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Presenter
Presentation Notes
Nå er det jo bra at vi akkurat har hørt noen om influensavaksinen virker, før vi sier noe om hva vi kan gjøre for å få folk til å følge anbefalingene og ta den.Så hvordan kan motivere våre ansatte til å ta sesoninfluensavaksinen?



Bakgrunn 

• Sesongen 2014/15 vaksinerte 1000 av totalt 5500 
ansatte ved Sørlandet sykehus seg, altså under 20 % 

• Høst 2015: Kampanje 

• Sesong 2015/16: ca 30 % 

• Tall: Apotekets salgstall/ 

      utleveringslister 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Grunnen til at jeg er blitt bedt om å holde dette innlegget, er for å spille videre på diskusjonen vi hadde i høst på et Regionmøte. I tillegg presenterte vi i Sørlandet Sykehus dette i form av en poster på Fagkonferanse Smittevern i høst. 



2016/2017 
• Resultat: 2000 vaksiner levert ut til 5500 

ansatte, ca. 37% dekning  
 

Presenter
Presentation Notes
Hva med årets sesong?Vi begynte jo dette arbeidet sesongen 2015/16, og tok ut tall fra 2014/15 til sammenlikning. Denne sesongen har vi hold trykket oppe men vi vil ikke kalle det en kampanje. Vi ser av våre tall fra apoteket at vi har igjen økt vaksinedekningen fra året før.  Det er vi jo veldig glade for. Likevel har vi en vei å gå, for vi er ikke fornøyd med totaldekning på 37%. Men noe må vi har fått til, og da er spørsmålet hva har endret seg?



Radiologisk avd SSK 

• 91 ansatte 
• 2014/15: 10 vaksiner 
• 2016/17: 44 vaksiner 
• Hvorfor? 
• Questback: 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Ved røntgenavdelingen i Kristiansand er det 91 registrerte ansatte, da inkluderes rubbe log bit, alt som kan krype og går, små og store stillinger av alle faggrupper. Av de sist vi at rundt 10 % vaksinerte seg i 2014/15 og nå nesten 50 % denne sesongen. Hva har skjedd? Tiltakene som er gjort er at leder har sendt ut info på epost, avdelingen har hatt en egen vaksineansvarlig og avdelingen fått undervisning av hygienesykepleier Astrid nå i høst om fakta og myter.



Superenkel forskning viser at.. 

• Halvparten av de som svarte hadde 
vaksinerte seg denne sesongen, halvparten 
ikke 

• Aldri tatt og vil ikke ta neste år:  
«Jeg er 50 år og har aldri i livet hatt influensa.» 

• Vaksinert 3 år på rad og vil ta vaksine neste 
år «Fikk manflu en gang, never again.» 

• Vaksinert i 3 år men vil ikke neste år: 
    «Jeg er blitt syk tross vaksinering i år» 
• 2 av 3 sier de vil vaksinere seg neste 

sesong.  
 

Presenter
Presentation Notes
For å prøve å nøste i hva som virket lagde vi en enkel questback som vi sendte ut før helgen. Selv om det var kort svarfrist og vi kun fikk inn svar fra ca 1/3 av de ansatte ser vi at av de som svarte sa halvparten at de hadde vaksinerte seg denne sesongen, mens halvparten ikke hadde. Flere av de som svarer de vil vaksinere seg neste sesong sier de ikke har fått det i år pga. sykdom, manglende tid eller manglende tilgjengelighet. Noen sier de er skeptiske, aldri har latt seg vaksinere og ikke vil la seg vaksinere neste år. Flere av disse har hatt undervisning om influensavaksinering.Elleve av 36 som svarte sier de aldri har vaksinert seg og ikke vil la seg vaksinere heller neste sesong.  



Radiologisk avd SSK 

Presenter
Presentation Notes
Hvem er det vi kan nå? Alle kjenner denne, gausskurven som viser hvem av oss som tidlig tar til seg ny lære og endrer adferd, og de som alltid vil mene at ting var bedre før. Hvem av disse kan vi nå? Og hvordan?



