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Oslo sykehusservice
Avdeling for smi evern

Influensavaksine 2016

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning,
regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke

nasjonale funksjoner. Sentralbord: 02770 

Avdeling for smi evern
Oslo sykehusservice

For å unngå å smi e pasientene

For å besky e seg selv, sine 
nærmeste og medarbeidere

Hvordan får jeg som ansa  
influensavaksinen ved OUS?
Det er de enkelte klinikkene som organiserer
vaksinasjon for sine ansa e. Informasjon om d
og sted for vaksinasjon får du fra din leder.

Hvordan skille mellom influensa og forkjølelse?
Det er ikke alle som har kra ige symptomer ved 
influensa. Noen ganger kan det ligne en le  
forkjølelse. Derfor er det ikke sjelden at man tror 
man har forkjølelse, mens man fak sk har influensa 
og omvendt. Men selv når symptomene ved 
influensa er beskjedne, vil man likevel være 
smi som. Nedenfor er det listet opp noen av de
vanligste symptomene ved influensa og forkjølelse.

Smi espredning ved influensa
Influensa smi er le  og sprer seg raskt.
Smi espredningen skjer både ved kontakt- og
dråpesmi e. Lu båren smi e kan også forekomme.
Inkubasjons den er vanligvis 1 - 2 dager.

Husk god håndhygiene forebygger smi e
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SYMPTOMER Forkjølelse Influensa

Det er vist at vaksinasjon av helsepersonell 
fører l mindre influensa hos pasientene.
De e er spesielt vik g i sykehus, der mange 
pasienter kan få influensa med alvorlig forløp.
Disse pasientene har selv o e dårlig effekt av 
vaksinene på grunn av svekket immunforsvar.
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Hvorfor bør helsepersonell 
vaksineres mot influensa?



Noen spørsmål og svar, myter 
og fakta om influensavaksine

“Jeg får aldri influensa”

“Influensa er ikke farlig for meg”

“Hvis jeg vaksinerer meg, må jeg fortse e å ta
vaksiner hvert år resten av livet”

   

“Graviditet”

I en vanlig influensasesong smi es mellom 
5 og 10 % av befolkningen. 

Mange får beskjedne symptomer, og det kan 
derfor gå mange år mellom hver gang man er 
skikkelig syk av influensa.

Hvis det er mange år siden du har ha  kra ig 
influensa, er de e altså regelen, ikke unntaket,
men det gir ingen garan  mot influensa 
kommende vinter. 

Selv med beskjedne eller ingen symptomer, 
kan du likevel være smi som og overføre 
virus l andre.

Du vaksinerer deg først og fremst for pasientens 
del, og for andre i dine omgivelser som kan bli 
alvorlig syke av influensa.

Vaksinen besky er mot slik subklinisk influensa.

“Jeg vaksinerte meg i or, men ble syk likevel”
Var det egentlig influensa du hadde? 
Mange lu veisinfeksjoner har symptomer som 
kan ligne på influensa.

Influensavaksinen besky er bare mot influensa, 
ikke mot andre lu veisinfeksjoner. 

Skulle du få influensa l tross for at du er 
vaksinert, vil sykdommen o e forløpe mildere.

“Influensavaksine har farlige bivirkninger”

“Narkolepsi”

Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan 
ikke gi influensa. Den vanligste bivirkningen 
e er vaksinasjon er smerter og ømhet på 
vaksinasjonsstedet, som kommer iløpet av de 
første 2 - 3 dagene.“Det er sunt å få influensa”

“Jeg vaksinerte meg i or, så da er det 
ikke nødvendig i år også”

Ingen forskning tyder på at influensa styrker 
immunforsvaret eller har noen posi ve effekter. 

Årlig dør mellom 500 og 1000 mennesker av vanlig 
sesonginfluensa i Norge.  De fleste av disse er eldre 
og svekkede,  men alvorlig sykdom og dødsfall 
forekommer også hos friske, unge mennesker.

Influensavirus endrer seg hele den. For å oppnå 
best mulig besky else lpasses vaksinen hvert år 
de virustypene som sirkulerer. Derfor anbefales 
årlig vaksinasjon.

Det stemmer ikke. Vaksinasjon mot 
sesonginfluensa påvirker ikke behovet for 
vaksine senere i livet.

Gravide i 2. og 3. trimester anbefales å ta 
vaksine fordi det er økt risiko for 
komplikasjoner hos gravide som får influensa. 
Denne risikoen ser ut l å øke med 
svangerskapets varighet.

Vaksine l gravide  og ammende besky er
også den nyfødte mot influensa.

Mange land anbefaler influensavaksine også
i de første 3 månedene av svangerskapet. 
På grunn av liten risiko for komplikasjoner av
influensa i denne delen av svangerskapet,
har norske helsemyndigheter valgt å 
begrense anbefalingene om vaksine l de 
siste 6 månedene av svangerskapet for 
gravide som eller er friske.

Narkolepsi, som er en sjelden bivirkning av 
Pandemrix-vaksinen mot pandemisk influensa 
i 2009, er kny et l lsetningsstoffet skvalen. 
Vaksine mot sesonginfluensa inneholder 
ikke skvalen.
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