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en influensapandemi..?

WHOs definition:
• ska kunna infektera
• ska orsaka sjukdom
• kan spridas person→person
och/men…
säger inget om allvarlighetsgrad…



den nya H1N1-mixen...



H5N1  HPAI (högpatogen aviär influensa)

Sedan1997:
•493 lab.bekräftade fall
varav
•292 döda
= CFR 59%  (30-81,5%!!!)
varav
•> 50% yngre än 20 år....
(spor. fall bland 10-39 år > 75% CFR!)

och under 2009
• dubbelt så många fall som 2008

Protein!
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Produktion
Virusodling

Pandemivaccin / GSK

start 
of

Vaccination
av 1. medicinska riskgrupper,

2. gravida
3. vårdpersonal

4. ~ alla...

Vaccintest
- Effektivitet
- Säkerhet

Influensapandemi
fas 6! - WHO-beslut

efter ~ 3 mån:
Distribution

startar...



>65% vacc.täckning!



pH1N1 mortalitet inom EU/EFTA
t o m 2010_0315



Undvika att smittas
- och att smitta andra..!



... alla pandemier är olika!
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•med olika förlopp
•med olika smittsamhet
•drabbar olika grupper
•med olika svårighetsgrad



Jan -09
upp till

utfall
per April 2010

Kliniskt sjuka 3.5 m 240.ooo-600.ooo...

Öppenvårdspatienter 1.5 m 11.001 1)

Sjukhusvårdade 25.ooo 1456 2)

IVA-vårdade 5.ooo < 100… 3)

Influensarelat. dödsfall 10.ooo 29 4)

Planer vv utfall för
H1N1-pandemin - till mars 2010

1) Lab.bekräftade H1N1 2) Median: 26år;~1/3 <15 år, 2/3 < 40 år
3) Topp-veckor: >30 IVA-pat; 42 respir., 11 ECMO
4) Median: 53 år (3-96)



Influensarelaterad död o 
förlorade levnadsår...
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Med åtgärd

Mål med motåtgärder
• Senare och lägre topp av vågen
• Minskad belastning på sjukvården
• Köpa tid

Nya fall/
dag

Dagar efter första fallet

Ingen åtgärd

Based on an original graph developed by the US CDC, Atlanta

mål med motåtgärder...

Skolstängning?  Nä...
Differentierad vaccination?  Nä...



Vaccin för alla...

för att…:

skydda sig själv

skydda andra

minska smittspridningen
= 



• unga o unga vuxna
• gravida kvinnor
• småbarnsföräldrar
• riskgrupper, 

intresseorganisationer
• ej svensktalande
• vårdpersonal
• …

olika informationsinsatser
för olika målgrupper...



April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
2010

Jan    Febr Mars   April   Maj .....

25 april         11 juni 1 aug                      5 nov   12 nov

WHO rapporterar om 
en ny typ av 
influensavirus
i Mexiko  o USA

WHO pandemifas 4 till 5 

WHO pandemifas 6 
pandemivaccin-prod. 
startar

Första dödsfallet
A(H1N1) i Sverige
(22-årig man)

29 april                                       28 aug                 12 okt

Vaccinationsstart
av riskgrupper och 
sjukvårdspersonal 

Vaccination från
6 mån ålder

En dos räcker

29 döda i Sverige
> 6 milj. A(H1N1) 
vaccin. 

Nov -07
GSK-
avtal  m 
Sverige

-
-
-

Allmänfarlig sjukdom enl. SmL 
1 juni

Anm.pliktig sjd enl SmL 



Hösten/vintern 2010 …. Trivalent säsongsv Pandemrix

+65, friska Vacc. Pandemrix X

Ej vacc Pandemrix X

Riskgrupper,
nya influensan

Vacc. Pandemrix X

Ej vacc. Pandemrix eller 
1 dos Pandemrix

X X

Gravida Vacc. Pandemrix
Ej vacc. Pandemrix X

Barn 6må-3år Vacc. Pandemrix x2
Ej vacc. Pandemrix eller 
1 dos Pandemrix

X

Immunsupprim. Vacc. Pandemrix x2 X

Ej vacc. Pandemrix eller 
1 dos Pandemrix

X X

Vårdpersonal Vacc. Pandemrix Enligt lokala rek.

Ej vacc. Pandemrix Enligt lokala rek. X

-Har vi haft en pandemi..?
-Jo, o den pågår fortfarande!



Typ/subtyp Influensasäsong 2010/11

A/H1N1 California/ 7/2009

A/H3N2 Perth/16/2009

B-influensa Brisbane/ 60/2008

Aktuellt influensavaccin...
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