Motion om kostnadsfri influensavaccinering
Som medarbetare inom Region Gävleborg erbjuds de anställda idag kostnadsfri vaccination mot
säsongsinfluensan. Den kostnadsfria vaccinationen gäller de som jobbar nära patienter, på
hälsocentral, mottagning, avdelning som läkare, sjuksköterska, undersköterska, receptionist eller
annat som innebär kontakt med patienter. Vi som ansvariga politiker, bör göra vad vi kan för att
trygga vården för våra medborgare i Gävle kommun. Därför anser Sverigedemokraterna att det
borde vara en självklarhet, att även våra kommunalt anställda medarbetare inom vård- och
omsorgsyrken, erbjuds frivillig och kostnadsfri säsongsinfluensavaccinering.
De senaste influensasäsongerna (2017/2018) har varit väldigt besvärliga. Fler medborgare än vanligt
rapporteras blivit svårt sjuka och många behövde intensivvård. De målgrupper som riskerar att bli
allvarligt sjuka av säsongsinfluensan, erbjuds idag kostnadsfri vaccination, däribland bland personer
som fyller 65 samma år eller de över 65 år då de bedöms vara extra sårbara. Något som påvisar
vikten av, att denna grupp skyddas mot smitta. Däremot erbjuder inte Gävle kommun sina
medarbetare kostnadsfri vaccinering mot säsongsinfluensan idag, något vi ser som mycket
problematiskt
Vaccination ger visserligen inget hundraprocentigt skydd mot säsongsinfluensa, men risken att bli
svårt sjuk minskar avsevärt då symptomen oftast blir betydligt mildare, komplikationerna färre och
risken för följdsjukdomar minskar (https://www.1177.se/Gavleborg/Tema/Vaccinationer-iGavleborg/Hall-dig-frisk---vaccinera-dig-/Fakta-om-sasongsinfluensa/). Med tanke på att dessa
individer befinner sig i en riskgrupp, som ofta består av känsliga och fysiskt svaga individer, är vi
övertygade om att minskad exponering för influensa skulle ge stora hälsovinster för denna grupp.
En betydande faktor i att minska smittorisken i influensatider, är att bidra till att våra medarbetare,
som kommer i kontakt med dessa vårdtagare/brukare, håller sig friska. Det går aldrig att helt
eliminera smittorisken, däremot är detta en värdefull insats som vi politiker kan besluta om, för dem
som drabbas värst av säsongsinfluensan och dess sviter.
Erbjudandet ska naturligtvis vara frivilligt, vi har dock en förhoppning om att fler ska välja att
vaccinera sig. Därigenom kan smittspridning bland medarbetare och vårdtagare/brukare minska, och
den enskilde medarbetaren erhåller ett eget skydd mot smitta.
Andra positiva effekter av att erbjuda kostnadsfri vaccinering, är minskade sjukskrivningar inom
berörda kommunala verksamheter, där bland annat äldreomsorgen har haft stora problem under
influensasäsongen med hög sjukfrånvaro, vilket bidrar till minskade sjukskrivningskostnader för
kommunen och medarbetaren. Dessutom ser vi detta medarbetarerbjudande som ett betydelsefullt
steg för Gävle kommun, att bli en än mer attraktiv arbetsgivare.
Som framgår ovan, riktar sig denna motion främst mot våra medarbetare som verkar inom
äldreboende och hemtjänst. Vi är dock medvetna om att fler yrkeskategorier inom sektor Välfärd kan
komma att behöva omfattas av detta erbjudande. Av den anledningen önskar vi dessutom uppdra till
berörda nämnder, att utreda vilka fler yrkesgrupper som kan tänkas kan behöva omfattas av detta
erbjudande.
Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta:


att Gävle kommun inför frivillig och gratis säsongsinfluensavaccinering för alla kommunalt
anställda medarbetare inom vård- och omsorg.



att Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder inom sektor Välfärd att utreda vilka ytterligare
yrkeskategorier därinom, som utifrån ovan redogjorda argument bör erbjudas kostnadsfri
vaccinering mot säsongsinfluensa.
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