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20-30 % av alle barn

5-10 % av alle voksne 

Rundt 20 % av helsepersonell

Influensa – hvorfor så viktig?
Mange får influensa hvert år

Ca. 5000 personer med influensa legges inn i sykehus i løpet 
av en influensasesong i Norge

Ca. 900 personer er estimert til å dø av influensa i Norge i 
løpet av en sesong (eller komplikasjoner av influensa eller 
forverring av grunnsykdommer)

Det er i hovedsak eldre som dør av influensa, men en sjelden gang dør 
også barn. De forskjellige virusene smitter aldersgrupper i ulik grad
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• Flere influensavirus kan sirkulere samtidig

• Du kan bli syk flere ganger samme vinter

• Vaksinen 2019/20 inneholder deler av fire  av de 
mest aktuelle virusene

• Virusene er i stadig endring og vaksinene må 
gjerne oppdateres hvert år

• Også tidligere smittede er sårbare

Influensa 

…er mer enn ett virus
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Influensasesongen 2018/19 

A/H3N2 A/H1N1
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Influensa B

Se

• Sesongen dominert av H1N1 virus, men også 
en del H3N2

H1
64,9 %

H3
34,4 %

B/Vic
0,2 %

B/Yam
0,4 %

Influensa A subtyper og B linjer 2018/19
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Sesongen startet og sluttet med H3 virus
….men det var H1 virus som drev utbruddet

Virus som har dominert en sesong er 
ofte mindre tilstede sesongen etter
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07.05.2019

Færre syke og innlagte i år
Flest innleggelser blant eldre og 
små barn

Legebesøk for influensa:

Ca. 4200 innlagte (nasjonalt estimat)

16 utbrudd ved helseinstitusjoner, overvekt av H3 infeksjon?

Færre intensivinnleggelser

H1N1
H1N1



Beskyttet vaksinen?
Vaksineeffektivitet

Vaksinen ga god beskyttelse overfor H1 virus som var 
dominerende i Norge

Vaksinen neste sesong oppdateres likevel med en enda bedre H1 komponent

Vaksinen ga lite beskyttelse overfor H3 virus som avsluttet 
denne sesongen

H3 vaksinekomponenten endres derfor til neste sesongs vaksine

Begge influensa B komponentene i vaksinen beholdes til 
neste sesong



FHI -

3C.2a2 clade A/Lithuania/6165/2017

3C.2a1b Clade A/Iceland/78/2018

3C.2a1b Clade A/LaRioja/2202/2018

3C.2a2 clade A/Sw ittzerland/8060/2017

3C.2a4 clade A/Valladolid/182/2017

3C.3a

07.05.2019

Influensa A H3N2 virus byr på problemer
H3 virus i endring

2018/19 H3 vaksinestamme

2019/20 H3 vaksinestamme

Norske H3 virus sesongen 2018/19

Levering av influensavaksine til FHI blir forsinket. 
Risiko for forsinkelse til kommunene og 
helseforetak. Levering oktober/november
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• Ansatte i helsevesenet med pasientkontakt

• Nærkontakter til personer med nedsatt immunforsvar

Målgrupper influensavaksinasjon

• Risikogrupper for alvorlig influensa

• Øvrige målgrupper:



• diabetes type 1 og 2 

• kronisk lungesykdom 

• hjerte- og karsykdom 

• lever- eller nyresvikt 

• kronisk nevrologisk sykdom eller skade 

• nedsatt immunforsvar 

• svært alvorlig fedme (KMI over 40) 

• annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der 
influensa utgjør en alvorlig helserisiko

• Alle fra fylte 65 år, uavhengig av 
helsetilstand

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

• Gravide fra 12. svangerskapsuke

Risikogrupper for alvorlig influensa
Barn og voksne med: ..samt:



70 % 29 %
< 64 år

uten 
kronisk
sykdom

>= 65 år 
og/eller 
kronisk 
sykdom

Omfang risikogrupper 

1,6 millioner tilhører risikogruppene

Basert på folketallet kan vi med et grovt anslag si at



• Man kan ikke få influensa av vaksinen 
(inneholder ikke levende virus)

• Andre virus kan gi influensalignende 
symptomer – vaksinen beskytter ikke 
mot disse

• Vaksinen bruker 10-14 dager på å virke: 
ta vaksinen før sesongen 

Influensavaksine
Svar på vanlige spørsmål..

beskytte den enkelte direkte    (risikogrupper, 
svinerøktere)

begrense smitte fra omgivelser    
(helsepersonell, nærkontakter til 
immunsvekkede)

• Viktigste forebyggende tiltak mot 
influensarelaterte komplikasjoner og dødsfall

• Mindre alvorlig sykdomsforløp blant 
vaksinerte som får influensa

• Lite bivirkninger

Hvorfor vaksine? 
Begrense alvorlig sykdom og død ved å:
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Influensasmitte

Kontakt, dråper og aerosoler kan alle være av betydning 
for influensasmitte

Nysing og hosting produserer partikler (fra dråper til 
aerosoler) som kan inneholde smitteførende virus.

