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Emner 

• Influensavaksinasjonsprogrammet 

• Effekt av influensavaksinen 

• Bivirkninger 
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Influensavaksinasjonsprogrammet (1) 

Formålet med influensavaksinasjonsprogrammet er 
å hindre alvorlig sykdom og død, ved å: 

– beskytte den enkelte direkte 
   (risikogrupper, svinerøktere) 

– hindre smitte fra omgivelser 
   (helsepersonell,  
   nærkontakter til immunsvekkede) 
 

Hjemlet i Smittevernloven, ved Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram;  
fastsetter bl.a. FHIs ansvar for å gi faglige retningslinjer for målgrupper for vaksinasjon. 

Presenter
Presentation Notes
Influensavaksinasjonsprogrammet er hjemlet i Smittevernloven og i Forskrift om nasjonale vaksinasjonsprogrammer. Forskriften fastsetter blant annet Folkehelseinstituttets ansvar for å gi faglige retningslinjer for målgrupper for vaksinasjon. Hensikten med influensavaksinasjonsprogrammet er å hindre alvorlig sykdom og død som følge av influensa; først og fremst ved å vaksinere de som trenger beskyttelse pga økt risiko for alvorlig sykdom, men også ved å vaksinere personer som kan smitte de som er særlig utsatt. Dette er særlig viktig for de gruppene som har dårligere effekt av vaksinen - som eldre og immunsvekkede.



Influensavaksinasjonsprogrammet (2) 

Vaksinasjon av helsepersonell  

 Hindrer smitte til risikopasienter* 

 Beskytter helsepersonellet og deres familier** 

 Holder bemanningen oppe i influensasesongen** 

 *Ad omfanget av nosokomiale tilfeller, se f.eks.: Taylor G, Mitchell R, McGeer A, et 
al. Healthcare-associated influenza in Canadian hospitals from 2006 to 2012. 
Infection control and hospital epidemiology : the official journal of the Society of 
Hospital Epidemiologists of America 2014; 35: 169-75. 

 **Helsepersonell er mer utsatt for smitte, se: Kuster SP, Shah PS, Coleman BL, et 
al. Incidence of influenza in healthy adults and healthcare workers: a systematic 
review and meta-analysis. PLoS ONE [Electronic Resource] 2011; 6: e26239.  

Presenter
Presentation Notes
Når det gjelder vaksinasjon av helsepersonell spesielt, er dette i tillegg til Smittevernloven også regulert av Spesialisthelsetjenesteloven (gjennom Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten) og Arbeidsmiljøloven (gjennom Forskrift om utførelse av arbeid, som bl.a. omhandler vern mot biologiske faktorer og fastslår arbeidsgivers plikt til å tilby vaksine og dekke utgiftene ved denne).Vaksinasjon av helsepersonell er grunngitt i 3 hensyn: Å bidra til å beskytte mot alvorlig sykdom og død ved å hindre smitte fra helsepersonell til pasienterå beskytte helsepersonellet selv og å redusere sannsynligheten for at de tar med seg smitten hjem til sine familier,samt beredskapshensynet, da det å opprettholde bemanningen i influensasesongen er svært viktig, ettersom utbrudd medfører ekstra stor belastning på sykehusene og resten av helsetjenesten (som igjen påvirker pasientsikkerheten).



Effekt av influensavaksinen? 

Virker egentlig influensavaksinen?  

Presenter
Presentation Notes
Det korte svaret på det første spørsmålet er «ja».Å besvare det andre - hvor stor denne effekten er - er ikke en fullt så enkelt oppgave.I det følgende vil jeg trekke frem noen elementer som påvirker vaksineeffekten, samt metodene man bruker for å estimere denne, før jeg oppsummerer denne delen av presentasjonen med en oversikt over effektestimater fra noen nyere systematiske oversiktsartikler/meta-analyser.  
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Egenskaper 
ved 

studiene Effekt av influensavaksinen? 

