Utbildningsplan för personal som skall vaccinera mot Covid-19
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Behov:
En utbildningsplan behöver täcka in två behov:
1. Under det senaste året har det skett en snabb utveckling där det testas ett 60 tal olika vacciner
internationellt. Till Sverige kommer det kanske 3-5 vacciner. Flera av dessa vacciner är framtagna
enligt helt nya principer, vilket gör att behovet av utbildning är stort. Logistiken är också
annorlunda för flera vacciner som kräver transport och förvaring vid – 70 grader.
2. Formellt är det bara läkare och sköterskor som vidarutbildat sig till distriktsköterskor eller
barnsjuksköterskor som har rätt att självständigt ordinera vaccin mot Covid-19. I samband med
Pandemrix® vaccinationskampanjen 2009 kom det ett tillfälligt undantag där även andra
sköterskor som gått någon lokal utbildning och i övrigt ansågs kompetenta kunde få
ordinationsrätt. Något sådant undantag kommer troligen inte denna gång.

Utbildningar:
1. Covidvaccinering i praktiken.
Detta är en högskoleutbildning på en dag som tillhandahålles av Sophia hemmet Högskola.
Kursen ger legitimerad sjuksköterska formell kompetens att ordinera covid-19-vaccin enligt
Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:53, HSLF-FS 2020:81). Godkänd kurs kan användas
som underlag av verksamhetschef att ge ordinationsrätt för covid-19-vaccin för sjuksköterskor
som saknar den formella kompetensen. Alla sjuksköterskor som saknar formell kompetens bör gå
denna utbildning. Utbildningen rekommenderas även till distriktsköterskor eller
barnsjuksköterskor även om de redan har den formella kompitensen.
Kursen är webbaserad och bedrivs på distans. Kostnaden är satt till 950 kr per deltagare.
Eventuellt kan Socialstyrelsen ta denna kostnad men det är fortfarande inte klargjort
https://www.shh.se/sv/utbildningar/avancerad-niva/covidvaccinering-i-praktiken/
2. Egen tidig lokal utbildning
Ovanstående utbildning kommer inte vara klar till att vi skall börja vaccinera. Därför kommer vi
ha två lokala utbildningar den 4:e resp. 7:e januari 2021. Utbildningen kommer ta upp sjukdomen
och vaccination med Pfizer-BioNTecks vaccin som är det första som kommer att användas.
Observera att denna utbildning inte ger formell rätt att ordinera vaccin så i de fall vaccination skall
ges av sjuksköterskor som inte har distrikts eller barnsköterskekompetens generella direktiv.
Anmälningslänk: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=7b8b2b3f31e0
Anmälda deltagare får anslutningslänken till Zoom dagen före utbildningstillfället.
Zoom kan hantera max 300 personer (inkl föreläsare) per tillfälle.
3. Egen sen lokal utbildning
Senare i vår kan det uppkomma behov av utbildning då fler vaccin troligen kommer att
godkännas. Hantering och logestik kan skilja sig mellan regioner vilket också behöver hanteras.
Detta är inget vi vet i dag men vi är förberedda att ta fram fler lokala utbildningar om och när
behov uppkommer

