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Får de eldre 
vaksiner?

Marit Anda, smittevernoverlege og konstituert helsesjef

Stavanger kommune, 

Spesialist i geriatri og allmennmedisin

Smittevernforum 17.10.2019.

De gamle er unge mennesker som har blitt eldre 
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Aldring
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 Kroppen har stor reservekapasitet.

 Aldring gir celletap. Organfunksjonen reduseres sakte med alderen.

 Akutt sykdom setter større krav til organfunksjon, og kan medføre at 
organfunksjonen overskrides = organsvikt.

 Hvordan kan en infeksjon påvirke en eldre underernært person med lettgradig
hjertesvikt, nedsatt lungefunksjon og med begrenset reservekapasitet for nyre 
funksjonen?

 Aldringsprosessen forløper svært ulikt.

 Biologisk alder.

Aldersrelaterte forandringer i immunsystemet:
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 Immunosenescence:
 Svekket motstand mot infeksjoner

 Dårligere vaksinerespons

 Økt tendens til kreftutvikling og autoimmune sykdommer

 Store individuelle forskjeller
 Arv og miljø
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Aldersrelaterte forandringer i immunsystemet:

5

 Medfødt immunitet

 Redusert produksjon av makrofager

 Redusert fagocyotisk funksjon av nøytrofile

 NK celler nokså uendret – viktig rolle hos gamle

 Dendrittiske celler – ikke påvirket av aldring

 Akvirert immunitet:

 Både produksjon av B og T-celler reduseres med alderen.

 Mengden differensierte modne T-celler reduseres ikke med alderen.

 Eldre er dermed mer avhengig av tidligere opparbeidet immunitet, 
der hukommelses B og modne T celler spiller en viktig rolle.

 Reduksjon i T-regulatorfunksjon etter fylte 50 år

Vaksinerespons hos eldre:
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 Dårligere effekt av en del vaksiner pga nedsatt funksjon i akvirert
immunsystem .

 Redusert  antistoffrespons pga  reduksjon i B-cellefunksjon 

 Redusert T-cellefunksjon overfor nye antigen

 Mindre forskjell mellom eldre og yngre aldersgrupper når det gjelder boostervaksine
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Hvilke vaksiner bør eldre ta?
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 Eldre rammes i større grad enn yngre av sykdommer som kan forebygges 
med vaksinering

 Anbefalinger:

 Påfyll av vaksiner mot difteri, stivkramper, polio og kikhoste hvert 10. år

 Influensavaksine årlig

 Pneumokokkvaksine hvert 10. år

 Vaksine mot Herpes zoster

 Reisevaksiner

 Andre

Får de eldre vaksiner - hvilke data har vi?
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 SSB

 Sysvak

 Lokalt

 Oversikt på utsendte influensavaksiner
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Selvrapportert influensavaksinering SSB:
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• Befolkning generelt

• I risikogruppene

• Helsepersonell m/ 

pasientkontakt

• >65 å

• >65 år + kronisk 

sykdom

Sysvak: Influensavaksinerte over 65 år 2017/18:
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Hele landet: 31,6%

Østfold 32,1%

Akershus: 35,9%

Oslo 34%

Hedmark 28,5%

Oppland 29,9%

Buskerud 30,1%

Vestfold 29,9%

Telemark 29,1%

Aust-Agder 28,0%

Vest-Agder 30,8%

Rogaland 34,4%

Hordaland 32,4%

Sogn og Fjordane 34,5%

Møre og Romsdal: 35,8%

Trøndelag 31,5%

Nordland 25,9%

Troms 23,1%

Finnmark 24,3%
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Stavanger kommune - influensavaksinering
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 Fastlegene vaksinerer det store flertall av pasienter i risikogruppene

 Sykehjemslegene ansvar for pasienter på sykehjem: flertallet av 
pasientene vaksineres

 Sesongen 2017/18: 13 000 vaksiner til risikogrupper og helsepersonell

 Sesongen 2018/19: I underkant av 17 000 vaksiner
 Ca 1200 sykehjemsbeboere + innen rus/ psykiatri

 Ca 1600 kommunalt ansatte helsepersonell vaksinert

 Ca 14 000 vaksiner til risikogruppene via fastlegekontorene

 Ca 200 leger og andre ansatte vaksinert på fastlegekontorene (83% vaksinedekning 
og best i kommunen) 

 Antall vaksiner satt hos risikogruppene ca 15 200

Vaksinedekning i risikogruppene
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 115 000 innbyggere  mellom 0 og 65 år. 10-15 % antas å være i 
risikogruppene der en anbefaler influensavaksinering. 

 Dvs ca 14 000

 Antall innbyggere >/= 65 år: Ca 20 000

 Ca 15 200  av de 34 000 personer i risikogruppene fikk influensavaksine 
sesongen 2018/19, dvs ca 45 % vaksinedekning

 Fra SYSVAK: influensavaksinerte Stavanger kommune, over 65 år: 
 2017/18: 35,8%

 2016/17: 23,9%
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Vaksinedekning USA (CDC/Centers for disease control)
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 USA – influensavaksinering:

 Alle voksne anbefales årlig influensavaksine. 

 Mål: minst 70% vaksinasjonsdekning i den generelle voksne 
befolkningen

 Mål helsepersonell: 90 % vaksinasjonsdekning

 Vaksineringsgrad voksne >19 år: 

 2007: 28%

 2011: 36%

 2015/16:45%

 Innbyggere >65 år 73,5% (2015/16)

 Helsepersonell med pasientkontakt 68,9%

Beste enkelttiltak for å øke vaksinasjonsdekning:
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Oppsummering:
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 Stor heterogenitet i eldre årsklasser når det gjelder helse, biologisk alder, 
forventet levetid og immunrespons

 Hos de eldste er tidligere akvirert immunitet viktig. Dårligere respons på 
nye antigen. Som gruppe har de eldre dårligere As respons på ny vaksine, 
men ofte bedre effekt av boosterdoser.

 Sesonginfluensa: Mangelfulle data på antall vaksinerte, men har hatt en 
reell økning i andel som er vaksinert mot sesonginfluensa. Endringer i 
SYSVAK- forskriften kan gi mer nøyaktige tall framover.

 Eldre rammes i større grad enn yngre av sykdommer som kan forebygges 
med vaksinering. Viktig med tiltak som kan gi økt vaksineringsgrad hos de 
eldre.
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