
Välkomna till upptaktsmöte influensa
221019



• Inledning och introduktion till influensasäsongen

• Influensasäsongen i fjor och vad väntar vi inför den här 
säsongen

Vi kommer att ta pauser i programmet för att besvara ev. 
frågor i chatten.

Sluttid ca 15.15

Dagens program:



Smittskydd Skåne

Egen 
myndighet 

Smittskyddsläkaren

5 bitr smittskyddsläkare
5 sjuksköterskor
1 epidemiolog

1 smittskyddsassistent
1 chefstöd

1 STI handläggare

Medicinsk 
service

Smittskyddslagen

Smittskydd arbetar för att reducera 
smittöverföring till och mellan människor



Säsongens planering 2022-2023
Vaccination mot influensa är det bästa vi har för att skydda 
personer i riskgrupp både för influensa och ev. komplikationer

• Nationell vaccination start 8 november

• 65 år och äldre och medicinska riskgrupper

• Personer boende på SÄBO rek högdosvaccin

• Vaccination av personal kan starta den 22 november

• Rapportering av influensa startar vecka 40 till vecka 20



Hemsidan



Smittskydd Skånes hemsida
• Aktuellt influensaläge
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Smittskydd Skånes hemsida

• Hälsodeklaration

• Affischer



Kampanjmaterial

Detta år har inte något nationellt material tagits fram. Därför 
har Region Skåne tagit fram eget material. 

AFFISCH RISKGRUPPER
A3 att sätta upp på vårdcentraler. Finns att skriva ut från 
Smittskydds webbsida på Vårdgivare Skåne. 

AFFISCH GRAVIDA
A3 att sätta upp på barnmorskemottagningar. Finns att 
skriv ut från Smittskydds webbsida på Vårdgivare 
Skåne. 

VYKORT TILL 75+
143 552 seniorer i Skåne får hem Region Skånes 
påminnelse om influensavaccination den 24-28 oktober. 





Sociala medier

Två organiska inlägg på Facebook och 
Instagram. (Dvs. inlägg som alla kan se.) 

• Information om vaccinstart & riskgrupper 
(I anslutning till vykortsutskicket 24-28 
oktober.)

• Vaccinationsstart (8 nov)

Sponsrade inlägg särskilt riktat mot 65+, 
gravida samt övriga riskgrupper.                   
(I anslutning till vykortsutskicket.)

*Datumen är preliminära och kan komma att 
ändras. 

vaccinationsstart &
riskgrupper

vaccinationsstart
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Vaccinationstäckning bland personer 65 år 
och äldre i Sverige

Bild publicerad av Folkhälsomyndigheten



Andel vaccinerade i 
åldersgruppen 65 år 
och äldre per region

Bild publicerad av 
Folkhälsomyndigheten
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Ni är viktiga!

• Ni och era medarbetare, d.v.s. all vårdpersonal som möter 
personer ur riskgrupperna, är oerhört viktiga för att informera 
om vikten av influensavaccinering

• Er trovärdighet är mycket stor och patienter följer era 
rekommendationer

• Känner ni inte patienten – var generös i bedömning av 
riskgrupp



Sentinelprov – blir en del av världen

• Folkhälsomyndigheten söker fler sentinelprovtagare

• Provtagning av patienter med influensaliknande symtom. 
Om möjligt 5 pat/vecka och en ersättning med 50 kr/prov 
Start v 40. Länk till anmälan till Folkhälsomyndighet 
Anmälan till sentinelprovtagning för influensa och covid-19 
säsongen 2022–2023 — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/mikrobiologi-laboratorieanalyser/mikrobiella-och-immunologiska-overvakningsprogram/sentinelovervakning/influensa-sentinel-anmalan/


Vad gör Folkhälsomyndigheten
• Analyserar proverna

- Svarar ut provresultaten till insändande mottagning

- Följer andelen positiva prover

- Genomför fördjupad typning av påvisade influensavirus

• Redovisar resultaten i Folkhälsomyndighetens veckovisa Influensarapport: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-
o/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/aktuell-influensarapport/

• Samarbetar med nätverket I-MOVE för att skatta vaccineffektivitet

• Rapporterar vidare till ECDC, WHO och internationella databaser

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/aktuell-influensarapport/


Frågor från chatten



Varför vaccinera mot säsongsinfluensa?

