RETNINGSLINIER for
VACCINATION som tilbud til ANSATTE på AU HEALTH

Gældende for (hvem): Retningslinjen gælder alle ansatte på Health. Medarbejdere, som samtidigt har en
ansættelse i sundhedsvæsenet og der er omfattet af andre vaccinationsregler, er undtaget fra denne
retningslinje.
Ikke-ansatte, dvs. tilknyttede som ikke modtager løn, er som udgangspunkt ikke omfattet. Studerende,
praktikanter mv må om nødvendigt selv bekoste vaccinationer.
Generelt: Risikoen ved mikroorganismer skal primært nedbringes ved hjælp af arbejdshygiejniske
foranstaltninger, herunder en grundig instruktion af de ansatte. Det er kun, hvis det vurderes at smitte ikke kan
udelukkes f.eks. i uhelds-/ulykkessituationer – at der bør vaccineres (1).
KRAV om vaccination: For ansatte, hvis beskæftigelse for størstedelens vedkommende består i håndtering,
behandling, eller analyse af spildevand (kloakvand) og kloakslam o.l. stiller Arbejdstilsynet krav om, at disse
medarbejdere skal vaccineres effektivt mod hepatitis A (leverbetændelse), tetanus (stivkrampe) og polio
(børnelammelse) (3). Vaccinationerne skal kunne dokumenteres.
ANBEFALING vedrørende vaccination
Hepatitis A (smitsom leverbetændelse A) skyldes et virus, der smitter gennem munden (fæko-oralt). Virus
udskilles med afføringen og bringes gennem berøring af forurenede genstande med hånden eller gennem
vand til munden, hvorefter smitte opstår, og virus derefter formerer sig i leveren.
Medarbejdere bør lade sig vaccinere mod Hepatitis A, hvis de, efter en konkret vurdering, skønnes at have en
vedvarende risiko for smitte, og hvor risikoen ikke kan fjernes med arbejdshygiejniske tiltag. Arbejdstilsynet
kræver, at ansatte, hvis beskæftigelse primært eller for størstedelens vedkommende består i håndtering,
behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam o.l., er vaccinerede mod hepatitis A (smitsom
leverbetændelse) (3), og at vaccinationen skal kunne dokumenteres.
Hepatitis B (serumhepatitis) forårsages af et virus og smitter gennem blod og legemsvæsker fra personer, der
er smitsomme. Smittevejene er i princippet ens ved hepatitis B og HIV, idet hepatitis B-virus dog er mange
gange mere smitsomt end HIV. Hepatitis B-virus er desuden i modsætning til HIV-virus stabilt uden for kroppen
i mindst en uge. Smitterisikoen knytter sig specielt til blodforurenede skarpe eller spidse genstande.
Sundhedsstyrelsen anbefaler i deres vejledning (2) vaccination af bl.a. ansatte i og uden for
sundhedsvæsenet, som har en væsentlig risiko for smitteoverførsel og stiklæsioner, fx ved stik- eller
skæreulykker med blodforurenede kanyler, knive m.v.
Det findes ’post-exposure’ profylakse dvs. en mulighed for behandling umiddelbart efter udsættelse for smitte,
såfremt en medarbejder ikke er vaccineret. Nærmere beskrivelse af ageren ved stikuheld herunder rensning
af sår findes i (2,4).
Tetanus (stivkrampe) skyldes en bakterie, hvis sporer findes udbredt i jord og forurenet vand (fx kloakvand).
Bakterien findes endvidere i tarmen hos dyr og mennesker uden at give anledning til sygdom. Smitte sker oftest
gennem rifter/sår på arme og ben. Ofte sker smitten gennem små sår, som af skadelidte regnes for
ubetydelige, fx en lille splint, som skaber en smule betændelse, der forbruger ilten lokalt i vævet, hvorved de
iltfattige forhold skabes, som er nødvendige for, at tetanussporerne kan formere sig og give sygdom.
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Arbejdstilsynet kræver, at ansatte, hvis beskæftigelse primært eller for størstedelens vedkommende består i
arbejde med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam o.l., er vaccinerede
mod tetanus (stivkrampe) og at vaccinationen skal kunne dokumenteres (3).
Praksis på Health er at medarbejdere som arbejder i dyrestaldene dagligt, herunder dyrepassere, lader sig
vaccinere pga. risikoen for bid. Her findes der dog også ’post-exposure’ profylakse.

Der tilbydes ikke influenzavaccination på Health.

Praktiske forhold (hvordan): Medarbejdere kan gå til egen læge og blive vaccineret, såfremt medarbejderen
i samråd med den lokale arbejdsmiljørepræsentant og gruppeleder vurderer, at en vaccination er krævet eller
tilrådelig jf. ovenstående. Udgiften skal betales af arbejdsgiver. Konkret betyder det, at institutterne betaler
udgiften for medarbejdere aflønnet at institutterne, mens udgiften til medarbejdere ansat på eksterne midler
skal dækkes af de eksterne midler eller af gruppelederens annuum.

Vaccinationer betalt af arbejdsgiver er ikke skattepligtige.
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