Presenter
Presentation Notes
For å si noe meningsfullt om effekt av influensavaksinen må man ta høyde for at effekten avhenger avselve virusetvaksinen vi brukerhvem vi gir vaksinen tilog til slutt: Hvilke metoder vi bruker for å estimere effekten. 



Egenskaper 
ved 

viruset 
Virussirkulasjon 

Andel pasienter med ILS ved landets fastleger/legevakter  

Presenter
Presentation Notes
For å begynne med selve viruset: Det er særlig tre forhold ved viruset som har betydning for vaksineeffekten henholdsvis omfang av virussirkulasjon, virustype og endringer i virusene over tid. Det finnes flere måter å klassifisere virussirkulasjon på. Felles for disse er at de tar utgangspunkt i omfanget av influensaaktivitet innenfor et geografisk område. Selve omfanget kan også males på flere måter; noen baserer seg på rapportering av kliniske symptombilder (ILI-tall), andre på virusdeteksjoner (laboratoriebekreftet influensa, ved RT-PCR eller viruskultur). I Norge bruker vi begge metoder for å overvåke influensaaktiviteten.Kurven vist her, er hentet fra Sykdomspulsen for uke 3 I år. Sykdomspulsen måler andelen pasienter med influensaliknende sykdom blant dem som oppsøker fastlege og legevakt innenfor en gitt tidsperiode (uke), basert på tall fra refusjonsdatabasen KUHR. På den nordlige halvkule er perioden for influensasirkulasjon definert til uke 40-20 (oktober til mai), og omfanget av virussirkulasjon i perioden ses opp mot tall for de siste (minimum) 5 sesongene. Sesongen er i gang når prosenten når “lav”.I tillegg til dette systemet har vi også laboratoriebasert overvåking som gir oss mulighet til å si mer om nøyaktig hvilke virus som sirkulerer, basert på rapporter fra fylkes- og regionlaboratoriene, samt prøver fra et nettverk av frivillige leger som sender inn prøver med influensavirus til FHI. For overvåkingsformål er det nødvendig med et slikt finmasket nett……



Egenskaper 
ved 

viruset 
Virussirkulasjon 

Virussirkulasjon - 

Virussirkulasjon + 

Andel pasienter med ILS ved landets fastleger/legevakter  

Presenter
Presentation Notes
….men for influensaeffektstudier er det stort sett tilstrekkelig med en todelig til sirkulasjon/ikke sirkulasjon. Det er enkelt sagt fordi viruset må sirkulere i et visst omfang for at man skal kunne måle vaksinens beskyttende effekt på gruppenivå – som jo er tilfellet i effektstudier. Det betyr ikke at ikke vaksinen kan gi enkeltpersoner beskyttelse i møtet med viruset i perioder der det er lite virus i omløp. 



Egenskaper 
ved 

viruset 

Virustyper og -endringer 
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Influensa B 

Yamagata Victoria 

Presenter
Presentation Notes
Én ting er omfanget av sirkulasjonen, en annen er hvilke virus som sirkulerer. Som dere nok vet deles de to hovedtypene influensa som gir sykdom i mennesker, inn i influensa A og B. Av disse deles influensa A inn i subtyper (der det som sirkulerer nå er H3N2/H1N1), mens influensa B deles inn i to «lineages»; hhv Victoria og Yamagata. Hver av disse har sine unike egenskaper, som påvirker både hvor utfordrende det er å lage en effektiv vaksine mot dem, men også hva slags sesonger vi får når de er i omløp, og hvordan de utvikler seg over tid. 



Egenskaper 
ved 

viruset 

Virustyper og -endringer 

Presenter
Presentation Notes
Her er et bilde over hvilke virustyper som har sirkulert i Norge fra 2008-09-sesongen og til og med årets sesong. Som dere ser forekommer både nær sagt «rene» sesonger med ett virus – den første røde er pandemisesongen i 2009/10 – og sesonger der flere virus sirkulerer på samme gang. Da er det gjerne slik at ett virus starter sesongen, mens et annet avslutter den. Videre ser man at et virus som har dominert én sesong, sjelden dominerer også i den neste. 



