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Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under 
höst- och vintersäsongen 2011–2012
I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning 448/2007 ges säsongsinfluensavaccin årligen 
gratis till personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavacci-
nation är av avsevärd nytta. Institutet för hälsa och välfärd fastställer årligen de säsongsinfluensavaccin som 
ska användas och indikationerna för vaccination. 

I fjol fogades en ny formulering till förordningen som ger möjlighet att ge gratis influensavaccin till den soci-
al- och hälsovårdspersonal som utför direkt patient- och vårdarbete. 

Även personer som inte hör till de målgrupper som erbjuds gratis vaccin har nytta av influensavaccinering. 
Vaccineringen förutsätter då att personen har med sig eget vaccin som fås mot recept på apotek.

Under en epidemi kan uppskattningsvis 5–15 procent av befolkningen insjukna i influensa. De årliga influ-
ensavaccinationerna är det effektivaste sättet att minska säsongsinfluensaepidemins verkningar. Det är viktigt 
att komma ihåg att influensavaccinet endast skyddar mot influensavirus och inte mot sådana virus som orsa-
kar vanliga förkylningar.

Målgrupper för gratis vaccination

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att följande persongrupper vaccineras gratis mot säsongsin-
fluensa under höst- och vintersäsongen 2011–2012:

Barn i åldern 6–35 månader

Småbarn drabbas oftare av influensa än andra åldersgrupper. Barn tas också in på sjukhus på grund av influ-
ensa lika ofta som personer i hög ålder. Mer än vart tredje småbarn som insjuknat i influensa drabbas av bak-
teriell öroninflammation som följdsjukdom. Virusutsöndringen hos små barn är kraftigare och långvariga-
re än hos patienter i andra åldersgrupper, och därför är de också de effektivaste smittspridarna i sin närmiljö. 
Genom att vaccinera små barn mot influensa kan man förhindra att de drabbas av influensa och tillhörande 
följdsjukdomar och på så sätt betydligt minska antalet läkarbesök, antibiotikabehandlingar och sjukhusintag-
ningar i denna åldersgrupp. 

Gravida kvinnor

Graviditeten medför sådana förändringar bland annat i immunförsvaret som gör kvinnan mottagligare för 
allvarlig influensa. Risken för allvarlig influensa ökar i takt med att graviditeten framskrider, och sjukdoms-
bördan till följd av influensa är därför högre än hos den övriga befolkningen uttryckligen under den andra 
och tredje trimestern av graviditeten. Om den blivande mamman dessutom lider av en sjukdom som är vä-
sentlig med tanke på influensa, till exempel astma, femdubblas risken för att insjukna i allvarlig influensa. Det 
finns också bevis för att åtminstone vaccin som ges under graviditetens sista trimester även ger ett betydan-
de skydd åt barnet upp till sex månaders ålder. Genom att vaccinera mamman är det sannolikt möjligt att för-
hindra upp till hälften av influensafallen under barnens första levnadsmånader. Sådana influensafall kräver 
annars ofta sjukhusvård. Det är också viktigt att notera att den vaccinerade mamman också indirekt skyddar 
barnet: då mamman inte själv insjuknar, smittar hon heller inte barnet. 
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Det finns ingenting som tyder på att säsongsinfluensa hos friska kvinnor skulle medföra en större sjukdoms-
börda än normalt under graviditetens första trimester. Eftersom det ändå är omöjligt att förutse under vilken 
period av graviditeten influensaepidemin slår till, har alla gravida kvinnor rätt till gratis vaccination. Gravida 
kvinnor som hör till de medicinska riskgrupperna ska helst vaccineras mot influensa oberoende av hur långt 
graviditeten har framskridit.

Personer som har fyllt 65 år

Liksom under tidigare år har alla personer som fyllt 65 år rätt till gratis säsongsinfluensavaccination. Risken 
för svår influensa ökar med tilltagande ålder även hos dem som inte lider av någon underliggande sjukdom. 

Personer som hör till medicinska riskgrupper

Det är viktigt att identifiera de personer som hör till de medicinska riskgrupperna och att aktivt försöka nå 
dem. Hos personer som hör till de medicinska riskgrupperna kan influensan uppträda svårare än normalt el-
ler förvärra en underliggande sjukdom med ödesdigra följder.  Nedan finns en förteckning över exempel på 
vaccinationsindikationer. Även andra personer som på grund av sjukdom tydligt skulle ha nytta av influ-
ensavaccinering kan efter övervägande erbjudas gratis vaccin. Beslutet om gratis vaccinering kan fattas av 
en hälsovårdare, sjukskötare eller läkare.

