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̶ Legekonsultasjoner for influensa på et svært 
lavt nivå gjennom hele sesongen

̶ Utbruddsterskelen ikke overskredet

̶ Influensainnleggelser: Svært få

̶ Influensadødsfall: Sannsynligvis svært få, hvis 
noen

Sesongen 2020-21
Influensautbruddet som ikke kom Legekonsultasjoner for influensa

Kilde: Sykdomspulsen. Data fra KUHR
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Sesongen 2020/21 er historien om influensautbruddet som ikke kom.Legekonsultasjoner for influensa var på et svært lavt nivå gjennom hele sesongen, og utbruddsterskelen ble aldri overskredet.Vi har to systemer som overvåker antall sykehusinnlagte med influensa:Det ene er laboratoriefunn hos sykehusinnlagte: Her hadde vi 3 tilfeller fra de 9 rapporterende sykehusene som dekker 67 % av befolkningenDet andre systemet overvåker antall innlagte med diagnosekoder for influensa. I fjor var dette 25  stkVi har også overvåking av intensivinnlagte med influensa- I fjor var dette under 5 tilfeller – det vil si svært lavtSystemet for overvåking av influensadødsfall bygger blant annet på forekomst av influensalignende sykdom som blir meldt fra fastleger og legevakter. Siden dette var svært lavt i hele fjorårssesongen og det heller ikke ble meldt om overdødelighet i Norge totalt sett, regner vi med at det var svært få influensadødsfall i forrige sesong.



̶ De massive tiltakene mot korona satte en 
effektiv stopper for influensautbruddet 
våren 2020

̶ Siden har det kun vært sporadiske tilfeller 
med influensa i Norge og de fleste andre 
land

̶ Men influensaen er ikke forsvunnet helt og 
ventes tilbake nå når verden går tilbake til 
"normalen"

̶ Siden august er det påvist 8 
influensatilfeller i Norge, totalt kun 22 
tilfeller gjennom hele sesongen i fjor

Ytterst få sporadiske tilfeller med influensa

2020/21
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I Norge har det vært ytterst få sporadiske tilfeller med influensa i 2020/21-sesongenDe massive tiltakene mot korona satte en effektiv stopper for influensautbruddet våren 2020 og siden har det kun vært sporadiske tilfeller med influensa i Norge og de fleste andre land.I grafen til høyre kan dere se 2020/21 sesongen som en linje med sirkler som ligger helt nede på x-aksen.Influensaen har imidlertid ikke forsvunnet helt i resten av verden og den ventes tilbake nå når verden går tilbake til «normalen»Siden august er det påvist 8 influensatilfeller i Norge, totalt kun 22 tilfeller gjennom hele sesongen i fjor



̶ Enkelte europeiske land rapporterer 
allerede om noe influensaspredning - økning 
siste tre uker

̶ Smitten er likevel på et svært lavt nivå, 
som det pleier på denne tiden

̶ Influensa kan ha kommet tidlig i gang i 
Europa i år, men covid-19 teststrategi 
påvirker influensaovervåkingen

̶ Russland har hatt smittetilfeller flere uker på 
rad

̶ Influensa har gitt store utbrudd i Sør-Asia i 
sommer

̶ Influensavirusene har endret seg mens de 
har vært "borte" og vi må vente at 
influensaen kommer tilbake denne vinteren

Kommer det influensa denne vinteren?

Noe høyere 
andel tilfeller nå 

enn tidligere 
sesonger?
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Enkelte europeiske land rapporterer allerede om noe influensaspredning og det sees en økning siste tre uker Smitten er likevel på et svært lavt nivå, som det pleier på denne tidenDet ser ut som om influensa kan ha kommet tidlig i gang i Europa i år, men det er usikkerheter på grunn av at covid-19 teststrategi påvirker influensaovervåkingenRussland har nå likevel hatt smittetilfeller flere uker på radInfluensa har gitt store utbrudd i Sør-Asia i sommerInfluensavirusene har endret seg mens de har vært "borte" og vi må vente at influensaen kommer tilbake denne vinteren, også til Norge



Hvorfor influensavaksine? 
Mange får influensa et vanlig år

̶ 5-10 % av alle voksne 

̶ 20-30 % av alle barn

̶ Rundt 20 % av helsepersonellet

Befolkningen er nå ekstra utsatt

̶ Lenge siden siste større utbrudd

̶ Når immuniteten i befolkningen er 
lavere enn normalt kan flere bli 
smittet og syke
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Det er stor variasjon fra år til år i hvor stor influensaepidemien blir, men i en gjennomsnittlig sesong vil 5-10% av alle voksne og 20-30% av alle barn bli smittet. I et normalår er det viktig å unngå en stor influensabølge av hensyn til de som blir syke, kapasiteten i helsevesenet og samfunnet generelt. I år har vi i en ekstra utfordring ved at det er lenge siden vi hadde en større epidemi av influensa (og mange andre sykdommer) i Norge; vi har stor «immunologisk gjeld». Det gjør at mange flere enn vanlig kan bli smittet og syke, og da blir vaksine ekstra viktig. 



