
1 

 

Notat – målgrupper for influensavaksinasjon 

sesongen 2014/2015 
 

Målgruppene i de norske anbefalingene for influensavaksinasjon baserer seg hovedsakelig på 

anbefalingene som foreligger fra SAGE Working Group on influenza and immunization, World Health 

Organization (WHO) og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (1,2,3). I tillegg 

er anbefalinger fra andre land og sentrale publikasjoner vedrørende målgrupper og 

sesonginfluensavaksine vurdert.  

Anbefaling om influensavaksine* for sesongen 2014/2015  

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom 

(risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine for å beskytte seg mot sykdommen: 

• Alle fra og med fylte 65 år 

• Beboere i omsorgsbolig og sykehjem 

• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen 

tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon  

• Barn og voksne med: 

o diabetes mellitus, type 1 og 2 

o kronisk lungesykdom (inkludert astma) 

o kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum 

eller pulmonal hypertensjon 

o kronisk leversvikt 

o kronisk nyresvikt 

o kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet 

o nedsatt infeksjonsresistens 

o svært alvorlig fedme (BMI over 40) 

o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter 

individuell vurdering av lege 

I tillegg anbefales følgende grupper influensavaksine med det hovedformål å beskytte 

andre (indirekte beskyttelse): 

• Helsepersonell som har pasientkontakt  

• Husstandskontakter til immunsupprimerte personer  

• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 

 

*Anbefalingene gjelder trivalent, inaktivert sesonginfluensavaksine (TIV). 
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Hovedprinsippet for de norske vaksineanbefalingene er å oppnå beskyttelse for den som tar 

vaksinen. Indirekte beskyttelse (flokkeffekt) kan være en tilleggsgevinst. Anbefalingene om 

influensavaksinasjon av helsepersonell, husstandskontakter til immunsupprimerte og svinerøktere 

har imidlertid som hovedformål å beskytte andre.   

Tidligere år har trivalent, inaktivert sesonginfluensavaksine (TIV) vært eneste tilgjengelige 

sesonginfluensavaksine på det norske markedet. Levende svekket (attenuert) influensavaksine (LAIV) 

i form av nesespray kom på markedet i Norge i 2013. Vaksinen er godkjent til barn og ungdom fra og 

med 24 måneder til og med 17 år. LAIV skal ikke brukes av immunsupprimerte. Det er begrenset 

dokumentasjon for bruk av LAIV hos personer i de risikogruppene som årlig anbefales 

influensavaksine.  Spørsmålet om bruk av LAIV til barn i risikogruppene vil bli utredet ved 

Folkehelseinstituttet utover i 2014. Anbefalingene i dette notatet gjelder derfor som tidligere år bruk 

av TIV. 

Det er omfattende kunnskap om sikkerheten av TIV etter utstrakt bruk i mange land gjennom flere 

tiår. Disse vaksinene har en god sikkerhetsprofil og gir svært sjelden alvorlige bivirkninger (2,4,5,6).  

 

Kommentarer til noen av målgruppene 
Tre grupper kommenteres spesielt i dette notatet: Gravide, helsepersonell med pasientkontakt og 

svinerøktere. Dette er grupper hvor de norske anbefalingene kan avvike noe fra de generelle 

anbefalingene fra WHO/SAGE, ECDC og andre vestlige land, eller hvor det har vært en diskusjon 

rundt anbefalingen, som i tilfellet helsepersonell.   

 

Influensavaksine til gravide 

WHO/SAGE og ECDC har gravide som første prioritet for sesonginfluensavaksinasjon og anbefaler 

vaksine uavhengig av trimester. Mange vestlige land anbefaler også influensavaksine til gravide i alle 

trimestre (7).  

I Norge anbefales influensavaksine til gravide etter 12. svangerskapsuke. Det er ingen generell 

anbefaling om influensavaksinasjon av alle gravide i 1. trimester, men gravide i 1. trimester med 

tilleggsrisiko kan vurderes for influensavaksinasjon. 