Exempel på vaccinationsindikationer

• hjärt- eller lungsjukdom som kräver regelbunden medicinering 
• kronisk ämnesomsättningssjukdom, såsom diabetes eller binjurebarksvikt  
• kronisk leversjukdom eller njursvikt
• sjukdom som försämrar motståndskraften, såsom leukemi, lymfom, hiv-infektion eller tillstånd efter av-

lägsnande av mjälten
• behandling som försämrar motståndskraften, till exempel i samband med organtransplantation eller 

cancerbehandling 
• kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom

Personer som får immunosuppressiv behandling vaccineras under behandlingsuppehållen och minst 1–2 
veckor före en intensiv behandlingsperiod. 

Mer information om vaccinationsindikationerna finns på adressen http://www.ktl.fi/portal/17205

Social- och hälsovårdspersonalen inom patient- och vårdarbetet  

Vaccineringen av social- och hälsovårdspersonalen, som genomförs som en del av det nationella vaccina-
tionsprogrammet, har två separata mål: de ska skydda både patienterna och den personal som löper stor risk 
att drabbas av influensa. Under influensaperioden 2011–2012 är hela den social- och hälsovårdspersonal 
som arbetar i direkt patient- och vårdarbete berättigade att få vaccin.  Avsikten med den utvidgade avgräns-
ningen är att underlätta och påskynda vaccinationerna i kommunerna. Också den personal som arbetar med 
barn vid daghem hör till den grupp som vaccineras. Att observera är att sådana studerande inom social- och 
hälsovården som arbetar i motsvarande uppgifter också har rätt att vaccineras.

Det är speciellt viktigt att vaccinera de anställda som är i direkt kontakt med patienter och som under en epi-
demi sannolikt kommer att vårda influensapatienter som smittar. Vaccineringen av yrkespersonal som skö-
ter influensapatienter är viktig uttryckligen för att skydda personalen själv och inte i första hand patienterna. 
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Vaccinationen av dem som sköter infektionspatienter säkerställer också en tillräcklig vårdkapacitet. Nästan 
vem som helst som arbetar inom social-, hälso- och sjukvården kan slumpmässigt möta influensapatienter.

En annan mycket viktig målgrupp är den personal som sköter äldre och personer med immunbrist. Genom 
att vaccinera personalen strävar man efter att uttryckligen skydda de patienter och klienter som personalen 
vårdar. Det har påvisats att influensavaccinationerna av personalen minskar patienternas dödlighet framför 
allt på inrättningar för långtidsvård och vårdavdelningar för äldre och avdelningar på ålderdomshem. Hos 
äldre och sjuka förblir den direkta effekten av influensavaccinet klart bristfällig, och därför är det indirekta 
skyddet till följd av vaccinationerna av personalen viktigt. 

Personalen inom hemservice och hemsjukvård som arbetar med äldre omfattas också av rekommendationen. 
Också de personer som deltar i bespisning och städning i patientrummen bör skyddas med vaccin. Det finns 
bevis för att vaccinering av även denna personal hjälper att skydda patienterna mot influensa.  

Säsongsinfluensavaccinet

Säsongsinfluensavaccinet innehåller renade beståndsdelar från tre virusstammar. Virusstammarna motsva-
rar i antigent avseende de stammar som WHO har rekommenderat för influensasäsongen 2011–2012, dvs. A/
California/7/2009 (H1N1, dvs. svininfluensa), A/Perth/16/2009 (H3N2) och B/Brisbane/60/2008. Observe-
ras bör att dessa vaccinvirus är desamma som under influensasäsongen 2010–2011. Vaccin som getts under 
föregående säsong avskaffar dock inte behovet av vaccin i år, eftersom influensavaccin ger ett ganska kortva-
rigt skydd. Vaccindoser som getts i fjol påverkar endast de doser som ges till småbarn. Denna hösts säsongs-
influensavaccin skyddar också mot sjukdom som orsakas av det pandemiska viruset H1N1 2009, dvs. svinin-
fluensavirus. 

Mer information om influensavaccinens sammansättning, skyddseffekt och biverkningar samt anvisningar 
om försiktighetsåtgärder och kontraindikationer finns i vaccinatörens handbok på adressen http://www.ktl.fi/
portal/16817 Anvisningarna om vaccinering av personer som är allergiska mot ovalbumin i ägg har ändrats 
i vaccinatörens handbok. 

Vaccination

Med hänsyn till tidtabellen för leveransen av vaccin är det säkrast att planera hälsocentralernas allmänna sä-
songsinfluensavaccinationer så att de inleds först i november. Vaccinet anländer i flera partier så småning-
om, och därför finns det skäl att förlägga massvaccinationsdagarna till slutet av november, då alla vaccin har 
nått fram. I stället för att ordna särskilda vaccinationsmottagningar under en mycket begränsad tid bör 
man gå in för att erbjuda vaccinering under en längre tid under höstens lopp. Vaccinationerna fortgår åt-
minstone fram till att epidemin bryter ut och kan fortsätta ännu under epidemin. Vaccinskyddet är fullt 
utvecklat omkring två veckor efter vaccinationen. Vanligtvis börjar säsongsinfluensaepidemin efter årsskiftet, 
men ibland redan i december. 

