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 Høy vaksinasjonsdekning blant ansatte i helsesektoren er 
viktig for å opprettholde tilfredsstillende beredskap under 
større influensautbrudd. 

 Helsepersonell har klart høyere risiko for å bli smittet av 
influensa sammenlignet med voksne som ikke arbeider i 
helsesektoren. 

 Overføring av influensavirus skjer via dråpe- eller 
kontaktsmitte. Influensa kan være mild eller 
asymptomatisk i så mye som 30% av tilfellene. 
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Bakgrunn 
FHI sier: 



 NRK 

Rogaland 
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Influensavirus 
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 Endres hele tiden: Ag drift 

                                     Ag shift 

 

      

Ingen varig immunitet!!! 

Influensavirus  
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Pandemisk influensa 
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• 412 f.kr: Hippokrates beskrev influensaliknende sykdom 

• 18 Verdensomfattende influensaepidemier. Første er 
beskrevet i 1580.  

• 1890 Russisk pandemi 

• 1918 Spanskesyken 50 millioner døde 

• 1957 Asiatisk influensapandemi 2 mill. døde 

• 1969 Hong Kong influensa 34000 døde  

• 1997 Fugleinfluensa H5N1 

• 2009 Svineinfluensa H1N1 

Historikk 
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Først kommer senhøsten 
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Så kommer den første snøen… 



 

Og da vet vi……. 
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Smittemåte 
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• Størst smittespredning i det symptomene starter. 

• Kan smitte det siste døgnet før symptomene starter 

• Virus kan skilles ut i luftveissekret 3-8 dager, lengre 
hos barn. 

• Når symptomene avtar, reduseres også 
smittsomheten. 

• Virustiter på hendene reduseres 100-1000 x på 5 min. 

Smittsom periode 
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 Kommer plutselig; feber, hodepine, muskelsmerter, 
hoste, smerter i brystet og rygg, minkende matlyst, 
magesmerter og oppkast spesielt hos barn. 

 

 

Symptomer 
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 Akutt bronkitt, eksaserbasjon av astma eller KOLS. 

 Sekundær bakterielle infeksjoner. 

 Primær viruspneumoni 

 Perikarditt 

 

Komplikasjoner 
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 Betydelig sykdom; 3-5 millioner 

    mennesker(WHO)/år 

 20% barn og 5% voksne utvikler pr år symptomer på 
influensa A eller B. 

På verdensbasis 
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Yngste og eldste legges inn 
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• Sammensetning revurderes hver sesong 
• WHO innhenter informasjon fra overvåkningsnettverk 
• Inaktivert trivalent vaksine (2 typer A + 1 type B) 

• Årlig gjentatt vaksinasjon nødvendig 
     Bør gis før influensasesongen starter, dvs. i perioden september – november 
• WHO anbefaling  

• 75% vaksinasjonsdekning >65 år 
• Norge ligger dårligere an enn Europa for øvrig 

» Om lag 50% dekning 
» Skepsis - del av den norske folkesjela? 

• Distribusjon av vaksiner fra FHI om høsten 
• 450 000 vaksinedoser 
• Til risikoutsatte grupper 

 

Vaksine mot sesonginfluensa  
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• Personer > 65 år 
• Personer med alvorlig luftveissykdom 

• Spesielt personer med nedsatt lungekapasitet  
 samt alveolær hypoventilasjon (ALS, Pickwick) 

• Personer med kroniske hjerte/karsykdommer 
• Spesielt personer med alvorlig hjertesvikt 
• Pulmonal hypertensjon 

• Immunsvekkede 
• Diabetikere 
• Personer med nyre- og leversvikt 
• Personer med kronisk nevrologisk sykdom 
• Beboere ved alders- og sykehjem 
• Personer med sykelig overvekt 
• Gravide i 2. og 3.trimester 

 
• Husstandskontakter til immunsupprimerte 

• Helsearbeidere 

Anbefaling om influensavaksine* for 
sesongen 2014/2015 

Anbefales vaksinasjon  

Risikogrupper 
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 Økt fare for alvorlig influensa sykdom 

     2. og 3. trimester 

 Vaksinasjonseffekten  like  

god hos gravide som friske 

voksen(ca 60%) 
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Gravide 



 Vaksinasjon reduserer morbiditet, mortalitet og 
sykehusinnleggelser 

 Beskyttelse mot influensa varierer; virus, vaksinen, de som 
vaksinere 

 Øket postinfeksiøs sykelighet hos de mest utsatte. 