Egenskaper 
ved 

viruset 
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Presenter
Presentation Notes
Influensaviruset er et endringsvillig virus, og nettopp denne evnen til stadig fornyelse er noe av det som skaper utfordringene i vaksineproduksjon. Grafen her illustrerer hvor fort influensavirusene endrer seg, ved å angi «nukleotidbytter per punkt i virus-genomet», eller sagt på en annen måte: Hvor hyppig virusene gjennomgår mindre genetiske endringer.  Det vi ser i dette tidsutsnittet, er utviklingen for hhv B (begge genotyper), H1N1 og H3N2. Hver linje representerer hvert sitt virus, og jo brattere linje, jo flere endringer over tid.Som man ser av grafen er dette en pågående prosess for alle virustypene, men vi ser også at H3N2 – i rødt - er vesentlig raskere enn H1 og B. Slike stadige endringer reduserer med tiden verdien den enkelte har av å ha møtt virusene før, fordi virusene etter et antall endringer ikke gjenkjennes like lett av kroppens immunforsvar. 
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Undergrupper av H3 virus,  
Norge sesongen 2016/17 

Undergrupper av H1 virus,  
Norge sesongen 2015/16 

Presenter
Presentation Notes
Her er at annet bilde som illustrerer noe av det samme som grafen på forrige side, men nå er variasjonen illustrert ved sirkler og klynger av slike, der én sirkel/kakebit representerer én virusprøve. Eksemplene er hentet fra den norske virusovervåkingen fra de to siste influensasesongene. Bildet til venstre viser undergrupper av H3N2-virus som sirkulerer i Norge (og ellers i Europa) i år. To hovedgrupper som igjen kan deles inn i to undergrupper. Bildet til høyre viser undergrupper av H1N1-virus som sirkulerte i Norge i fjor (2015-16-sesongen; merk at fargesettingen er annerledes fordi kartet er laget for å vise omfanget av resistente H1-virus, ikke virusvariasjon per se). Det er tilnærmet det samme H1N1 viruset som har sirkulert siden 2009, og som dere ser ligger brorparten av alle virusene innenfor samme gren – det er mindre variasjon enn man ser for årets H3N2-sesong. For influensa B-sesonger – ikke illustrert her - er det generelt veldig lite variasjon. 



Egenskaper 
ved 

viruset 

Vaksinering Egenskaper  
ved 

vaksinen 

Presenter
Presentation Notes
Så – til den berømmelige inaktiverte influensavaksinen. Hva gjelder vaksinering, så er det slik at fra man setter vaksinen til man kan forvente effekt, så går det 10-14 dager. Videre er det også slik at effekten svekkes noe over tid. Man ønsker altså å finne et kompromiss som sørger for at flest mulig er beskyttet best mulig før influensaen kommer, og at beskyttelsen varer til sesongen er over. I tillegg er det her logistiske hensyn å ta; når vaksinen leveres, distribueres, lagerkapasitet og kapasitet blant vaksinatører og annet personell. 
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Vaksinering Egenskaper  
ved 

vaksinen 

2-8°C 

Presenter
Presentation Notes
Når det gjelder logistikk og håndtering av vaksinen, så er kanskje det viktigste elementet at vaksinen skal transporteres og oppbevares i ubrutt kjølekjede, dvs fra 2-8 grader, for at man skal kunne forvente effekt av vaksinen når den settes. Vaksinen skal IKKE fryse.Vaksinen skal heller ikke oppbevares lengre tid i romtemperatur. Og så er det viktig å vite at effekten av å oppbevare vaksinen i for høye temperaturer er kumulativ, hvilket innebærer at om vaksinen har ligget to timer for varmt et sted på veien fra fabrikk til vaksinand, så må den tiden plusses på om man får et ny periode med forhøyet temperatur senere i forløpet. Ettersom dette er nær umulig å vite om, er det altså viktig å bevare kjølekjeden helt frem til vaksinasjon.
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Vaksinering Egenskaper  
ved 
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Virus til neste sesongs 
vaksine fastsettes 