De som har rätt till gratis säsongsinfluensavaccin bör informeras om möjligheten att vaccineras. Vaccina-
tionsarrangemangen och vaccineringen bör ordnas så att alla som har rätt till säsongsinfluensavaccination 
kan vaccineras om de så vill. Det rekommenderas att också personer som bor tillfälligt i kommunen erbjuds 
säsongsinfluensavaccin, åtminstone om personen i fråga har svårt att söka upp sin egen hemkommun för att 
vaccineras. 
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Vid användningen och hanteringen av vaccinet ska vaccintillverkarens anvisningar i produktresumén eller bi-
packsedeln iakttas.  Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar en engångsdos på 0,5 ml av säsongsinflu-
ensavaccinet i alla åldersgrupper. För barn och vuxna används således samma vaccin och samma dosering. 

Barn under 9 år som inte tidigare har vaccinerats mot influensa behöver sammanlagt två doser av vaccinet. 
Det ska gå minst fyra veckor mellan den första och den andra dosen. Om barnet emellertid under föregåen-
de säsong fått åtminstone en dos säsongsinfluensavaccin, räcker det att barnet undantagsvis får endast en dos 
i år. Det beror på att årets vaccin innehåller samma virusstammar som under föregående säsong.

Säsongsinfluensavaccinet är vanligen väl tolererat, men precis som vid all annan vaccinering måste det finnas 
beredskap att ge akut behandling vid en eventuell anafylaktisk reaktion. 

Anmälan om biverkningar

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska anmäla konstaterade eller misstänkta biverkningar av ett vaccin till av-
delningen för vaccinationer och immunskydd vid Institutet för hälsa och välfärd. Närmare anvisningar och 
anmälningsblanketten finns på adressen http://www.ktl.fi/portal/12423

Uppföljning och registrering av vaccinationerna 

De vaccinationer som utförts registreras noggrant i hälsocentralens elektroniska datasystem i enlighet med 
social- och hälsovårdsministeriets förordning 421/2004. Av registreringen ska framgå den vaccinerades 
personuppgifter och vaccinationsdatum, vaccinets namn, satsnummer, injektionsställe, vaccinationssätt 
(t.ex. i.m.) och vaccinatör. Anteckningar om vaccination av barn görs också på det hälsokort för barn som 
ges till föräldrarna. Vaccinationer av vuxna antecknas på det personliga hälsokortet.

Vaccinationsuppgifterna för dem som vaccineras på hälsocentralerna behöver inte längre föras in i THL:s 
databas över vaccinationstäckningen. Med hjälp av programleverantörerna samlar THL automatiskt in vac-
cinationsuppgifterna ur de kommunala patientdatasystemen. Om influensavaccin enligt det nationella vacci-
nationsprogrammet ges i någon annan kommun än personens hemkommun, ska uppgifterna föras in i vac-
cinationskommunens patientdatasystem från vilket de kan samlas in automatiskt. Vaccinationsuppgifterna 
behöver inte längre sändas till den vaccinerades hemkommun. 

Om vaccin enligt det nationella vaccinationsprogrammet ges utanför hälsocentralerna, till exempel inom 
företagshälsovården, registreras uppgifterna i systemet vid den inrättning som utför vaccineringen, och upp-
gifterna behöver inte sändas till den vaccinerades hemkommun. 
 

Information

Kommunerna ska effektivt informera sina invånare om säsongsinfluensavaccinationerna och de lokala vacci-
nationsarrangemangen. Institutet för hälsa och välfärd ger information om influensavaccinationerna på riks-
nivå huvudsakligen på webben: www.sasongsinfluensa.fi.

Aktuell information om leveranser och distribution av vaccin finns på THL:s webbplats http://www.ktl.fi/por-
tal/11323

Information om influensaförekomsten finns på adressen www.ktl.fi/portal/16848 (på finska).
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Närmare upplysningar fås vid behov av Institutet för hälsa och välfärd enligt 
följande:

- Vaccinationer, tfn (020) 610 60 60 kl. 10–12  
- Biverkningar av vaccin, tfn (020) 610 60 60 kl. 10–12 
- Vaccinleveranser, tfn (020) 610 83 33
- Vaccinsammansättning och vaccinförvaring, tfn (020) 610 83 26
- Influensaförekomsten, tfn (020) 610 85 57

Helsingfors den 22 september 2011

Generaldirektör   Pekka Puska

Avdelningsdirektör  Terhi Kilpi 
 

För kännedom
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Allmänläkare i Finland
Allmänmedicinska föreningen i Finland
Finlands Hälsovårdarförbund
Tehy
Sjuksköterskeförbundet
Läroanstalterna inom hälso- och sjukvård
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