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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Varje vinter insjuknar mellan 2 och 10 procent av befolk-
ningen i influensa. Om virus genomgått stora förändringar i
ett av sina ytproteiner, hemagglutinin (H), kan det bli ännu
fler som insjuknar. De senaste stora pandemierna var asiaten
1957 (influensa A/H2) och Hongkong 1968 (A/H3). 

Genom att ständigt förändras litet grann har Hongkongin-
fluensan, försedd med andra ortnamn beroende på var man
hittat den nya typstammen, orsakat flera omfattande epidemi-
er även efter 1968. Den största var Sichuan 1989, då 0,5 pro-
cent av Sveriges befolkning över 80 år dog. Förutom varian-
ter av Hongkonginfluensan från 1968 cirkulerar influensa
A/H1 och influensa B ständigt över kontinenterna och orsa-
kar mindre epidemier på olika ställen. Av de tre virustyperna
ger A/H3 den svåraste sjukdomen och är den huvudsakliga or-
saken till överdödlighet hos gamla och sköra människor i in-
fluensatider. Den stam som vi tror ska dominera i år är A/Fu-
jian/411/2002-lik. Typstammen upptäcktes alltså i Fujian
2002. Under 2002 gav den inte upphov till några större epi-
demier, men den var relativt spridd i Europa under den sena
och milda influensasäsongen våren 2003. Under vintersä-
songen i Australien 2003 (under sommaren i Sverige) gav den
det största utbrottet på fem år. 

Lång startsträcka för vacciner
För att kunna framställa allt vaccin som behövs måste man be-
stämma vilka influensastammar som ska ingå ett halvt år in-
nan vaccinet ska användas. Vid ett möte om årets vaccin vid
WHO i februari 2003 önskade man inkludera en Fujian-lik-
nande stam, men man lyckades inte få fram lämpligt utsäde
för storskalig produktion av ägg i tid. Det virus som använts
närmast föregående år, A/Panama/2011/1999, hade visats ge
ett relativt bra – om än inte fullgott – skydd även mot Fujian.
Därför valde man denna stam för vaccinet. Detta vaccin an-
vändes också i Australien inför sommarens säsong. Man har
där inte upplevt någon påtaglig vaccinsvikt, och för den som
behöver skyddas mot influensa är vaccination med Panama-
stammen mycket bättre än att inte vara vaccinerad alls. 

Allt fler inom riskgrupperna vaccineras
I Sverige har vi länge varit dåliga på att vaccinera de av Soci-
alstyrelsen definierade riskgrupperna. Enligt en nyligen pub-
licerad genomgång i Dagens Medicin når de flesta landsting
ännu inte 50 procent av ålderspensionärerna – sannolikt nås
yngre riskpatienter i ännu lägre grad [1]. De senaste årens allt

intensivare vaccinationskampanjer och olika former av rabat-
terade vacciner har dock gjort att vaccinationstäckningen sta-
digt ökar.

Tidig start ger svårare epidemi
Man bruka säga att en influensa som uppträder tidigt ger svå-
rare epidemier än den som kommer sent. Det har ofta stämt
under de senaste decennierna. I år har vi haft en relativt tidig
influensastart i Europa. Under vecka 46 rapporterades den
första influensadiagnosen i Sverige. Samtidigt rapporterades
från England och Skottland fem dödsfall, orsakade av influ-
ensa A/Fujian, bland tidigare helt friska barn. 

Regeln är att barn och unga drabbas först av influensa och
att de flesta som insjuknar är barn. De har inte haft många in-
fluensainfektioner tidigare och har därmed dåligt skydd.
Dessutom smittar virus lätt i skolsalar och på daghem. Barn
blir ofta rejält sjuka i influensa. Dödsfall är mycket ovanliga,
men vi brukar få rapporter om något enstaka i Sverige nästan
varje år. De fem dödsfallen i England har skapat oro, och man
undrar om Fujianinfluensan är mer elakartad än tidigare H3-
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influensor. Det kan dock röra sig om en slump. Barnkliniker-
na i Sverige rekommenderas att följa Socialstyrelsens råd [2]
om vaccination av barn med risk för svår sjukdom och att ha
ökad vaksamhet när det gäller svår influensasjukdom hos
barn. För övrigt rekommenderas inga speciella åtgärder, var-
ken i Sverige eller i England. 

Friska barn bör inte vaccineras
Många föräldrar undrar om friska barn ska vaccineras mot in-
fluensa, men det rekommenderar vi inte [3]. Vaccinet ger bara
ett kortvarigt skydd och måste ges varje år utan att man där-
för får bestående immunitet mot de influensastammar man
vaccinerat mot. Naturlig sjukdom ger ett livslångt skydd mot
den stam man haft och ett relativt gott skydd mot besläktade
stammar. Eftersom influensa normalt är en självbegränsande
sjukdom hos barn känns årlig vaccination som en överdriven
åtgärd. Barn med svåra hjärt–lungsjukdomar och andra för-
svagande tillstånd löper ökad risk att dö i influensa och ska
därför erbjudas vaccin. Om vaccinet får felaktig sammansätt-
ning något år kan det kompletteras med medicinsk behandling
eller profylax till dessa riskbarn.

Antivirala medel kan lindra svår influensa
Sedan 2002 finns två medel registrerade för behandling av in-
fluensa, inhalationssubstansen Tamiflu och kapslar och mix-
tur Relenza. Medlen förkortar influensasjukdomen med i ge-
nomsnitt ca 1–1,5 dagar om de tas inom 48 timmar efter in-
sjuknandet. Tamiflu kan även användas som profylax mot in-
fluensa. 

Läkemedelsverket och Referensgruppen för antiviral tera-
pi hade 2002 ett expertmöte, där man enades om rekommen-
dationer för hur dessa medel ska användas [4]. Gjorda studi-
er visar att vinsten med behandling blir störst hos högfebrila,
ordentligt sjuka patienter. Den enda behandlingsindikationen
blev bl a därför »svår influensa« oavsett ålder och riskgrupp.
Diagnosen bör helst vara laboratorieverifierad men kan stäl-
las kliniskt om man vet att influensa finns i samhället. Be-
handlingsrekommendationen gäller även barn ner till ett års
ålder. Möjlighet till behandling och profylax med antivirala
medel har gjort oss bättre rustade när det gäller att lindra svår
influensa, men fortfarande är vaccination av riskgrupperna
hörnstenen i influensabekämpningen.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser
1. Grundström Mitz M. Alltför få i riskgrupperna vaccineras mot influ-

ensa. Dagens Medicin 45/2003 onsdag 5 november.
2. Socialstyrelsens allmänna råd, vaccination mot influensa SOSFS

1997:21 (M). http://www.sos.se/sosfs/1997_21/ 1997_21.htm 
3. Allmän information om influensa samt veckorapporter om influen-

saläget. Tillgänglig via: http://www.smittskyddsinstitutet.se
4. Läkemedelsverket: Behandling och profylax av influensa med anti-

virala medel. http://www.mpa.se/workshops/reko/influ_antivirala.
shtml

Läkartidningen  ❙ Nr 50  ❙ 2003  ❙ Volym 100 4185