Anbefalingene er basert på tilgjengelig dokumentasjon om:  

1. Betydningen av influensainfeksjon i svangerskapet for mor og foster/ barn (sykdomsbyrde) 

2. Effekten av influensavaksinasjon i svangerskapet for mor og foster/ barn  

3. Uønskede effekter (bivirkninger) for mor eller foster/ barn etter influensavaksinasjon i 

svangerskapet 

Sykdomsbyrde 

Gravide og kvinner som nylig har født har høyere risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner ved 

influensainfeksjoner enn ikke-gravide kvinner. Det tilskrives fysiologiske endringer i immunsystem, 

hjerte og lungefunksjon i svangerskapet (8, 9, 10). Økt risiko for alvorlig influensa hos gravide kvinner 

er rapportert under flere tidligere pandemier (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). Økt risiko for 
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sykehusinnleggelser blant gravide med astma er også vist for sesonginfluensa (18). Tidligere studier 

har også funnet assosiasjon mellom mors influensasykdom i svangerskapet, kognitiv utvikling hos 

barnet og risiko for psykisk sykdom, men sikker årsakssammenheng er ikke etablert (19, 20, 21). En 

stor registerbasert norsk studie viste at influensasykdom i svangerskapet var assosiert med nær 

doblet risiko for fosterdød etter 12. svangerskapsuke (22). Økt risiko for fosterdød og for tidlig fødsel 

etter pandemisk influensasykdom i svangerskapet er også vist i en engelsk studie (23).  

Effekt 

Det meste av den tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjon for effekt av influensavaksinasjon hos 

gravide er knyttet til vaksinasjon i 2. og 3. trimester. I den norske registerbaserte studien ble risikoen 

for influensasykdom i svangerskapet redusert med 70 % ved vaksinasjon i 2. og 3. trimester, og 

vaksinasjon økte ikke risikoen for fosterdød (22). En dansk registerstudie viste tilsvarende ingen økt 

risiko for fosterdød ved vaksinasjon (24). Andre studier har vist at vaksinasjon i svangerskapet 

beskytter nyfødte mot influensa og sykehusinnleggelse (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32).  

Bivirkninger 

Det er betydelig erfaring med bruk av sesonginfluensavaksine (TIV) til gravide. Flere land, blant annet 

USA, har gjennom flere år anbefalt sesonginfluensavaksinen til alle gravide, uavhengig av trimester. 

Ut fra erfaringer fra bruk i praksis og spontanrapporteringsovervåkning av bivirkninger i disse 

landene, finner man ikke noe som tyder på at vaksinen øker risikoen for abort eller skader på 

fosteret. Imidlertid er spesifikke studier for sikkerhet ved bruk av influensavaksine i 1. trimester 

begrenset.  

11 studier er inkludert i en review-artikkel fra 2009 som inkluderte totalt ca. 10 500 gravide kvinner, 

men bare ca. 700 av disse ble vaksinert i 1. trimester (33). Et par av studiene som inkluderer 1. 

trimester er longitudinelle med opptil 7-års oppfølging og har ikke påvist økning av medfødte 

misdannelser eller nevrokognitive forstyrrelser hos barn av vaksinerte mødre (34, 35). Studiene er 

gjort i perioden 1971-83.  

I en studie fra Texas som ble publisert i 2012 studerte man over 10 000 gravide kvinner i perioden 

2003-2008. Der ble barn født av kvinner som ble vaksinert i 1. trimester (TIV) sammenlignet med 

barn født av kvinner som ble vaksinert i 2. eller 3. trimester (TIV) og barn av ikke-vaksinerte kvinner 

(36). I studien fra Texas fikk kun 439 kvinner vaksine i første trimester og 8 251 i 2. eller 3. trimester. 

Nyfødte barn til kvinner som var vaksinert i 1. trimester hadde ingen økt risiko for medfødte 

misdannelser. Resultatene for de andre utfallene var ikke konklusive, men med til dels forhøyede 

risikoestimater. Dette kan skyldes seleksjon av kvinner med bakenforliggende sykdom til vaksinasjon 

i 1. trimester.  

Nyere studier basert på data fra det amerikanske spontanrapporteringssystemet for uønskede 

hendelser etter influensavaksinasjon viser et svært lite antall rapporterte bivirkninger etter 

influensavaksine i alle trimestre (148 rapporter i 20-års-perioden). Spontanaborter var hyppigst, men 

ikke hyppigere enn i den totale befolkningen (37). Rapporteringssystemet er imidlertid ikke basert på 

systematisk rapportering av alle hendelser, og en studie som nylig ble publisert viste at amerikanske 

gynekologer og fødselsleger i liten grad kjente til systemet (38). 
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En liten amerikansk kasus-kontroll studie inkluderte 243 kvinner som hadde spontanabortert, hvorav 

16 hadde fått influensavaksine. Studien viste ingen økt risiko for spontanabort hos de vaksinerte 

kvinnene sammenlignet med de ikke-vaksinerte (39).  

