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Influensavirus 

2 

Kan ge 
 Säsongsinfluensa 
 Pandemisk                                                            

influensa 
 Mer begränsat                                                         

antal fall av zoonotisk influensa (spridd från djur), 
t.ex. fågelinfluensa 
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Säsongsinfluensa 
Andra benämningar: Vanlig influensa, 

vinterinfluensa, årlig influensa 

Andel sjuka i Sverige tidigare med begränsade 

möjligheter att vaccinera                         

 2 - 15% → 195 000 - 1,45 miljoner per säsong 

Andel sjuka under de senaste säsongerna 

Upp mot 10 000 bekräftade fall, men 

mörkertalet är stort och detta antal bör 

multipliceras med 10-50 för att få det faktiska 

antalet 

Influensa A eller B 
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Pandemi Årtal Typ av influensa A 

Ryska snuvan  1889-1890 H3N8 (eller H2N2) 

Spanska sjukan 1918-1920 H1N1 

Asiaten 1957-1958 H2N2 

Hongkong 1968 H3N2 

Svininfluensan 2009-2010 H1N1 

Pandemisk influensa 
Världsomfattande spridning av ett helt nytt 
influensa A-virus 
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Epidemi Pandemi 

Antigen drift – 
punktmutationer i gener 

Antigent skifte – utbyte 
av gener från olika virus  

Historiskt 2 - 15 % sjuka, 
nu lägre andelar, upp mot 
några procent 

Upp till 25 (- 50) % sjuka 

Vinterhalvåret 
 

Kan komma när som 
helst under året 

Under 2 – 3 månader 
 

Kan gå i ”vågor” före och 
efter huvudutbrottet 

Främst dödsfall bland 
äldre och kroniskt sjuka 

Dödlighet även bland 
yngre 
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 Symtom vid influensa 
• feber  

• huvudvärk 

• värk i kroppen 

• hosta 

• halsont, snuva 

• illamående 

• hos barn ofta kräkningar, 
diarré 

• inkubationstid 1 - 3 dygn 

• hastigt insjuknande                            

 

• smittar 1 dag före och 5 
dagar efter man blir/blivit 
sjuk 

• längre smittsamhet: små 
barn (2 veckor), 
immunbristpatienter 
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Komplikationer till influensa 

 

• Lunginflammation 

• Försämring i patientens tidigare kroniska sjukdom 

• Dödsfall 

 

 

Influensavaccination av riskgrupper -                                   
mot komplikationer och död 
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Grupper som riskerar att bli svårare sjuka i 
influensa och därför erbjuds kostnadsfri 
vaccination 

• personer över 65 års ålder 
• gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16 efter den 

ultraljudsundersökning som görs 
• personer med kroniska sjukdomar 

• kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom 
• instabil diabetes mellitus 
• kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering) 
• kronisk lever- eller njursvikt 
• astma 
• extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar 

andningen 
• flerfunktionshinder hos barn 

 



2016-04-14 Vaccinationer - Dialogforum för pensionärer 9 

Vaccination runt personer med kraftigt nedsatt 
infektionsförsvar 

• För att minska risken för att personer med kraftigt nedsatt 
infektionsförsvar smittas med influensa erbjuds 
hushållskontakter och personal som vårdar dessa 
patienter vaccination 

 

• Dessa hushållskontakter erbjuds influensavaccination 
kostnadsfritt 
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Influensa- och pneumokockvaccination av ålders-
pensionärer och yngre kroniskt sjuka patienter 

• Minskar risken för sjukvårdskrävande influensa, lunginflammation och svår 
pneumokocksjukdom med 30–50% 

• Minskar den totala dödligheten med upp till 20% 

• Influensavaccinet ger ca 70 procent skydd hos personer yngre än 65 år mot 
att insjukna i influensa över huvud taget. 

• Hos personer 65 år eller äldre är skyddet cirka 50 procent. Skyddet är något 
sämre hos de allra äldsta. 