→Dråper bærer mer smittestoff, men faller fortere til bakken
→Aerosoler kan sveve lenge; virus overlever inntil 24 t

Aerosoler dannes også ved normal respirasjon..
Jfr.: Killingley 2013 / Lindsley 2016 / Yan 2018



Virker egentlig influensavaksinen?



Egenskaper med 
vaksinen

Egenskaper ved 
viruset

Egenskaper ved 
studiene som måler 

effekt

Egenskaper ved de 
vaksinerte

Effekt av 
vaksinen



Ja, influensavaksinen virker!

I gjennomsnitt har vaksinen en effekt på 60 % 



Ja, influensavaksinen virker!

I gjennomsnitt har vaksinen en effekt på 60 % 

Effektvariasjon 30-80 %



Effekt av influensavaksinen
Gjennomsnittseffekt 60 %: noen vaksinerte vil altså få influensa 

Effektvariasjon 30-80 %

…da vil vi gjerne vite om…

…symptomene er mildere blant influensavaksinerte,

…vaksinen beskytter mot sykehusinnleggelse

…vaksinen beskytter mot alvorlig influensa, forstått som intensivbehandling og/eller død?
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varighet av sykdom og sykefravær går i favør av vaksinasjon, skjønt funnene er beskjedne

Studier med mismatch viser likevel redusert, men signifikant beskyttelse

risiko for sykehusinnleggelse redusert med 30-50 %

risiko for alvorlige utfall (ICU/død) redusert med ≈ 50 %
Redusert sykehusopphold for vaksinerte, både i ICU og for liggetid i sykehus generelt

Størst variasjon i effekt etter

Virustype (↓A/H3N2) , men fire forskjellige viruskomponenter i vaksinen kan gi bedre 

beskyttelse mot andre sirkulerende influensavirus

Alder på vaksinand (↓ høy alder)

Influensavaksine reduserer..
Vaksinerte som får influensa får gjerne et mildere forløp enn 
uvaksinerte
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Reaksjoner på stikkstedet
"Influensafølelse" i 1-2 dager (Man kan ikke få influensa av vaksinen; den inneholder ikke 
levende virus)
Elveblest (kløende utslett)

Sikkerhet ved influensavaksine
De fleste vanlige bivirkninger er milde og forbigående og omfatter

Fra 2012-2019 ble det distribuert 4,1 millioner doser i Norge
Samme periode meldt 195 mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon (tilsvarer 15-30 meldinger/år)

39/195 klassifisert som alvorlige

→ Mer enn 29 av de 39 gjaldt lokalreaksjoner, allmennsymptomer og allergi-liknende reaksjoner.

→ De resterende ca. 10 meldingene gjaldt personer som senere fikk påvist annen underliggende sykdom som kunne forklare 
symptombildet (TIA, kreft, hjertesykdom, annen infeksjon)

Helsepersonell har meldeplikt for alvorlige og/eller ukjente bivirkninger
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..i befolkningen generelt

..i risikogruppene

..65 år eller eldre

..65+ med kronisk sykdom

Vaksinasjonsdekning 2018

75 %
WHOs målsetning for 
vaksinasjonsdekning 

i grupper som 
anbefales årlig 

influensavaksine.



Vaksinasjonsdekning blant helsepersonell 2018
Øker i takt med økt innsats og tilgjengelighet
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Aldri har så mange latt seg vaksinere
Distribuerte doser så langt (26. mars 2019)

Distribuert 885 000 doser (715 
000 til risikogruppene og 
helsepersonell)

Økning på opp mot 60 % på bare 
to år

Pr. 10. april er ~600 000 registrert 
vaksinert i SYSVAK = 140 000 flere 
enn hele fjorårssesongen og 
økende

Pandemien

Sesongen 2018/19
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Mange helseforetak har hatt en stort fokus på å øke vaksinasjonsdekningen og 
flere har nok nådd målet om 75% dekning

Flere kommuner satser på vaksine til ansatte og beboere i sykehjem i år og ved 
å gjøre vaksinasjon en prioritet også i kommunehelsetjenesten vil vi kunne 
nærme oss resultatene i helseforetakene.

