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 Influensavaksine 
 
Influensavaksinerte over 65 år 
Kommunestatistikk for influensavaksinering av personer over 65år er fremlagt av FHI i dag (5 nov). 
https://www.fhi.no/nyheter/2019/andelen-influensavaksinerte-blant-personar-over-65-ar-viser-jamn-auke/  

Andel (prosent) iflg MSIS: 
 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Hele landet 23,8 26,9 31,6 38,2 

Akershus 27,8 31,0 35,9 42,6 

Bærum 33,3 37,9 41,5 47,2 

Asker 37,6 40,9 45,1 53,4 

 
Det er svært gledelig at andel over 65 år som er vaksinerte var siden i fjor økt med 5,7% i Bærum! 
 
Det er mulig at andelen egentlig er høyere men at det er noe manglende registrering i SYSVAK. 
Spørreundersøkelser viser en underrapportering for landet på 10% i forhold til bestilte vaksinedoser.   
Husk at alle vaksiner skal registreres i SYSVAK etter muntlig samtykke fra den vaksinerte. Dette 
gjøres i journalsystemer, ved filimport eller ved å sende inn papirregistrering til SYSVAK. 
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/melde-til-sysvak/  
Det er viktig at også vaksiner til beboere på sykehjem registreres.  
 
Årets firevalente vaksine inneholder influensa A H1N1 og H3N2 samt både Yamagata og Victoria 
influensa B virusantigen. Både Vaxigriptetra og Influvactetra har kode FLU02. (Vaxigrip kan gis etter 6 
måneders alder men Influvac fra 3 år). Foreløpige rapporter fra WHO viser at alle fire komponentene 
i årets vaksine synes å være i omløp men at aktiviteten i nordlige halvkule fortsatt er lav. 
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/  
 
Influensavaksinering av helsepersonell og ansatte i kommunen 
 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber i brev av 11.10.19 alle landets kommuner og 
helseforetak om å sørge for at alt helsepersonell med pasientkontakt får informasjon om influensa 
og tilbud om gratis vaksine. Brevet inneholder tydeligjøring av myndighetenes råd: 
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/611351bd07024e4f9d87c4256780cb9f/vaksinering-av-helsepersonell-mot-sesonginfluensa-2019.pdf  
 
Bærum kommune har etter BIOM 30.10.19 en Policy for influensavaksinering  som er i tråd med 
føringene over. Saksfremlegget kan lese her: 
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019237350&dokid=4679838&versjon=9&variant=A& 
 

Det utarbeides nå prosedyrer for gjennomføring av ansattevaksinering. Resultatet vil sendes ut når 
det er ferdigstilt.  
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Poliovaksine på reise 
WHO krever at land som har stor risiko for å eksportere poliovirus skal tilby poliovaksine til alle som 
reiser ut fra land med pågående eller nylig utbrudd av polio.  
For å hindre at smitte tas ut av disse landene må reisende ha fått ny poliovaksine mellom 4 uker og 
12 måneder før de forlater disse landene. Dette gjelder besøkende som skal oppholde seg i landet 
over 4 uker. Vaksinasjonen må dokumenteres med internasjonalt vaksinesertifikat 
 
Per oktober 2019 gjelder anbefalingen følgende land: Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Somalia, Papua 
Ny Guinea, Indonesia, Kenya, Mosambik, Syria, DR Kongo, Kamerun, Niger, Tsjad, Den 
Sentralafrikanske Republikk, Myanmar, Angola, Etiopia, Benin, Kina, Ghana og Filipinene. 
 
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/om-polio-og-reise/ 
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