• Influensa för de flesta en ofarlig sjukdom

• Vaccination - förebygga allvarlig 
influensasjukdom och död

• Riskgrupper för svår sjukdom  

• Skydda andra

• Minskad smittspridning? – knappast med 
nuvarande strategi



Varför årlig vaccination?
• Influensavirus förändras ständigt

• Flera och föränderliga virus ger årliga epidemier

• Influensavaccinet uppdateras inför varje säsong

• Skyddseffekten avtar successivt under året efter vaccination



Säsongsinfluensor som cirkulerar i världen 
sedan pandemin 2009
• Influensa A(H3N2)

• Influensa A(H1N1)pdm09

• Influensa B/Yamagata

• Influensa B/Victoria



Influensasäsongen 2021-2022



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, 
denna och tidigare säsonger 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023



Hur blir kommande influensasäsong?



Vilka typer cirkulerar ?



Australien den senaste säsongen 



Vad tror vi?

• B/Yamagata Ingen bekräftad cirkulation sedan 2020 

• A(H3N2) Dominerade i Sverige 2021-2022 - 2 omgångar, 
blandsäsongen 2019-2020

• B/Victoria inte cirkulerat i Sverige i större omfattning på länge. 
Dominerade 2010-2011, våg 2015-2016 och i blandsäsongen 
2019-2020

• A(H1N1)pdm09 dominerade i Sverige senast 2018-2019, 
blandsäsongen 2019-2020



Årets vaccin innehåller dessa fyra 
influensastammar(2022 - 23)

• A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09

• A/Darwin/9/2021 (H3N2) – utbytt!

• B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria) – utbytt!

• B/Phuket/3073/2013(Y/Yamagata) 



Tidig och intensiv RS – säsong 2021-2022





Aktuella influensavacciner 2022 - 2023

• Vaxigrip Tetra - säsongsinfluensavaccin vuxna och barn från 6 
månaders ålder

• Fluad Tetra – förstärkt vaccin för äldre från 65 år att användas på 
SÄBO

• Fluenz Tetra – nasalt vaccin till barn 2 – 18 år (vaxigrip dock 
förstahandsval)



Vilka rekommenderas vaccination?
• Personer 65 år och äldre

• Gravida efter graviditetsvecka 12 (OBS!) 

• Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd: 

• kronisk hjärtsjukdom

• kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma

• andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till 
exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)

• kronisk lever- eller njursvikt

• diabetes mellitus typ 1 och 2

• tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling 

• Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

• Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för 
allvarlig influensa – ”…är särskilt viktigt för personal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt 
immunförsvar.”





Samtidig vaccination
• Standard influensavaccin (Vaxigrip Tetra) och vaccin mot covid-19 

(oavsett dosnummer och vilket vaccin) kan ges vid samma tillfälle 
till vuxna, inklusive gravida.

• Adjuvanterat influensavaccin (Fluad Tetra) och covid-19 mRNA
vaccin (Cominarty och Spikevax) kan ges till vuxna vid samma 
tillfälle. 

• Adjuvanterat influensavaccin och proteinbaserat covid-19-vaccin 
(Nuvaxovid) Minst 7 dagars intervall.