Det er kommunens ansvar å sørge for at innbyggere i målgruppene får tilbud 
om vaksine

redusert pris til risikogruppene
gratis til ansatte  i helsetjenesten med pasientkontakt

Grupper som må prioriteres høyere:
Unge (< 65 år) i risikogruppene
Ansatte og beboere i kommunehelsetjenesten

beboere i kommunale institusjoner har indikasjon for vaksine uavhengig av annen sykdom eller alder

Øke vaksinasjonsdekningen
Oversikt over årets dekning er først tilgjengelig på høsten



Legens anbefaling viktig
Bare 1/3 av personer i risikogruppene anbefales vaksine av helsepersonell

33%



Legens anbefaling viktig
De som får en anbefaling tar mer vaksine enn andre

65 % 
tok vaksinen

Anbefalt vaksine av 
helsepersonellIkke fått anbefaling om vaksine

7 % 
tok vaksine

likevel



Hindre smitte til risikopasienter

Beskytte helsepersonellet og deres familier

Beredskap

Folkehelseinstituttet anbefaler årlig 
influensavaksine til helsepersonell 
med pasientkontakt

Anbefalingen er grunngitt i 3 hensyn:

Foto: Scanpix

I tillegg til Smittevernloven er helsepersonellvaksinasjon hjemlet i: 
• Spesialisthelsetjenesteloven (ved Forskrift om smittevern i helse- og 

omsorgstjenesten)
• Arbeidsmiljøloven (ved Forskrift om utførelse av arbeid, som omhandler vern mot 

biologiske faktorer og fastslår arbeidsgivers plikt til å tilby vaksine og dekke utgiftene 
ved denne)



Helsepersonells betydning som smittekilde varierer mellom pasientgrupper og 
tjenestenivå

Nosokomiale tilfeller er ikke uvanlig! Høy risiko for alvorlige forløp og varig 
funksjonsnedsettelse blant disse

Utbrudd i helseinstitusjoner (tall fra VESUV):
2016/17: 49% av de syke var helsepersonell

2017/18: 31% av de syke var helsepersonell

Nye analyseverktøy gjør det stadig enklere (og billigere) å «etterforske» 
smitteveier i utbrudd.

Helsepersonell som smittekilde

Foto: Scanpix

*Trolig betydelig underrapportering



+  høy forekomst asymptomatiske infeksjoner

=   høyere sannsynlighet for å møte på jobb/     

omgås andre når de er smitteførende

– uten å være klar over dette selv.  

Helsepersonell har høyere risiko for å bli smittet

Foto: Scanpix



Beskytter vaksinasjon av helsepersonell pasienter? 

Vi vet at… 

*Wilde 1999 / Vanhems 2016

↓ reduserer nosokomial influensa i sykehjem og sykehus
↓ reduserer dødelighet blant beboere i sykehjem

• Helsepersonell har selv normalt god effekt av vaksinen*

• En del risikopasienter har redusert effekt av vaksinen og må beskyttes mot smitte

• Det er utfordrende å lage gode studier på influensavaksineeffekt - å estimere vaksinens
indirekte effekt (effekten hos pasienten av at personellet er vaksinert) er enda mer
krevende

• Tilgjengelige data gir indikasjoner på at helsepersonellvaksinasjon:



Influensavaksine – kunnskapsgrunnlag
https://www.fhi.no/influensavaksine
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Smittevernansvarlig lege i kommunene må bestille vaksiner til målgruppene innen 1. mai 
http://vaksinebestilling.fhi.no. 

Sykehusene har ansvar for å bestille influensavaksine til helsepersonell og inneliggende 
pasienter i risikogruppene.

Meld kasserte doser fra forrige sesong (Questback undersøkelse) /influensa@fhi.no 

Planlegge eventuelle egne kampanjer i kommunen/helseforetaket i god tid og tilrettelegge for 
effektiv vaksinasjon. Ta høyde for forsinket vaksine i år

 Enkel tilgang til vaksinasjon er avgjørende for å øke dekningen

 Følg utviklingen av vaksinasjonsstatus i egen kommune på Norgeshelsa/kommunehelsa

 Meld utbrudd til VESUV

Kommunehelsetjenesten varsler kommuneoverlegen og  fylkesmannen. Kommuneoverlegen varsler FHI
Spesialisthelsetjenesten varsler fylkesmannen og FHI med kopi til regionalt kompetansesenter for sykehushygiene

Registrer vaksinasjon i SYSVAK

Meld bivirkninger

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/praktisk-vaksinasjon/
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til alle som bidrar 
til influensaovervåkingen og 
som fronter og sørger for 
vaksine til målgruppene

Avdeling for influensa