FEB 

Produksjonsfase 

SEPT 

Influensasesong 

NOV-APRIL 

Presenter
Presentation Notes
Produksjonsfaktorene spiller også inn. Vaksinevirus selekteres flere måneder før vaksinen skal settes – faktisk velges neste års vaksinestamme i disse dager. Tidsfaktoren er i seg en utfordring for å holde vaksinen relevant. Virus til influensavaksinen dyrkes i egg. For at det skal gå må viruset tilpasses egg. H3N2 er spesielt vanskelig å dyrke uten at det oppstår små mutasjoner i produksjonsfasen som gjør vaksineviruset ulikt sirkulerende virus.Kort sagt er det viktig å velge et virus som lar seg dyrke i et egg som egner seg som vekstmedium – og alt i alt så gjør virusets stadige utvikling, i samspill med vaksinens produksjonsmodell (der tid er en vesentlig faktor), at man ikke alltid får tilstrekkelig godt «treff» mellom vaksinevirus og de virus som sirkulerer når influensasesongen kommer. Dette omtales som «match» og «mismatch»…
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Vaksinering Egenskaper  
ved 
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Match - oppsummering 

Virus til influensavaksinen må tilpasses egg.  

Sirkulerende virus endrer seg hele tiden - en liten 
mutasjon i tiden fra seleksjon til vaksinasjon kan 
medføre at vaksinen treffer dårligere eller bedre 

Match er et gradsspørsmål – ikke et tydelig ja 
eller nei. For effektstudier oppsummeres dette 
likevel i «match» vs «mismatch» 