Men kan også gi alvorlig sykdomKlassisk symptombilde for influensa

̶ Hoste, feber, muskelverk, hodepine, slapphet, rask 
debut, hos barn symptomer fra mage/tarm

̶ Komplikasjoner som lungebetennelse, 
bakterielle infeksjoner, organsvikt, behov for 
pustehjelp

̶ Forverring av grunnsykdommer som KOLS, 
hjertelidelser, epilepsi, diabetes, 
organfunksjon

̶ Innleggelse - ca 5 000 i året, og 
intensivinnleggelser

̶ Dødsfall gjennomsnittlig 900/år
̶ Følgetilstander som infarkter, organskade, 

varig svekkelse og økt hjelpebehov, sykehjem
̶ Utbrudd i institusjoner

Hvorfor influensavaksine? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ikke alle smittede blir syke eller får de klassiske symptomene, og de fleste klarer seg bra gjennom en influensa. Vi vet ikke på forhånd hvem som blir alvorlig syke, men noen får et alvorlig forløp, og konsekvensene kan da bli store. Influensaen eller dens følger vil hos enkelte føre til funksjonsnedsettelse i form av organskader (lunge / hjerte / hjerne ), varig svekkelse, og i visse tilfeller død. Særlig hos eldre ser vi ofte en vedvarende svekkelse etter influensa, blant annet som følge av langvarig sengeleie. Dette gjelder både hjemmeboende og eldre i sykehjem. Eldre trenger ofte lang tid for å hente seg inn igjen etter en influensainfeksjon, og mange kommer aldri tilbake til funksjonsnivået de hadde før sykdommen, med et økt hjelpebehov i hverdagen som resultat.Mange legges inn med laboratoriebekreftet influensasykdom eller får influensa under innleggelse hvert år; gjennomsnittet før pandemien lå på 5000 innleggelser i Norge per år. Av disse var det flest blant de aller yngste og de aller eldste. Gjennomsnittlig dør omtrent 900 personer årlig på grunn av influensa. Dette tallet skjuler en variasjon fra 200-2000 dødsfall. De aller fleste som dør er eldre, de fleste har også risikofaktorer. Det forekommer imidlertid også dødsfall hos barn og unge nesten hvert år.Utbrudd av influensa i institusjoner er varslingspliktige til Vesuv, men her vet vi at ikke alle utbrudd meldes.



̶ Rundt 30 % av befolkningen – nær 1.6 millioner -
tilhører risikogruppene for alvorlig influensa.

̶ I tillegg har 3-400 000 personer i 
helsetjenestene jobber der de har nær kontakt 
med pasienter.

̶ Målsetningen er at minimum 75 % av 
målgruppene tar vaksine hvert år.

Øvrige målgrupper: de som bor med 
immunsupprimerte og de som har hyppig kontakt 
med levende gris

Målgruppene for influensavaksinasjon
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Hvem er så målgruppene for influensavaksinasjon?Rundt 30 % av befolkningen tilhører en risikogruppe for alvorlig influensa. Det utgjør når 1,6 millioner menneskerI tillegg er det 3-400 000 ansatte i helsetjenesten som jobber nært med pasienterMålsetningen er at minst 75 % av disse tar vaksine hvert årVi har også to andre målgrupper som bør vaksineres for å unngå å smitte andre. Det er:Svinerøktere og andre som har tett kontakt med levende gris ogDe som bor med/er tilsvarende nære immunsupprimerte



̶ Kronisk lungesykdom
̶ Hjerte- og karsykdom
̶ Diabetes type 1 og 2
̶ Lever- eller nyresvikt
̶ Kronisk nevrologisk sykdom/skade
̶ Nedsatt immunforsvar
̶ Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
̶ Annen alvorlig/kronisk sykdom der influensa 

