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Det er flere influensavirus i omløp som gir årlige epidemier blant mennesker:

Influensa A

H3N2 H1N1

Influensa B

Victoria Yamagata?

Hvorfor influensavaksine? 



Influensa kan gi alvorlig sykdom, og vi ser i gjennomsnitt 900 dødsfall per år

‒ Komplikasjoner som lungebetennelse, 
organsvikt, behov for pustehjelp, varig 
svekkelse og økt hjelpebehov

‒ Utbrudd i institusjoner

‒ Forverring av grunnsykdommer 

‒ Ca. 5 000 innleggelser en vanlig sesong, 
samt intensivinnleggelser

Klassisk symptombilde:

‒ Hoste, feber, muskelverk, hodepine, 
slapphet

‒ Rask debut

‒ Hos barn symptomer fra 
mage/tarm

Hvorfor influensavaksine? 



Høy «immunologisk gjeld»



Andel som blir syke i normale år:
‒ 5-10 % av alle voksne 

‒ 20-30 % av alle barn

‒ Rundt 20 % av helsepersonellet

Nå:
‒ Forventer mange syke pga lav 

immunitet i befolkningen

‒ I år ekstra mange barn som aldri har 
hatt influensa

Befolkningen er nå ekstra utsatt



• Risikogrupper for alvorlig influensa

Omfatter ≈ 30 % av befolkningen / 1.6 millioner

• Helsepersonell i pasientnært arbeid

≈ 400 000 personer arbeider med pasienter i helsetjenesten

• Øvrige målgrupper

‒ personer som bor med/har tilsvarende nær kontakt med immunsupprimerte,

‒ personer som regelmessig håndterer levende gris

‒ saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt/bekreftet influensasyk 
tamfugl

Vaksineanbefalinger influensa - målgrupper



Stadig flere tar influensavaksinen
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Influensasesonger

Forbruk av influensavaksiner i Norge siste 7 år

Totalt forbruk av influensavaksiner Forbruk av vaksiner i influensavaksinasjonsprogrammet
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Dekningen har økt kraftig de siste årene
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̶ Kronisk lungesykdom
̶ Hjerte- og karsykdom
̶ Lever- eller nyresvikt
̶ Kronisk nevrologisk sykdom/skade
̶ Nedsatt immunforsvar etter sykdom/behandling
̶ Diabetes
̶ Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
̶ Annen alvorlig/kronisk sykdom der influensa 

utgjør en alvorlig helserisiko

Risikogrupper for alvorlig influensa

‒ Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

‒ Alle fra fylte 65 år

‒ Gravide fra 12. svangerskapsuke

‒ Barn født prematurt, særlig <uke 32, fra 6 
måneder til 5 år

Samt:Barn og voksne med:



Influensavaksine til barn?

‒ I normale vintersesonger får mange barn (20-30 %) influensa 

‒ Fordi det har sirkulert lite influensa i deres levetid vil uvanlig mange barn mangle 
immunitet mot influensa i år 

‒ Vi forventer derfor at mange blir syke. De aller fleste vil tåle det 

‒ Men også barn kan få alvorlig influensa. Man pleide også å se dødsfall nesten årlig

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

Barn er utsatt for å få influensa. De aller fleste tåler det. 



Barn i risikogruppene for alvorlig influensa

‒ Normalt ser vi omtrent 500 influensarelaterte innleggelser blant barn i Norge hver 
vinter

‒ Barn i risikogruppene er overrepresentert blant disse

‒ Noen risikogrupper blir oftere innlagt enn andre, herunder barn med 
immunsuppresjon, epilepsi og hjerte-/lungesykdom

‒ Anbefalingen er ikke gradert etter alvorlighetsgrad; alle barn
i risikogruppene skal ha tilbud om vaksine 

≈ 7 % (>80 000 barn)  av barn i Norge tilhører én eller flere risikogrupper.