Hvordan få folk til å endre mening og gjøre 
noe nytt? 

• Susan Michie, Professor of Health Psychology, University College London 

Presenter
Presentation Notes
For å kunne påvirke noen til å endre adferd må vi vite hva som gjør ta folk handler som de gjør. Adferd avhenger av Evne - fysisk/psykisk. Videre avhenger adferd av motivasjon – bevisste og ubevisste (automatiske) mekanismer som påvirker hvordan vi velger å handle. I tillegg er det fysiske og sosiale miljø som fremmer ønsket adferd viktig.  Hva vet vi egentlig om hvordan vi kan får helsepersonell til å la seg vaksinere? 



 
• Lam PP, Chambers LW, MacDougall DM, et al. 

2010  Seasonal influenza vaccination campaigns for health 
care personnel: systematic review.  

– 12 av 99 studier inkludert 

 
“Campaigns involving only education or promotion resulted in 
minimal changes in vaccination rates”.  
“Within hospital settings, the results reported for various types of 
campaigns were mixed”. 

Presenter
Presentation Notes
Denne review artikkelen ser på influensavaksinering og kampanjer for helsepersonell. Kun informasjon og opplæring påvirker ikke adferden. Det må en mer helhetlig tilnærming til.



Tiltak i de ulike inkluderte studiene 

 
• Informasjon og opplæring  
• Tilgjengelighet 
• Påbud/belønning 
• Måling med feedback  
• Rollemodeller 

 
 

Lam PP, Chambers LW, MacDougall DM, et al. 2010  Seasonal influenza vaccination campaigns for 
health care personnel: systematic review. 

Presenter
Presentation Notes
Et eller flere av disse ulike tiltakene var forsøkt i studiene som ble inkludert. Men studien trekker ikke noen klarekonklusjoner om hva som virker og hva som ikke virker. 



Hva virket hos oss? 

  

Presenter
Presentation Notes
 Vi har adressert fakta inkl myter – «elefanten i rommet» er svineinfluensavaksinen. Ved å presentere fakta kan vi ta livet av noen myter, men vi må presentere alle fakta, ikke bare de som støtter opp under vår oppfordring.Rollemodeller/Ledere: Vi har brukt fagpersoner i sykehuset som alle kjenner og som har mye kunnskap. I tillegg har vi brukt linjeledere i kampanjen.Vi tror nærhet er viktig – derfor har vi anbefalt alle avdelinger/enheter å ha egne vaksinatører. Vi tror tilgjengelighet er viktig – derfor har vi brukt drop-in stands. 



Folkehelseinstituttet 

• https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluen
sa/rad-om-influensa/sporsmal-og-svar-om-
influensa/ 

• Fakta og myter – revidert okt. 2016 

Presenter
Presentation Notes
FHI har plakater. De har skriftlig info tilpasset helsepersonell og pasienter. De har en grundig oversikt over fakta og myter – denne anbefales, er står det mest essensielle.

https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/rad-om-influensa/sporsmal-og-svar-om-influensa/
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/rad-om-influensa/sporsmal-og-svar-om-influensa/
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/rad-om-influensa/sporsmal-og-svar-om-influensa/


Kampanje for å øke influensadekningen i 
HSØ? 

 
• Atferdsendring er en langvarig prosess 
• Hva med påbud/belønning? 
• Trusselen om den postantibiotiske æra? 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Hvordan kan vi øke oppslutningen om vaksinering mot sesonginfluensa i HSØ?Hvis vi velger å gå for en felles kampanje mener jeg vi bør gjøre grundige vurderinger i planleggingen. Samarbeid med Lærings og mestringssenter? Reklamebyrå? Det eneste vi i SSHF ikke har prøvd men som jeg vet andre har prøvd, er belønning – i form av button. Det har jeg lyst til å prøve. Kanskje burde vi ha et felles fokus på dette neste sesong?Kan vi bruke trusselen om en postantibiotisk æra som for å motivere vår ansatte?  
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