utgjør en alvorlig helserisiko

Risikogrupper for alvorlig influensa

1. Barn og voksne med følgende 
risikofaktorer:

2. Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

3. Alle fra fylte 65 år

4. Gravide fra 12. svangerskapsuke

5. Barn født prematurt, særlig <uke 32, opp 
til 5 års alder (NY!)
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Risikogruppene for alvorlig influensa er grupper som i studier/klinikk har vist økt for alvorlige forløp av influensa enn øvrig befolkning. Risikogruppene er stort de samme for barn og voksne. En god del som har én risikotilstand vil også ha flere samtidige utfordringer, for eksempel både organsvikt og nedsatt immunforsvar eller samtidig hjerte- og lungesykdom, for å nevne noe. Andelen av befolkningen som lever med én eller flere risikotilstander øker med alderen. Personer med flere risikofaktorer er særlig utsatt, og det er særlig viktig at de får vaksine. I tillegg til sykdomsgruppene anbefales vaksinen til alle over 65 år Beboere i omsorgsbolig og sykehjem er også en viktig gruppe – og de i denne gruppen som er over 65 år bør da få den forsterkete influensavaksinen, FLUAD Tetra. Så vil jeg si noe mer om vaksine til barn, den nye anbefalingen om vaksine til premature barn, samt om vaksine til gravide.



Influensavaksine til barn i risikogruppene
Også barn kan få alvorlig influensasykdom – risikogruppene anbefales vaksine

̶ De fleste barn har møtt flere influensavirus før 
fylte 8 år. Barn er utsatt for å få influensa, men de 
aller fleste tåler det.

̶ Noen blir imidlertid alvorlig syke og trenger 
innleggelse. Man ser også dødsfall nesten årlig.

̶ Sykehusinnleggelser er hyppigst hos de minste 
(<6mnd), og avtar med økende alder. 

̶ ≈ 5 % av barn tilhører én eller flere risikogrupper. 
Disse har forhøyet risiko for sykehusinnleggelse.

̶ Noen risikogrupper blir oftere innlagt enn andre, 
herunder barn med immunsuppresjon, epilepsi 
og hjerte-/lungesykdom.
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De fleste barn har møtt flere influensavirus før fylte 8 år. Barn er utsatt for å få influensa, men de aller fleste tåler det.Noen blir imidlertid alvorlig syke og trenger innleggelse. Man ser også dødsfall nesten årlig.Sykehusinnleggelser er hyppigst hos de minste (<6mnd), og avtar med økende alder. ≈ 5 % av barn tilhører én eller flere risikogrupper. Disse har forhøyet risiko for sykehusinnleggelse. 5 % av barna utgjør omtrent 55 000 barn. Noen risikogrupper blir oftere innlagt enn andre, herunder barn med immunsuppresjon, epilepsi og hjerte-/lungesykdom



Antall doser influensavaksine distribuert siste 6 år
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Antall doser influensavaksine har økt veldig de siste årene, som denne grafen viser. De aller fleste som tar vaksine tilhører målgruppene, men det er også en del som kjøper vaksine av andre grunner Den rød stiplede linjen øverst i grafen viser antallet som bør ta vaksine hvert år. I fjorårssesongen ble det sendt ut vaksine til over halvparten av disse. Disse distribusjonstallene gjenspeiles i vaksinasjonsdekningstallene fra Statistisk sentralbyrå (neste slide)



Vaksinasjonsdekning blant helsepersonell siste 6 år
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Tallene fra SSB viser at det har vært en meget positiv utvikling i vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell. Vi vet at flere helseforetak hadde over 90 % dekning alt for to år siden, at flere har kommet til denne listen, og at helseforetakene fremdeles holder fanene høyt. Noen sykehjem og andre kommunale tjenester har også gjort det like bra, men mange henger fortsatt etter, og det bør bli bedre.En holdningsundersøkelse FHI utførte blant helsepersonell før sommeren viste at jo lenger helsefaglig utdanning du har, jo mer sannsynlig er det at du er positiv innstilt og mener at vaksinen er viktig for alle som jobber med pasienter. Videre er det flere som er positive til influensavaksinen i sykehus og på legekontor enn i kommunehelsetjenesten for øvrig. Forskjellen bør bli mindre om vi skal klare å beskytte de mest sårbare pasientene. Arbeidet med å spre god kunnskap om influensa og vaksinen er derfor fremdeles svært viktig.I dette arbeidet er det viktig å legge til rette for spørsmål og å forsøke å gi gode og forståelige svar på det ansatte, kolleger og pasienter lurer på. Bjørn Guldvog vil snakke mer om helsepersonells holdninger til influensavaksine etterpå.
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Også blant risikogruppene var det for sesongen 2020/21 hele 50 % som lot seg vaksinere. Dette er veldig gledelig!Imidlertid er det slik at det i hovedsak er de eldre som har tatt vaksine; de yngre har mye lavere dekning. 
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Det er selvsagt fantastisk at dekningen er så høy blant de som er aller mest utsatt – de eldre med kronisk sykdom – og det er flott at andre eldre også ser nytten av å ta vaksine. For de yngre i risikogruppene har dessverre utviklingen gått saktere enn for andre grupper. Vi frykter nok at noen av disse lot være å ta vaksine i fjor fordi det noen steder manglet vaksine. Til disse – og til helsepersonellet deres – vil vi gjerne få understreke at det er nok vaksine tilgjengelig, og at det er viktig at også disse lar seg vaksinere. Dette er nok en gruppe som ofte krever noe mer motivasjon for å ta vaksine, enten fordi de er veldig opptatt, ikke føler seg så syke, undervurderer betydningen av influensa, tenker at de klarer en influensa osv. Da er informasjon og innkalling gode virkemidler. 



