till…

• biträdande överläkare, 
infektionsläkare Eeva Ruotsalainen, 
epidemiologiska enheten, HUS 
Inflammationscentrum

• infektionsöverläkare Asko Järvinen, 
HUS Inflammationscentrum

• överläkare Hanna Nohynek, 
Vaccinprogrammet, Institutet för 
hälsa och välfärd


