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Lite historik..

• Troliga influensaepidemier/pandemier 

beskrivna sedan antiken.

influenza di stelle

• 1889-94: ”Ryska snuvan”, H2/H3-pandemi? 

(eller coronavirus?)

• 1918-19  ”Spanska sjukan”, H1N1-pandemi, 

”the mother of all pandemics”

• 1958: ”Asiaten”, H2N2-pandemi

• 1968: ”Hong Kong”, H3N2-pandemi

• 2009: ”Svininfluensan”, H1N1pdm09
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Immunsvar mot influensa
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Upprepade influensainfektioner under en livstid

• Immune history

• Preimmunity

• Tidigare genomgångna 

infektioner har effekt på 

immunsvaret vid senare 

influensaepisoder och 

vaccinationer

Francis, Viruses 2019,11,122
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Utveckling av influensavaccin
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Säsongsinfluensor som cirkulerar i världen sedan pandemin 2009-10

• Influensa A(H3N2)

• Influensa A(H1N1)pdm09

• Influensa B/Yamagata

• Influensa B/Victoria
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Vaccination mot säsongsinfluensa i Sverige

• Riskgruppsbaserad strategi - vaccinationsrekommendationer från FoHM

• Skydda grupper med förhöjd risk för svår influensasjukdom och död

• Äldre och personer med underliggande medicinska tillstånd

• Skydda andra – vaccination av vårdpersonal, familjekontakter till riskpatient

• Minskad smittspridning? – knappast

Rekommendationer i några andra länder:

USA: alla från två års ålder

UK: äldre > 50 år, riskgrupper samt barn 2-11 år

Finland: äldre > 65 år, riskgrupper samt barn 6 mån – 7 år
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Personer över 65 års ålder

Gravida efter graviditetsvecka 16 

Vuxna och barn från 6 månader med de sjukdomar eller tillstånd som bedöms öka risken för 

svårinfluensasjukdom, nämligen: 

▪ kronisk hjärtsjukdom

▪ kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma

▪ andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till 

exempel extrem fetma, 

▪ kronisk lever-eller njursvikt 

▪ diabetes mellitus

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

Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt 

immunförsvar.

All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk 

för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Vilka rekommenderas vaccination? 

FoHM 2021
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Traditionellt säsongsinfluensavaccin

• Äggbaserade inaktiverade influensavacciner

tri- eller fyrvalent, TIV, QIV

ex Influvac Tetra®, Vaxigrip Tetra®

välbeprövat - har använts i mer än 40 år

ca 500 miljoner doser ges i världen varje år

indikation till alla åldrar från 6 mån ålder

kan ges till gravida

kontraindikation: svår äggallergi (ovanligt)
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Levande försvagat influensavaccin - LAIV

• Fluenz Tetra®

• Till barn 2 – 18 år

• Nässpray 

• Ger upphov till lindrig infektion i övre luftvägar med åtföljande immunsvar

• Registreringsstudier visade bättre VE jämfört med inaktiverat vaccin. Senare 

data mer likartad skyddseffekt.

• Levande vaccin, kontraindikation immunsuppression

• Ej till barn med svår astma



13

Hur bra skyddar standardvaccinet?

(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?
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Förstärkta influensavacciner

• Högdosvaccin

Fluzone HD®, Efluelda®

äggbaserat vaccin, fyrvalent

fyra ggr högre antigenhalt jfr med standardvaccin

åldersindikation från 65/60 år

ECDC: visst stöd för högre VE jfr med standardvaccin för 

65+

Ngt mer lokala och systemiska biverkningar(frysningar, feber)

• Adjuvanterat vaccin

FluAd®

äggbaserat vaccin, fyrvalent

innehåller adjuvans MF59(skvalenolja)

åldersindikation från 65 år

ECDC: ingen evidens för högre relativ VE jfr med standarsvaccin

Biverkningar som HD vaccinet
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Cellbaserat vaccin och rekombinant högdosvaccin

• Cellbaserat vaccin

Flucelvax®

inaktiverat splitvaccin, influensavirus odlat i cellkultur

åldersindikation från 2 år

ECDC: ej tillräckligt med data för att avgöra om skillnader i VE mellan cellbaserat 

och äggodlat vaccin i nuläget

Biverkningsprofil likartad som äggbaserat vaccin

kan användas av äggallergiker

• Rekombinant högdosvaccin

Supemtek®

Innehåller bara HA men tre ggr högre halt jfr med standardvaccin.

åldersindikation från 18 år

ECDC: visst stöd för högre VE jämfört med standardvaccin

biverkningsprofil som standardvaccin

kan användas av äggallergiker
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Influensavaccinets effektivitet (I-MOVE)
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Framtida influensavacciner?

• Stort behov av nya influensavacciner med bättre VE, särskilt hos äldre och 

riskgrupper

• Produktionsplattformar som snabbare kan skalas upp – ej äggberoende

• Universella vacciner med immunsvar mot mer stabila epitoper

• Cellulärt immunsvar

• Mindre behov av årlig uppdatering av vaccinet?


