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Idéer til at arbejde med det i praksis – et lille kvalitetsprojekt  
Brug erfaringer og inspiration fra jeres klyngemøde. Hvad er udfordringerne omkring 
influenzavaccination af risikogrupper i jeres praksis, og hvad ønsker I at forandre? 

Drøft om der er behov for at justere organiseringen omkring influenzavaccinationen: 
  •   Hvem vaccinerer i jeres praksis? Vil det være en idé at ændre på/udvide,  

hvem der vaccinerer? 
  •  Sk al patienterne bestille tid eller er der åben vaccination, har I vaccinationsdage  

eller vaccinationsaftener eventuelt? 
  •   Hvornår vaccinerer I?  Er der gjort noget for at huske læger og personale på at  

spørge til vaccination ved andre konsultationer (ex. at have vacciner stående  
fremme i influenzasæsonen).

  •   Nævner I influenzavaccination ved årskontroller? 
  •  Hvilk e informationskanaler bruger I til at informere om influenzavaccination (vente- 

værelse, lokalavis, frase/pop-up ved telefonkontakt op til og i influenzasæsonen, 
sms-service, brev).

  •   Overvej om og eventuelt hvordan det nye tilbud om pneumokokvaccinationen  
(PPV23) til borgere +65 år kan tænkes sammen med influenzavaccinationen  
med henblik på at øge andelen af influenzavaccinerede i risikogrupperne. 

Sæt jer et mål for, hvad I ønsker at forandre og beskriv, hvordan I ønsker at lave 
denne forandring og hvordan I vil måle på, om den ønskede forandring er opnået. 

Hvis alle læger og medarbejdere ikke har været med i processen, så præsentér 
idéen på personalemøde og lav justeringer i forhold til de input, der måtte komme 
fra de andre. 

Læg en plan, så I er forberedte på at igangsætte jeres indsats op til influenza-
sæsonens start.  

Test jeres indsats i en afgrænset periode (eksempelvis en uge) og vurdér, om der 
er brug for justeringer. 

Foretag justeringer, og følg op igen.

Når influenzasæsonen er slut, følg op og vurdér, om I nåede jeres mål. 
Hvilke erfaringer har I gjort, og skal der foretages justeringer i forhold til 
næste influenzasæson. 

TIP
Udpeg en i praksis, der er ansvarlig for at følge op på projektet i jeres praksis.




