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Agenda

• Forventninger til høsten og vinteren

• Influensavaksinering – om vaksinen og vaksinering

• Covid-19-vaksinasjon risikogrupper og helsepersonell

• Vaksinering på arbeidsplassen – hvordan fungerer det?

Webinaret blir tatt opp for å kunne ses senere. 
Mulighet for spørsmål i chat underveis. 



Influensasesongen slik 
vi kjenner den fra før –
eller en luftveissesong 
med en mer 
uforutsigbar situasjon? 



Luftveissesongen 2021-2022, ukentlige innleggelser SUS





Forventninger til sesongen foran oss

• Stor grad av usikkerhet i vurderingene

• Det vil være mye høyere terskel for å sette inn begrensninger i samfunnet mot 
luftveissykdom

• Immuniteten i befolkningen er lavere mot influensa

• Beskyttelsen mot mild sykdom svekkes raskere enn for alvorlig sykdom

• Økende meldefrekvens for Sars-cov2 i Europa nå, tung influensasesong i Australia

• Kan risikere at topper av covid-19 og influensa kommer samtidig 



Tiltak denne sesongen 

• Fortsatt holde godt på de kjente tiltakene
- hostehygiene, håndhygiene, holde seg hjemme ved sykdom

• Oppnå best mulig vaksinasjonsdekning nasjonalt i alle aktuelle grupper
- både for influensa, men også for covid-19



• Hvor mange smittes i en gjennomsnittlig sesong (tall fram til 2019): 

o Voksne: 5-10 % 
o Barn, og voksne som lever med barn: 20 % 

• Utbruddene starter vanligvis rundt jul/nyttår, og varer i omtrent 12 uker

• 900 dødsfall i året kan knyttes til influensa i Norge. Det er en overdødelighet om vinteren –
spesielt blant eldre 

• Betydelig sykdomsbelastning i samfunnet

• Ikke grunn til å tro at den har forsvunnet som følge av pandemien

Sesonginfluensa



• Smitter ved dråpe- og kontaktsmitte. Virus utskilles fra slimhinnene i luftveiene - og kan da leveres videre til andre

• Kortere inkubasjonstid enn SARS-CoV2, smitter også før symptomer 

• Mange har få eller ingen symptomer, men kan likevel smitte andre

• Vanlige symptomer: 

o feber
o muskelsmerter
o hodepine
o påvirket allmenntilstand 

I tillegg luftveissymptomer som rennende nese, sår hals og tørrhoste. Kan også oppstå sekundære bakterielle 
infeksjoner som lungebetennelse, bihulebetennelse eller ørebetennelse.

Sesonginfluensa



Hvorfor vaksinerer vi for influensa og covid-19? 

• Vaksine er det beste forebyggende tiltaket vi har mot influensa

• Beskytter deg selv, pasientene dine og de rundt deg samtidig 

• Influensa: Vaxigrip, Fluad, nesespray for barn som ikke kan ta sprøyte – tilgjengelig fra denne 
uken i Rogaland

• Covid-19: mRNA-vaksinene med videre utvikling med kombinasjon BA1 og BA 4/5



Vaksine for sesonginfluensa 

• Den første influensavaksinen ble utviklet på 1940-tallet 

• Vaksineteknologi: Inaktivert (ikke-levende) vaksine. Helsepersonell tilbys Vaxigriptetra og Influvac Tetra

• To typer av influensavirus; type A og B 

• Viruset endrer seg hele tiden. For å oppnå best mulig beskyttelse tilpasses vaksinen hvert år de virustypene 
som sirkulerer 

2022/2023: Vaksinen inneholder influensavirustyper; to A-stammer (én av subtypen H1N1 og én av subtypen
H3N2) samt to B-stammer (Victoria og Yamagata) 

Influensa A

H1N1 -2019 H3N2-2021

Influensa B

Yamagata

2013 Phuket

Victoria

2021 Austria



Influensaviruset endrer seg mye, immuniteten svekkes. De forskjellige virusene i omløp 
Primært en b-celle-effekt, utvikling av antistoffer, i mindre grad T-celle-effekt. 

Derfor må en ny vaksine utvikles. 

Sesonginfluensavaksine gis kun én gang, hukommelsen avtar fram til neste influensasesong. 

Hvorfor må influensavaksinen tas hvert år?



Nær 1,6 millioner mennesker i 
Norge tilhører grupper med økt 

risiko for komplikasjoner av 
influensa. 

Hvem bør vaksineres for influensa 

• Gravide

• Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

• Alle fra og med fylte 65 år

• Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 
måneder (kronologisk alder) til 5 år (NY)

• Barn og voksne med:     
- diabetes, type 1 og 2
- ulike kroniske sykdommer 
- nedsatt immunforsvar
- svært alvorlig fedme

• Helsepersonell som har pasientkontakt 
Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de 
være en betydelig smittekilde for sine pasienter.

Illustrasjoner av Racecar for FHI

… hvem bør vaksineres for covid-19



Kan man ta begge vaksinene samtidig?

Målsetning om vaksinasjonsdekning 
for influensavaksinen   
på minst 75 prosent



Hvor god er effekten av vaksinen?

• Vaksinen gir beskyttelse cirka 1–2 uker etter gitt vaksine – og beskytter i cirka 6–12 måneder

• Beskyttende effekt vil variere noe fra år til år.  60–70% 



Reaksjoner og bivirkninger 

• Hvert år settes det flere hundre millioner doser influensavaksiner. Alvorlige bivirkninger 
rapporteres svært sjelden  

• Skille mellom vaksinereaksjon og bivirkninger
• Vanlige reaksjoner: 
o lokalreaksjon med rødhet, ømhet og/eller hevelse på injeksjonsstedet. Dette 

forekommer hos 5–20 prosent. 
o Allmennsymptomer med feber, muskelsmerter og generell uvelhetsfølelse forekommer 

hos 1-10 prosent av de vaksinerte 

• Vaksinen beskytter kun mot influensa – ikke andre luftveisinfeksjoner, som gjerne forveksles 
med influensa

• Føler du deg ikke frisk ved vaksinetidspunktet, bør du vente med vaksinasjon



For helsepersonell For risikogruppene 

Hvordan organiseres vaksinasjonen for influensa 



Hva må man være oppmerksom på ved 
vaksinasjon av reaksjoner og bivirkninger.



Vaksinen er nå på vei til vårt område.

Viktig at budskapet når bredt ut slik at flest mulig får tatt vaksinen. 



Felles informasjonsmateriell 

www.sus.no/influensamateriell

Nasjonalt materiell på fhi.no 

http://www.sus.no/influensamateriell


Vinteren blir uforutsigbar, vi forventer at både influensa og covid-
19 vil sirkulere i vinter.

Vaksinene beskytter mot alvorlig infeksjon.

Beskytter deg selv, pasientene dine og de rundt deg.

Influensavaksinen kommer nå og beskytter gjennom vinteren, 
tolereres godt. 

Influensavaksinen bør tas av alle helsearbeidere og mer enn 1,5 
millioner i risikogruppene, også gravide og barn med 
risikofaktorer. 

Influensavaksinen er tilgjengelig for helsepersonell på SUS og i 
kommunehelsetjenesten. 

Følg med på anbefalingene for covid-19-vaksinen.

Ikke glem det vi har lært i pandemien!

Oppsummering



Lykke til med arbeidet!

Vaksinene beskytter 
både deg og 
pasientene dine. 