• Skyddet minskar för alla över tid. Har det gått mer än 3–4 månader från 
vaccination kan skyddet vara halverat. 

• Liten risk för allvarliga biverkningar 

• Alltså mycket starka skäl att rekommendera båda vaccinerna 

till äldre personer och andra riskgrupper 
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Andel influensavaccinerade ≥ 65 år                                  
i Västmanland år 2001-2002 – 2014-2015 
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Pneumokockvaccination 

• I stort sett samma riskgrupper som influensa 

– Gravida kvinnor har inte en ökad risk 

 

• I allmänhet ges vaccinet bara en gång 

– Patienter som saknar mjälte eller har nedsatt 
immunförsvar av annan orsak vaccineras enligt särskilt 
schema oftast på infektions- eller barnmottagning. 
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Vaccin mot influensa och pneumokocker 

I Västmanland erbjuds båda vaccinerna 
kostnadsfritt till 

• alla ålderspensionärer 

• alla yngre personer som tillhör någon riskgrupp. 
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Vaccin mot bältros - Zostavax 

• Levande försvagat vaccin – kan därför inte ges till 
personer med nedsatt immunförsvar. 

• Blev tillgängligt i Sverige  september 2013. 

• Var från början i förmånsberättigat. 

• Fr.o.m. 1 november 2014 inte längre 
förmånsberättigat efter beslut i Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket.                                                                  
TLV bedömde att skyddets grad inte motiverade 
dess pris.                                                                         
Patienten betalar hela kostnaden ca 1300-1500 kr. 
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Vaccin mot bältros – Zostavax (forts) 

• Gruppen för Nya Läkemedelsterapier vid Sveriges 
Kommuner och Landsting rekommenderar 
landstingen i ett yttrande december 2014 att 

‒ avstå från att bekosta användning av Zostavax 

‒ ta ställning till vaccination med Zostavax på patientens 
egen bekostnad utifrån en individuell bedömning i 
enlighet med Socialstyrelsens vägledning från november 
2014. 
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Vaccin mot bältros – nytt vaccin 

• Ett nytt vaccin mot bältros, Hz/su eller Shingrix, ger  

‒ ett bättre och mer långvarigt skydd mot bältros 

‒ ett bättre skydd mot det långvariga smärttillståndet 
efter bältrosen  

• Företaget skrev i oktober 2015 att de planerar 
skicka in ansökan om godkännande under andra 
halvan av 2016. 
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TBE - Fästingburen hjärninflammation 

• De flesta som drabbas av sjukdomen blir helt återställda. 

• Ca 10 % får förlamningar och drygt en tredjedel får andra 
långdragna eller bestående besvär. 

• Risken för allvarlig infektion och kvarstående 
komplikationer ökar med stigande ålder. 

• Dödsfall förekommer men är mycket sällsynta. 

• Sjukdomen smittar inte från person till person. 
 



2016-04-14 Vaccinationer - Dialogforum för pensionärer 19 

TBE-fall som smittats i 
Västmanlands län 
under åren 2009-2015 
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TBE - Fästingburen hjärninflammation 

• Under åren 2009-2014 smittades varje år bara ett fåtal 
personer av TBE i Västmanland. 

• 2015 ökade antalet kraftigt till 18. 

• De flesta har smittats i områden nära Mälaren, främst i 
Kungsörs och Västerås kommuner.  
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TBE - Fästingburen hjärninflammation 

Vaccination 
• Om du bor i ett område där personer blivit smittade 

med TBE under de senaste åren bör du vaccinera dig. 
• Om du har sommarboende eller rör dig mycket i skog 

och mark i de här områdena bör du också vaccinera 
dig. 
 

Vaccinschema för personer 60 år och äldre 
• Fyra doser första året (månad 0, 1, 3 och 5-12). 
• Vaccindos 5 tas efter 3 år. 
• Ytterligare påfyllnadsdoser ges sedan vart femte år. 

 