• För barn rekommenderas det generellt att man har minst 7 dagar 
mellan vaccination mot covid-19 och alla andra vacciner, inkl
influensa



Beställning av influensavaccin säsongen 22/23 till 
primärvården i Region Skåne

Vaccin Beställs via Startdatum för beställning

Fluad Tetra utan nål
vnr: 518768

Oriola 11/10 för vaccination av boende på 
Säbo

Vaxigrip tetra utan nål
10-pack
vnr: 527182

Oriola 11/10 enligt tilldelning
Möjligt att beställa upp till sin tilldelade 
takvolym 29/11





Frågor och svar om säsongsinfluensan



Vaccin mot säsongsinfluensa
• Spjälkade äggbaserade vacciner, Vaxigrip Tetra®, Influvac Tetra®, 

har använts i mer än 40 år
ca 500 miljoner doser ges i världen varje år

• Adjuvanterat vaccin
FluAd®, MF59 adjuvanted

• Levande försvagat vaccin
Fluenz Tetra®

• Cellbaserade vacciner
Flucelvax Tetra®

• Högdosvaccin
Fluzone HD



Hur bra skyddar vaccinet?

• Effekten mot influensainsjuknande är aldrig 100%!

• Studier mäter olika saker: skydd mot influensaliknande 
sjukdom(ILI), laboratorieverifierad influensa, sjukhusvård eller död.

• Vaccinstammarnas överensstämmelse med virus som 
cirkulerar(matching).

• Individens(immunförsvarets) förmåga att producera skydd efter 
vaccination.



Hur bra skyddar vaccinet?
(Cochrane 2010, 2014 och 2018)
• Skydd mot laboratorieverifierad influensa:

i genomsnitt 59% hos friska vuxna vid god matchning( 53-64%)
hos äldre i genomsnitt 58% vid god matchning (34-73%)

• Skyddseffekt hos barn:
avdödat vaccin har i genomsnitt en skyddseffekt på 64%(52-72%) för barn 2-16 år.
levande vaccin i genomsnitt 78% (59-89%) i tidiga studier. Senare data effekt ungefär som 
avdödat vaccin?

• Hur effektiv förhindras sjukhusvård och död?
Ännu svårare att studera, beror nästan alltid på komplikationer till influensan
Studier som jämför vaccinerade o ovaccinerade äldre: i medeltal 29% skydd mot 
sjukhusvård för influensa och pneumoni (14-42%)
Död av alla orsaker under influensasäsong minskade med 39% hos vaccinerade 
(28-49%) 



Medicinska riskgrupper för svår sjukdom
• Rekommenderas årlig influensavaccination

• Kostnadsfri influensavaccination för riskgrupper i Skåne

• Vaccinet kan ge sämre skydd, särskilt vid hög ålder eller svår 
immundefekt

• Viktigt att uppmärksamma på att man kan få influensa även om 
man är vaccinerad

• Tidig kontakt med sjukvården vid influensasymtom för 
ställningstagande till antiviral behandling

• LV – uppdaterad rekommendation vid antiviral behandling och 
profylax  vid influensa



Pneumokockvaccination – regionala 
riktlinjer

• www.vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer



Pneumokockvaccination

Grupper som rekommenderas vaccination mot pneumokocker:

• Äldre personer över 65 års ålder

• Vid vissa sjukdomar/tillstånd som medför ökad risk för pneumokocksjukdom:
kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom/nedsatt lungfunktion, levercirrhos, kronisk 
njursvikt, diabetes mellitus, alkoholism, rökare

Ovanstående grupper ges en dos Pneumovax® vid ett tillfälle 



Pneumokockvaccination (forts)
Grupper med särskilt hög risk för svår pneumokocksjukdom t.ex.

• Avsaknad av mjälte (anatomiskt eller funktionellt)

• Gravt nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller behandling(primär immunbrist, 
hematologisk malignitet, organtransplantation, HSCT, kraftigt immundämpande behandling)

• HIV/AIDS 

• Cochleaimplantat

• Likvorläckage

Vaccination med både konjugatvaccin (Prevenar13) och polysaccaridvaccin rekommenderas, 
se riktlinjer

E  d  P 13 följt   d  P ft  tidi t 8 k  P k   



Frågor och svar om säsongsinfluensan
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