For få barn i risikogruppene får vaksine

‒ Fint om helsepersonell anbefaler influensavaksine til foreldre med barn i risikogruppene

‒ 2 aktuelle vaksiner til barn i år – sprøyte eller nesespray:

‒ inaktivert injeksjonsvaksine (godkjent 6 mnd+) 

‒ levende svekket nesesprayvaksine (godkjent 2-17 år; obs kontraindikasjoner)

‒ Barn <9 år som ikke er vaksinert/ikke har hatt influensa før skal ha 2 doser med minst 4 
uker mellomrom

‒ Vaksinene koster i år 88 kr per dose. Ta så lavt administrasjonsgebyr som mulig, så flest 
mulig barn i risikogruppene kan få vaksine

Kun 8 % av barn i risikogruppene fikk influensavaksine i fjor



Infoark om nesesprayvaksine:

‒ Inneholder levende, svekkede, temperaturtilpassede virus

‒ Gis som én dose i hvert nesebor - formerer seg i 
neseslimhinnen og gir både lokal og systemisk immunitet

‒ Bivirkninger: 

‒ Nesetetthet (mer enn 10 %), rennende nese 
‒ Hodepine, sykdomsfølelse, muskelsmerter, manglende 

appetitt, feber over 38 °C (mer enn 1 %)
‒ Hvesende respirasjon er rapportert, særlig hos barn 

under to år

‒ Kontraindikasjoner – alvorlig astma, aktivt pustebesvær, 
klinisk immunsvikt, alder under 2 år, graviditet



‒ Gravide får ikke influensa (eller korona) oftere enn andre

‒ De aller fleste gravide som får en luftveisinfeksjon i svangerskapet får et normalt 
sykdomsforløp

‒ Gravide har likevel noe høyere risiko for komplikasjoner og alvorlig sykdom enn 
øvrig befolkning

‒ Risikoen øker utover i svangerskapet (og vedvarer post partum)

‒ De minste barna (<6 mnd) har høyest risiko for sykehusinnleggelse,
men kan ikke få vaksine.

Influensavaksine til gravide
Vaksine i svangerskapet beskytter mor og barn



‒ Inaktiverte injeksjonsvaksiner mot influensa er godkjent til alle gravide, uavhengig 
av trimester

‒ Vaksinen har få bivirkninger og gir samme effekt hos gravide som hos andre

‒ Fordi risikoen for alvorlig sykdom øker med gestasjonslengde anbefales alle 
gravide influensavaksine fra 12. svangerskapsuke

‒ Gravide med annen tilleggsrisiko (helsepersonell som eksponeres på jobb,
gravide i risikogrupper) vaksineres også i 1. trimester

‒ For å beskytte de minste barna (<6 mnd) må mor vaksineres 
i svangerskapet

Influensavaksine til gravide
Vaksine i svangerskapet beskytter mor og barn



Vaksinering i svangerskapet
Gravide bør få både influensa- og koronavaksine

‒ En fordel å unngå febersykdom/ luftveisinfeksjoner 
i svangerskapet 

‒ Influensa og korona sirkulerer normalt i stort 
omfang i løpet av vinteren, og smitter lett

‒ Det finnes gode vaksiner mot begge virus

‒ Helsepersonell har en viktig rolle i å anbefale 
vaksine til gravide

‒ Vaksinene kan settes samtidig – eller hver for seg



‒ Mange hevder at «jeg får aldri influensa» – men også for helsepersonell er det nå 
lenge siden de møtte viruset..

‒ Dessverre slik at pasienter som smittes i institusjon har en særlig høy risiko for 
alvorlige forløp (skrøpelige pasienter og ofte høy smittedose nosokomialt)

‒ Vaksine er en rettighet for ansatte i helsetjenesten med pasientkontakt

‒ God vaksinasjonsdekning i helsetjenesten gir mange enkeltindivider beskyttelse mot 
influensa – og holder helsetjenesten oppe under utbrudd. 

Helsepersonell vaksineres for å beskytte seg selv, sine pasienter 
og sine nærmeste

Influensavaksine til helsepersonell



‒ Influensa smitter gjennom kontakt, dråper og aerosoler. 

‒ Både pust, prating, nysing og hosting produserer partikler (fra store dråper 
til bittesmå luftbårne aerosoler) som kan inneholde smitteførende virus. 

‒ Dråper bærer mest smittestoff, men faller fortere til bakken

‒ Aerosoler kan sveve lenge, og virus kan overleve i dem i inntil 24 timer.

Helsepersonell vaksineres for å beskytte seg selv, sine pasienter og sine nærmeste

→ Vaksine er det beste tiltaket for å hindre influensa!

