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Spørgsmål: 
Anne Ehrenreich har den 18. september fremsendt følgende spørgsmål på mail: 
 
”Tilbyder Region Hovedstaden sine medarbejdere gratis influenzavaccination, og 
hvis ikke, hvad koster det os, at vi ikke gør det ift smitte, sygedage, aflyste opera-
tioner mv. ? Hvad ville udgiften til gratis vaccination til personalet være smh ud-
gifterne til sygedage, aflyste operationer mv. Hvis det er en win win, så kan man 
vel bare indføre det med et samme?” 
 

Svar: 

Administrationen kan oplyse følgende:  

Der udbydes ikke ét generelt koordineret medarbejdertilbud om gratis influenza 
til alle medarbejdere i regionen.  

Flere hospitaler oplyser, at man vaccinerer, men ikke ser den årlige influenzavac-
cination som et personalegode. Det har mere karakter af ekstra patientsikkerhed, 
og derfor gennemføres der flere steder kampagner for at få medarbejdere vaccine-
ret.  

Hospitalerne udtrykker gennemgående tilfredshed med ordningen. 

Nedenstående skema viser oversigt for hospitaler og virksomheder: 

- hvem der tilbyder gratis influenzavaccination til medarbejderne,  

- hvilket år tilbuddet er påbegyndt,  

- antal medarbejdere, der benytter sig af ordningen samt  

- eventuelle oplysninger om de økonomiske omkostninger forbundet med gra-
tis influenzavaccination. 
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Tilbud om  
influenzavaccination 

Antal medarbejdere der 
benytter tilbud i 2016 

Økonomiske  
omkostninger 

Amager/Hvidovre  
hospital 

Ja 790 personer 35.550 kr. + arbejdstid 

Bispebjerg /Frederiksberg 
hospital 

ja Ingen opgørelse Ingen opgørelse 

Rigshospitalet ja 3160** personer 140.000 kr.*** 

Herlev/Gentofte hospital ja 1350 personer 56.000 kr.**** 

Bornholms hospital ja 90 personer 7400 kr. inkl. arbejdsløn 

Nordsjælland hospital ja 300-350 personer 
16.800 – 19.700 kr.  
+ arbejdstid 

Psykiatrien Ja (decentralt) Ingen opgørelse Ingen opgørelse 

Apoteket nej Ingen opgørelse Ingen opgørelse 

Den Sociale Virksomhed nej* Ingen opgørelse Ingen opgørelse 

Den Præhospitale Virk-
somhed 

Ja, kun akutberedskabet 35-40 personer 
Ca. 1960 -  2300 kr.  
+ arbejdstid 

Koncerncentrene ja 212 personer 17.635 kr. + arbejdstid 

* De enkelte sociale tilbud kan udbyde gratis influenzavaccination. 

** Patienter der vaccineres er inkluderet i tallet. (stigning siden 2013 skyldes formentlig målrettet medarbejder-

kampagne) 

*** Pris for hele kampagnen, arbejdstid er ikke medregnet. 

**** plus ca. 50 timers lønudgifter til sygeplejesker/sekretærer 

Omkostninger og anbefalinger 

De økonomiske omkostninger forbundet med ordningen omfatter hovedsageligt 
medicin, udstyr til injektion samt tid til læge og/eller sygeplejeske. Som hovedre-
gel er dette ikke opgjort nogen steder. 

De mulige personalemæssige omkostninger i Region Hovedstaden forbundet med 
ikke at tilbyde ordningen kan ikke estimeres. Der findes heller ikke opgørelser af 
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hvilke gavnlige effekter vaccination måtte have f.eks. i forhold til reduceret syge-
fravær. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke pt., at sundhedsfagligt personale bliver influen-
zavaccineret. 