Resultatene fra de studiene som er gjort på influensavaksinasjon i 1. trimester er ikke konklusive, og 

antallet gravide vaksinert i 1. trimester som er inkludert i studiene er totalt sett lavt. Videre er øvrige 

risikofaktorer som kan ha betydning for beslutningen om å ta influensavaksine i liten grad beskrevet. 

Dette kan ha betydning for resultatene i studiene (seleksjon). 

Konklusjon 

Det utvises generelt forsiktighet med bruk av medikamenter/vaksiner til gravide, spesielt de første 

tre månedene av svangerskapet. Det er mot slutten av svangerskapet at den gravide har størst risiko 

for å utvikle alvorlig influensasykdom. Dette, sammen med de begrensede data som finnes for bruk 

av sesonginfluensavaksine til gravide i 1. trimester, gjør at Folkehelseinstituttet viderefører de 

tidligere norske anbefalingene om sesonginfluensavaksine til gravide etter 12. svangerskapsuke (2. 

og 3. trimester). Denne tilnærmingen deles også av svenske og danske helsemyndigheter, samt flere 

andre europeiske land (7).   

 

Helsepersonell 

Anbefalingen om vaksinasjon av helsepersonell har som hovedformål å beskytte andre (pasientene) 

enn de som vaksineres. Det er også et mål å opprettholde tilfredsstillende beredskap under større 

influensautbrudd. 

En økt vaksinasjonsdekning hos risikogruppene vil ikke fullt ut kunne erstatte behovet for at 

helsepersonell vaksinerer seg. Dette fordi pasienter i risikogruppene er ekstra sårbare for alvorlig 

influensa og selv kan ha redusert effekt av influensavaksine. 

Den beskyttende effekt av vaksinasjon av helsepersonell må vurderes ut fra to forhold: Effekten for 

helsepersonellet selv, og effekten for pasientene. Vurderingen av sikkerhet ved vaksinasjon omfatter 

både mulige kortsiktige bivirkninger og eventuelle langsiktige uønskede konsekvenser.  

Sykdomsbyrde:  

a) Helsepersonell har en klart høyere sannsynlighet for å få influensa enn andre voksne som 

ikke arbeider i helsesektoren (40), men infeksjonen har ofte et mildt eller asymptomatisk 

forløp (41). Dermed vil helsepersonell med lite symptomer kunne gå på jobb og risikere å 

smitte andre.  

b) Sykdomsbyrden hos risikopasientene vil variere med blant annet alder, diagnosegruppe og 

immunsupprimerende behandling. Smittepresset i miljøet rundt den enkelte har også 

betydning, da pasientenes kontaktflate varierer fra full deltagelse i samfunn og arbeidsliv til 

isolering på sykehus. Helsepersonells betydning som smittekilde vil dermed også variere. 

Flere publikasjoner har dokumentert influensautbrudd på sykehus og i andre 

helseinstitusjoner der helsepersonell har hatt en rolle i smittespredningen (42). Utbrudd ved 

sykehjem er spesielt vanlig (43).  



5 

 

Beskyttende effekt ved vaksinasjon av helsepersonell: 

a) Beskyttelse av helsepersonell: Avhengig blant annet av grad av overensstemmelse mellom 

vaksinevirus og sirkulerende virus er effekten av influensavaksine generelt hos friske voksne 

vist å ligge mellom 50-80 % (44, 45). I en studie blant helsepersonell er det imidlertid vist opp 

mot 88 % beskyttelse mot laboratoriebekreftet influensa etter sesonginfluensavaksinering (2, 

46).    

b) Indirekte beskyttelse av pasientene: Det er usikkerhet om hvor stor beskyttelse pasienter 

oppnår ved at helsepersonell vaksinerer seg. I en studie fra Storbritannia ble det vist at høy 

vaksinasjonsdekning (opp mot 50 %) blant helsepersonell på sykehjem kan redusere antall 

influensarelaterte komplikasjoner og i noen tilfeller dødsfall (47). Resultatene fra siste 

kunnskapsoppsummering fra Cochrane-samarbeidet var ikke like konklusive (48). Samtidig 

understreket forfatterne at kvaliteten på dokumentasjonen var lav og etterlyste bedre 

studier. Ut over eldre på institusjon finnes det lite dokumentasjon på hvor stor grad av 

beskyttelse som oppnås for andre pasientgrupper gjennom influensavaksinasjon av 

helsepersonell. 