 Vaksinen gir mildere sykdomsforløp hos vaksinerte som likevel 
får influensa  

 Rapportert forekomst av helsetjenesteassosiert influensa (i 
sykehus) på 17-35% 

 Flere studier viser at uvaksinerte helsearbeidere er en viktig kilde 
for helsetjenesteassosiert influensa 

 

 

Influensavaksine hos helsepersonell– har det 

noen hensikt for den utsatte pasienten? 
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 Influensa kan smitte i inkubasjonstiden. 

 

 Vaksinerte unngår å smitte pasienter og medarbeidere. 

 

Influensavaksine – har det noen 
hensikt for oss? 
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 Lokalreaksjon (rødme/hevelse/ømhet) og lette 
allmennsymptomer hos inntil 10% 

 

 83 rapporterte uønskede hendelser i perioden 1996-2003 (3,5 
millioner vaksinedoser) 

 

 Kontraindikasjon: eggallergi 

 
    

 

 

Komplikasjoner og bivirkninger i 
Norge 
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Vaksinasjonsdekning 2015/2016 
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– Mangel på kunnskap 

– Usikkerhet og myter knyttet til vaksinen 

– Negativ eller likegyldig holdning hos ledere 

– Mangel på tilgjengelighet 

– Alder(høyest 40-50 år) 

– Kjønn(menn>kvinner) 

– Yrke(leger>sykepleiere) 

 

 

Så hvorfor øker ikke 
vaksinasjonsdekningen? 
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Vaksinemotstandere; mange teorier 
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 Pandemisk influensa A H1N1  

 Sammenheng mellom narkolepsi og Pandemrix®? 

• 6 av 100 000 vaksinerte i Finland 

• >100 barn i Norge 

• Adjuvans (squalene fra hailever) utløsende agens 

 Sesonginfluensavaksinen mangler denne komponenten 

 Økt risiko for fosterdød pga infeksjonen per se så 
vaksinasjon reduserer risiko for fosterdød 

 

 

Alvorlige komplikasjoner etter 
massevaksinasjon 2009   
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• Kan jeg bli syk etter/av vaksinasjon ! 
– Fakta: Influensavaksine har svært beskjedne bivirkninger. Sykdom knyttet til vaksinasjon er 

sannsynlig ikke årsak. 

  Inaktivert influensavaksine 

 Influensavaksine kan ikke gi influensasykdom! 

 

• Jeg får aldri influensa , så jeg trenger vel ikke 
vaksinere meg? 
– Fakta: Bra for deg!  I en vanlig influensasesong smittes 5-10% av befolkningen. Mange har 

beskjedne symptomer, og det kan gå mange år mellom hver gang man blir skikkelig syk 
av influensa. Men du er smittsom selv om du ikke er alvorlig syk selv.  

– Om man har hatt influensa før, er man ikke immun mot nye influensavirus 

 

 

Spørsmål om vaksinasjon 

29 22.10.2017 



 Er det nødvendig å ta vaksine hver år? 
Fakta: Influensaviruset endres hele tiden. 
Sammensetningen av vaksinen endres fra år til år for å gi best mulig beskyttelse mot   
sirkulerende virus. 
Det anbefales derfor årlig vaksinasjon. 
 

