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Epikurve ILI

Sesongen 2019-20
Legebesøk for influensalignende sykdom (ILS) Laboratoriebekreftet influensa
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Færre syke i vinter
Antall konsultasjoner for influensa*

*Tall fra Sykdomspulsen
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123 innlagte på intensivavdelingene med mistenkt eller bekreftet influensa

Langt færre sykehusinnlagte i 2019/20

*Overvåkingssystemet dekker ca 67 % av befolkningen; dette er et estimat for befolkningen som helhet.

Under 3000 innlagt på sykehus med influensa i vinter*



Aldersfordeling – sykehusinnlagte og intensiv
Verre sesong enn normalt for barna

Innlagte i sykehus Intensiv



• Uteblitt influensautbrudd på den sørlige halvkule

• Koronatiltak

• Redusert reiseaktivitet

• Økt vaksinasjonsdekning mot influensa

MEN - influensavirus er uforutsigbare
• Det vaksineres som om influensaepidemien kommer som vanlig

Kommende sesong
Hva har vi i vente?



Dekningstall influensavaksine 
2019-20



Barn og voksne med: 

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 og/eller kronisk sykdom 
der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Gravide fra 12. svangerskapsuke

Målgruppene for influensavaksinasjon
Risikogrupper Øvrige målgrupper

Helsepersonell med pasientkontakt

Personer som bor sammen med 
immunsupprimerte pasienter

Svinerøktere og andre med regelmessig 
kontakt med levende griser



Influensavaksine
Hvorfor vaksine? 

• Viktigste forebyggende tiltak mot 
influensarelaterte komplikasjoner og 
dødsfall

• Mindre alvorlig sykdomsforløp blant 
vaksinerte som får influensa

• Viktig å unngå dobbeltinfeksjoner eller 
påfølgende infeksjoner av influensa og 
covid-19



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

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

• Influensavaksine gir ikke beskyttelse mot 
COVID-19.

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

Influensavaksine
Husk:

• Viktigste forebyggende tiltak mot 
influensarelaterte komplikasjoner og 
dødsfall

• Mindre alvorlig sykdomsforløp blant 
vaksinerte som får influensa

• Viktig å unngå dobbeltinfeksjoner eller 
påfølgende infeksjoner av influensa og 
Covid-19

Hvorfor vaksine? 



→ Vaksinen er gratis til risikogruppene, de betaler kun for vaksinering. 

→ Vaksine får du hos fastlegen/kommunen (sjekk lokale nettsider)

→ Egen vaksine (Fluad) til de mest sårbare eldre; husk å bestille!

→ Kun prioritert vaksinasjon til 1. desember, også hos apotek/private tilbydere

Influensavaksinering høsten 2020

Frem til 1. desember er all influensavaksine forbeholdt målgruppene



Målgruppene for influensavaksinasjon

Omfatter ca. 35 % av befolkningen

Kilde: SSB/FHI 2020

≈ 1.9 millioner 

Av dette utgjør personer i risikogruppene ca. 29 %

≈ 1.6 millioner 



Vaksinasjonsdekning influensa 
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Vaksinasjonsdekning blant helsepersonell
Øker i takt med økt innsats, innsikt og tilgjengelighet

Kilde: SSB/FHI 2020



Folkehelseinstituttet 2020

Takk



Influensavaksine

til helsepersonell

Helsedirektør Bjørn Guldvog



Helsedirektoratet

Mål Verdens helseorganisasjon (WHO) og 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 44 prosent av 

helsepersonell vaksinert, mot 34 prosent 

året før



Helsedirektoratet

Hvorfor er det 
så viktig at 

helsepersonell
blir vaksinert?



Helsedirektoratet

Beredskap i
helsetjenesten



Helsedirektoratet

Influensa og 
covid-19



Helsedirektoratet

Vi har spurt 
helsepersonell 

12% flere (56%) planlegger å vaksinere seg i

år, sammenlignet med i fjor

Viktige faktorer for at de som ikke planlegger å 

vaksinere seg skal endre mening: 

• Tilbud om vaksine i arbeidstiden

• At det er gratis

32% av de som ikke ønsker å bli vaksinert, 

oppgir at det er fordi de ikke er redde for å bli

syke selv. 

23% av dem som valgte å ikke vaksinerte seg i

fjor, lot være fordi de ikke fikk tilbud om det på

jobb.



Helsedirektoratet

Hva må vi 
gjøre nå?



Helsedirektoratet
Arbeidsgivers ansvar



Helsedirektoratet

Beskytt

pasientene
dine



• En stor andel av befolkningen har

økt risiko for alvorlig influensa 

→ disse bør ta vaksine!

Influensavaksinering 2020

Fastlegen 
svarer på om du bør 

ta vaksinen. Spør!

• Helsepersonell bør ta vaksine 

for å beskytte pasientene - og seg selv

• Vaksinen bør settes oktober-desember; så tett opptil influensautbruddet som mulig, 
men før sesongen er i gang for alvor