Immunitet etter influensasykdom og etter vaksinering med inaktivert influensavaksine (TIV) 

Forskning de senere årene har gitt økt kunnskap om den immunologiske betydningen av det å 

gjennomgå influensainfeksjon. Det er en rekke holdepunkter for at gjennomgått influensa gir en 

bredere immunrespons enn det som oppnås etter vaksinasjon med TIV og dermed også bedre 

beskyttelse mot senere smitte av nye stammer influensavirus (49, 50, 51). Vaksinering med TIV 

induserer antistoffer som primært gir beskyttelse mot de virusvariantene som er inkludert i vaksinen. 

Dette, sammen med stadige endringer i sirkulerende influensavirus, er grunnen til at vaksinasjon må 

gjentas årlig. Antistoffproduksjon stimuleres også ved influensainfeksjon, men i tillegg gir infeksjon 

opphav til cellulær immunitet mot indre deler av viruset, som ikke stadig endrer seg.  Det har vært 

diskutert om årlig vaksinasjon av helsepersonell med TIV, ved å hindre infeksjon, på lang sikt ville 

kunne begrense stimuleringen av cellulær immunitet slik at forsvaret mot helt nye virusvarianter 

(pandemiske) ble svekket.  Det er imidlertid usikkert om dette kan ha betydning for friske voksne 

som allerede har gjennomgått en eller flere influensainfeksjoner. Med utgangspunkt i 

effektestimatene for TIV, er det også grunn til å anta at helsepersonell på tross av årlig vaksinasjon, i 

løpet av en yrkeskarriere uansett vil gjennomgå influensainfeksjoner. 

Konklusjon 

Avveiningene vedrørende influensavaksinasjon av helsepersonell omfatter foruten spørsmålet om 

effekt og sikkerhet for helsepersonellet selv, også spørsmålene om hvor langt helsepersonellets 

ansvar strekker seg for å minimere pasientens risiko for smitte og for å opprettholde en 

tilfredsstillende helseberedskap. Folkehelseinstituttet anser at dagens kunnskap om risikogrupper, 

sikkerhet og effekt av TIV- vaksinering hos voksne samlet sett gir grunnlag for å opprettholde det 

eksisterende vaksinerådet: Helsepersonell som har pasientkontakt anbefales influensavaksine. 

  

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 

Griser har lenge vært kjent for å kunne spille en rolle i spredningen av influensavirus til andre arter, 

inkludert mennesker. Celler i luftveiene hos griser har overflatereseptorer som både humane 

influensavirus og fugleinfluensavirus kan feste seg til. Dette gjør at svin kan være kilde til utvikling og 

spredning av virus med endrede egenskaper (52, 53, 54). På bakgrunn av dette har også flere andre 
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land (bl.a. Storbritannia) anbefalt yrkesvaksinasjon av svinerøktere (7). Ulikt situasjonen i de fleste 

andre land er det i Norge kun influensa A(H1N1)-virus introdusert fra mennesker under og etter 

pandemien i 2009 som sirkulerer hos griser.  Det er vist i Norge etter pandemien at smitte fra 

mennesker til griser har fortsatt å være en viktig pådriver for utbrudd som så videreføres effektivt 

hos grisene (55, 56, 57). Influensavirus kan persistere hos svin gjennom sommerhalvåret når viruset 

ikke sirkulerer hos mennesker. Undersøkelser viser at de genetiske variantene hos griser følger 

utviklingen hos mennesker, men også at nye genetiske varianter kan oppstå hos grisene (58).  

Konklusjon 

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser anbefales 

sesonginfluensavaksine. Den primære hensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte 

grisene mot influensasmitte for å hindre utvikling av virus med nye egenskaper i gris. Sekundært vil 

en også kunne begrense smitte tilbake fra svin til de personer som har mest kontakt med dem. 
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