Legens anbefaling er viktig!

I fjor oppga 48 % av de spurte i risikogruppene at de fikk en anbefaling 
om vaksine. 

87 % av de som fikk en anbefaling, ble vaksinert, mot 20 % av de øvrige.
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Det vi har sett over flere år er at legens anbefaling er det viktigste for at man tar vaksine. I fjor oppga 48 % av de spurte i risikogruppene at de fikk en anbefaling om vaksine.87 % av de som fikk en anbefaling ble vaksinert, mot 20 % av de øvrige.Det vil si at 80 % av de vaksinerte hadde fått en anbefaling.



Influensavaksine kommende sesong

FHI har >1.8 millioner doser influensavaksine til målgruppene, pluss en 
forsterket vaksine til eldre i sykehjem

Vaksinen er gratis for personer i målgruppene

Vaksinering hos fastlegen har en egenandel på kr 50, gratis for barn 
og med frikort; vaksinering i kommunalt tilbud er gratis
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FHI har over 1,8 millioner doser til målgruppene, i tillegg til en forsterket vaksine til sykehjemsbeboerneRegjeringen har bestemt at vaksinen skal være gratis for disse og at vaksinering skal være gratis hos kommunen eller veldig billig hos fastlegen.Personer utenom målgruppene kan kjøpe vaksine på apotek, på private vaksinasjonskontor, eller hos fastleger med salgsdoser. Prisen settes da av tilbyder. 



Vårt viktigste budskap

1. Vaksine er det viktigste tiltaket for å unngå alvorlig sykdom

2. Vaksinen bruker 10-14 dager på å virke: Ta vaksine før 
influensasesongen!

3. Andre virus enn influensa kan gi influensalignende symptomer som 
influensavaksinen ikke beskytter mot

4. Koronavaksine beskytter ikke mot influensa
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Vårt viktigste budskap foran influensasesongen er at vaksinering er det tiltaket som virker aller best mot alvorlig sykdom.Vaksinen virker ikke med en gang, derfor er det viktig å ta den før sesongen starter.Andre virus kan gi samme symptomer som influensa – vaksinen virker ikke mot disseKoronavaksine virker ikke mot influensa – du MÅ ta begge for å være beskyttet også mot influensa.



Influensavaksine til 
helsepersonell

Helsedirektør Bjørn Guldvog



Helsedirektoratet

Mål

20

EU har som mål at minst 75 prosent av 
dem som jobber med pasienter er 
vaksinert. 

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 
andelen vaksinerte i helsetjenesten øker fra
år til år. I fjor ble 50 prosent av 
helsepersonell vaksinert, mot 44 prosent
året før



Helsedirektoratet

Hvorfor er det 
så viktig at 

helsepersonell
blir vaksinert?
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Helsedirektoratet

Beredskap i 
helsetjenesten
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Helsedirektoratet

Influensa og 
covid-19
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Helsedirektoratet

Vi har spurt 
helsepersonell 
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Like mange planlegger å vaksinere seg i år, 
sammenlignet med i fjor (57 %, 56 % i fjor)

Stor økning i andelen helsepersonell som lot seg 
vaksinere for å unngå å bli syke selv

Viktige faktorer for at de som ikke planlegger å vaksinere
seg skal endre mening: 

• At arbeidsgiver oppfordrer til det
• At det er gratis

44 % av de som ikke ønsker å bli vaksinert i år, oppgir at 
det er fordi de ikke er redde for å bli syke selv. 39 % tror 
at kroppen har godt av å gå gjennom sykdom.

27% av dem som valgte å ikke vaksinere seg i fjor, lot 
være fordi de ikke fikk tilbud om det på jobb.



Helsedirektoratet

Hva må vi 
gjøre nå?
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Helsedirektoratet

Arbeidsgivers ansvar
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Helsedirektoratet

Beskytt
pasientene

dine

27
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