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Effekt av influensavaksinering av helsepersonell i sykehjem

Pasient-/brukergruppe

Beboere (influensavaksinerte) på sykehjem

Tiltak/behandling

Influensavaksinering av ansatte

Sammenligning

Ikke influensavaksinering av ansatte

Resultat/målepunkt

Forekomst av influensa blant sykehjemsbeboere

Hva ble funnet i et scopingsøk i Epistemonikos?
Søkestrategi:

Advanced search – Title/Abstract
(("nursing home" OR "nursing homes" OR "care home" OR "care homes" OR
"nursing facility" OR "nursing facilities" OR "care facility" OR "care facilities"
OR "long-term care" OR "long term care" OR "longterm care" OR "residential
care" OR "geriatric unit" OR "geriatric units") AND (influenza* OR flu) AND
(vaccin* OR immuni*) AND (personnel OR professionals OR nurse OR nurses
OR assistant* OR aide* OR auxiliar* OR staff OR "healthcare worker" OR
"healthcare workers" OR "care worker" OR "care workers"))

Søket identifiserte 9 systematiske oversikter. Noen mulig relevante eksempler:
Influenza vaccination for healthcare workers who care for people aged 60 or older living in long-term
care institutions (2016)
Effect of influenza vaccination of healthcare personnel on morbidity and mortality among patients:
systematic review and grading of evidence (2014)
Effects of Interventions for Reducing Emergency Admissions from Nursing Homes (2013)

Hva finnes av oppsummert forskning utenom tidsskriftsartikler?

Helsedirektoratet

Ingen relevant nasjonal faglig retningslinje

NICE Guidelines

Flu vaccination: increasing uptake: Evidence reviews for increasing uptake
in health and social care staff [NICE Guideline 103] (2018)

Folkehelseinstituttet

Influensavaksine til helsepersonell. I: Vaksinasjonsveilederen (2017)

SBU & regional HTA

Ingen relevante dokumenter identifisert

Senter for
omsorgsforskning

Ingen relevante dokumenter identifisert

CADTH reports

Seasonal Influenza Immunization of Health Care Workers for the
Prevention of Influenza in Patients: A Review of the Clinical Effectiveness
[Rapid Response] (2017)

Ytterligere
informasjon:

Det fremgår ikke nødvendigvis av dokumentenes sammendrag om
pasientene er influensavaksinert.
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Vi har søkt én bibliografisk database for oppsummert forskning (Epistemonikos) og supplert med
retningslinjer og rapporter fra noen relevante organisasjoner. Vær oppmerksom på at søket ikke
erstatter et systematisk litteratursøk i mange databaser og at vi ikke har foretatt en kritisk vurdering av
kvaliteten på litteraturen vi henviser til.