 Er det ikke bedre å få naturlig infeksjon?  
Fakta: Det er interessante observasjoner som taler for at friske personer bør gjennomleve      
influensasykdom for å oppnå sterkere cellulær immunitet, og dermed være bedre 
beskyttet mot senere influensasykdom 
Nylig publisert forskning tyder imidlertid på at vaksinasjon også gir betydelig cellulær 
immunitet 
Betydningen er uavklart, og det trengs mer forskning 
Foreløpig får dette ingen betydning for vaksinasjonsanbefalingene 
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Nytt fra influensasenteret 

på Haukeland 

(NRK Hordaland, 17.10.17) 
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«Hørt at mange får bivirkninger av 
vaksinen» 



 

• Du smitter ikke dine pasienter  

 

• Du smitter ikke dine kollegaer 

 

• Du holder deg frisk 

 

 

3 gode grunner for å vaksinere seg 
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 Ved SiV: Ansvar for influensavaksine BHT 

 Tidligere; nesten bare de med kroniske sykdommer 
som vaksinerte seg. Lav vaksinasjonsdekning på SiV: 

    2010: 144, 2011:284, 2012 :140 

 Ønsket å øke vaksinedekning og etablerte et tett 
samarbeid med BHT og SMV 

Sykehuset i Vestfold 
Tverrfaglig samarbeid BHT- SMV 
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• Forebygging  
• smittevernenhetens kjernevirksomhet 

• Pasientsikkerhet!!!! 

• Vaksineoffensiv 
• Sesongen 2013 : 969 satte vaksiner:  

                                            Kirurgisk klinikk: 352(1206) 

                                            Medisinsk klinikk: 235(906) 

 

 

 

 
 

Viktig for smittevern fordi; 
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 Seksjonsleder på nyre; vaksinerer ALLE på sin 
avdeling. 

 Hvis noen nøler tilkalles den kjekkeste legen på 
infeksjonsavdelingen 
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«Gode hjelpere» 



 Undervisning; fagdager, lege- 

     møter 

 Informasjon; intranett 

 Tilgjengelighet 

 Ledelsesforankring 

 Lokalt engasjement 

 

Tiltak 
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Fra Sykepleien 13.10.15 



På sykehuset i Tønsberg erfarer de at de uforutsette bivirkningene 
av vaksinen mot svineinfluensaen også har gjort helsepersonell 
skeptiske, men presiserer at det var en helt annen og helt ny 
vaksine som ble utviklet på kort tid i motsetning til vanlig vaksine 
mot sesonginfluensa. Den er velutprøvd og er fremstilt på samme 
måte i mange år. 
– Men kan dere forstå at folk er skeptiske likevel? 
– Nei, sier Jorunn Eid. 
– Når de skal ut å reise, stiller de ingen spørsmål ved vaksinene de 
ønsker å ta, spesielt når det er snakk om vaksiner som beskytter 
dem mot smitte, som hepatitt A og B. Men å ta influensavaksinen, 
der hensikten først og fremst er å beskytte pasientene, virker som 
sitter lenger inne for de fleste. 
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Klar tale!!!! 



 

Avd. sjef medisinske fag: 
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 Nasjonalt vaksinasjonsregister 

 All vaksinasjon er meldepliktig 

 Forutsetter samtykke  

 Registrering --- god oversikt 

 Nytt i år: vi registrerer samtidig hvor den enkelte 
jobber. 

Registrer i SYSVAK 
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https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner
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SiV: Antall dagsverk ca 3500, antall 
ansatte ca 5500 



 Influensa kommer hvert år!! 

 Helsepersonell har økt risiko for å få influensa. 

 Helsepersonell er ofte asymptomatiske bærere. 

 Vaksinen mot sesonginfluensa er trygg!! 

 Det nytter å jobbe aktivt/tverrfaglig med å vaksinerer 

     helsepersonell. 

     Så det er bare å si det min 4 åring sier: 
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Konklusjon 
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Gjør det, gjør det, gjennomfør det!! 
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Mye sporty helsepersonell 



 

Også slipper du; 
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