Influensavaksine til helsepersonell



I gjennomsnitt har vaksinen en effekt på 60 %

Effekt av influensavaksine



Vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom

Effekt av influensavaksine

↓færre alvorlige influensatilfeller 
blant vaksinerte



Vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom

Effekt av influensavaksine

→50 % beskyttelse mot sykehusinnleggelse blant vaksinerte som likevel blir syke

→Kortere sykehusopphold for vaksinerte

→50 % lavere risiko for ICU / dødsfall blant vaksinerte innlagte



En vaksine med lang fartstid, der de aller fleste bivirkningene er milde og forbigående 

Sikkerhet - influensavaksine

Vanlige bivirkninger:

‒ Reaksjoner på stikkstedet (rødme, hevelse, smerte)

‒ "Influensafølelse" i 1-2 dager



2015/16-2021/22 administrert 6.5 mill doser i Norge – og meldt 487 bivirkninger

Sikkerhet - influensavaksine

Influensasesong 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 SUM

Influensavaksiner satt 492 857 533 870 637 081 858 545 1 008 272 1 301 866 1 654 885 6 487 376

Meldte bivirkninger (totalt) 33 36 48 88 89 95 98 487

-Hvorav alvorlige meldinger 9 9 5 22 14 22 19 100

-Antall meldt av helsepersonell 28 31 28 61 64 66 65 343

Helsepersonell har meldeplikt for alvorlige og/eller ukjente bivirkninger



Alvorlige meldinger? 

Sikkerhet - influensavaksine

Det er meldt totalt 100 alvorlige meldinger på influensavaksinen siste 7 år; 65 fra 
helsepersonell. Disse omfatter

‒ en del pasienter som ble lagt inn til observasjon

‒ noen allergiske reaksjoner som krevde behandling (kortikosteroider, antihistamin, i 
sjeldne tilfeller adrenalin) 

‒ en del meldinger gjaldt (i hovedsak) eldre personer med annen underliggende sykdom 
som kunne forklare symptombildet (TIA, kreft, hjertesykdom, annen infeksjon)



Ved vaksinering kreves en individuell vurdering om vaksinasjon (altså ordinering) gjort av en 
person med rekvireringsrett

‒ Rekvireringsforskriften - leger, helsesykepleiere, farmasøyter og sykepleiere kan rekvirere 
(bestille) influensavaksine (frem til 1. juli 2023).

‒ Rekvireringsrett gir rett til å ordinere vaksine på individuell basis (forordne vaksine til 
enkeltperson).

OBS: 

‒ Samme krav til forsvarlighet og dokumentasjon som ved annen rekvirering og ordinering av 
legemidler; dvs. at vaksineringen må journalføres og meldes til SYSVAK

Rekvirere, ordinere, vaksinere, registrere..
- og journalføre – uansett om du vaksinerer ansatt eller pasient!



Tilgjengelighet

‒ Nærhet: på avdeling, ved vaktskifte, morgenmøte

‒ Fleksibilitet: mulighet for å få vaksine over lengre tid, og flere tider på døgnet

Informasjon
‒ Målrettet informasjon – gi en anbefaling og forklare hvorfor

‒ Møt spørsmål med et åpent sinn – kanskje er det din forklaring som trygger? 

‒ Mye tilgjengelig materiell og informasjon til alle nivå og flere språk på fhi.no. 

Organisering - ansattvaksinering
Vaksinering bør skje både sentralt og lokalt; vær der de ansatte er, når de er der

Ansatte i helsetjenesten med pasientkontakt skal ha tilbud om influensavaksine



‒ Influensavaksine og –vaksinering har vært gratis/nesten gratis under pandemien.

→ I år må pasientene igjen betale vaksine og vaksinering selv (programmet skal være 
selvfinansierende). Vaksine dekkes heller ikke av frikort.  

Det kommunale vaksinasjonstilbudet skal bidra til lik mulighet til å benytte tilbudet: viktig 
med enkel fysisk tilgjengelighet og lav pris.

‒ Vaksine bør tilbys ved faste/vanlige konsultasjoner. 

‒ Vaksinen koster kr 88, men de som setter vaksine kan ta et administrasjonsgebyr. Hold 
dette så lavt som mulig.

‒ Sørg for at de med dårligst utgangspunkt for å ta vare på egen og eventuelle barns helse 
blir prioritert og kan beskytte seg mot influensa.

Vaksine til risikogrupper 2022
Tilgjengelighet, anbefalinger, og pris! 



Les mer på fhi.no/influensavaksine

Kunnskapsgrunnlag: 
https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

Bestille vaksine
https://vaksinebestilling.fhi.no/influensavaksine

Informasjonsmateriell, plakater, filmer
https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/informasjonsmateriell/

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/
https://vaksinebestilling.fhi.no/influensavaksine
https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/informasjonsmateriell/
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