Presenter
Presentation Notes
Dikotomien i matchbegrepet brukes blant annet for å gjøre det til en håndterlig størrelse når man skal sammenstille resultater fra en rekke enkeltstående studier. 
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Presenter
Presentation Notes
Så til de som skal vaksineres. Her er det en lang rekke faktorer som kan tenkes å spille inn, jeg skal nevne noen av de mest sentrale. Når du er født – hvilken fødselskohort du tilhører – har betydning for hvor utsatt du er for en gitt influensa, fordi det første viruset du møter ser ut til å påvirke senere immunitet mot influensa. Det betyr i korte trekk at den virustypen du møter først er den du har best forsvar mot. Alder er også viktig i seg selv! Små barn har liten eller ingen forutgående immunitet å lene seg på når de møter et nytt virus og skal mønstre et forsvar mot dette. Dette har betydning for deres evne til å slåss mot infeksjonen, men også for vaksinering; ettersom immunforsvaret mangler trening i å møte slike virus, er responsen ikke så god som den blir senere. Derfor anbefales to doser til barn i alderen 2-8 år, med mindre man vet at de har vært vaksinert før, eller har hatt influensa. IIV virker heller ikke på de minste barna (< 6 mnd); de må lene seg på mors antistoffer. Hos eldre mennesker ser man en aldring av immunsystemet (immunosenescence), som blant annet gjør eldre mer utsatt for infeksjoner og medfører en dårligere vaksinasjonsrespons, som man særlig ser fra fylte 65-70 år. Dette er blant annet forbundet med at immunforsvaret responderer saktere og mindre kraftig enn hos yngre, at evnen til å aktivere det spesifikke immunforsvaret reduseres, samt at mange opplever en kronisk lavgradig inflammasjonstilstand (inflammaging) med alderen.Infeksjonshistorie (eksponering og alder):  Hvilke virus man har vært utsatt for tidligere har betydning for hvor «hensiktsmessig» immunsvar du får, og om du har noen grad av kryssimmunitet fra før, i møtet med nye virus.Komorbiditet og bruk av immunmodulerende/-hemmende legemidler (statiner, kortisonpreparater, TNF-alfa-hemmere)Smittepress/eksponering: Bosted, omgangskrets, helsepersonell, går i barnehage, har eldre søsken, har barn...
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Presenter
Presentation Notes
Når vi nå har gått gjennom forhold ved både virus, vaksine og vaksinand, som alle kan eller kan tenkes å påvirke effekt av vaksinen i en eller annen retning, så skal jeg legge på nok en kompliserende faktor, og det er måten vi måler det hele på. Dette fordi metoden vi velger for å måle vaksineeffekt i seg selv kan påvirke estimatet og/eller relevansen av estimatene.En viktig faktor er hvor mange deltakere man har, hvor lenge man følger dem, og hvilket utfall man velger å måle. For dette siste så er vi heldigvis kommet dit i dag at vi i større og større grad kan nøye oss med å bruke data fra effektstudier der utfallet er målt som laboratoriebekreftet influensa ved RT-PCR eller viruskultur, som er nær 100 % korrekte. Det at vi kan se bort fra studier som måler dette med mindre valide metoder, som serologi - eller endatil kun «influensaliknende sykdom», øker vår tillit til estimatene. Et åpenbart problem med influensaliknende sykdom, er jo at dét kan skyldes en lang rekke andre agens som influensavaksinen ikke hverken virker eller er ment å virke mot. 
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Presenter
Presentation Notes
Så skal jeg si to ord om design. Det er slik at gullstandarden i forskning på tiltak – som vaksine - er randomiserte kontrollerte studier (RCTer). Dette er eksperimenter der en deler utvalget i to etter en metode for tilfeldig fordeling; gir den ene gruppen influensavaksine og den andre gruppen noe annet (placebo, annen vaksine), og deretter ser om det er forskjeller i antall influensatilfeller mellom de vaksinerte og ikke vaksinerte. Da får man fine effektestimater for vaksinen i seg selv, men det er ikke nødvendigvis direkte overførbart til den virkeligheten vaksinen brukes i, for de som er med i eksperimenter er sjelden de samme som de som trenger vaksinen (det er for eksempel ikke etisk forsvarlig å fordele mennesker som er anbefalt vaksinen av helsemessige årsaker til gruppen som ikke får vaksine, selv om det per i dag stilles spørsmål ved om tiltaket er effektivt). Eksperimentene må derfor suppleres med studier som i større grad søker å nærme seg virkeligheten, såkalte observasjonsstudier. Et eksempel på et studiedesign som har blitt stadig mer vanlig de senere år, er test-negative design-studier (TND). Der trekkes utvalget blant personer som søker legehjelp for ILS i studieperioden. Etter testing inkluderes influensapositive som kasus, og de influensanegative som kontroller, så innhenter man vaksinasjonsstatus på deltakerne, og ser om andelen vaksinerte er forskjellig blant de med og de uten influensa. Da får vi kanskje mer reelle effekttall? Svaret er trolig både ja og nei; som dere kanskje legger merke til fordrer det blant annet at de som går til legen likner tilstrekkelig på de som ikke søker legehjelp for ILS. Så: Feilkildene består, selv om de varierer mellom studiedesign. Konklusjonen er altså «ja, takk, begge deler» – vi trenger både eksperimenter og observasjonsstudier for å nærme oss den «sanne» effekten av influensavaksinen. 
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Effekt mot bekreftet influensa 

Presenter
Presentation Notes
Så, oppsummert: Hvordan håndterer man alle variablene når man skal si noe meningsfullt om effekt av influensavaksinen? Avgrensningen vi har gjort, er som følger:Systematiske oversiktsartikler (SR)/meta-analyser (MA) av moderat/høy kvalitetUtfall målt som laboratoriebekreftet influensa ved RT-PCR eller viruskulturMA på RCTer/TNDer; selv om feilkildene varierer mellom de to metodene, ser man effektestimater i samme område (og det trekker opp tilliten til estimatene). 



Estimater for vaksineeffekt 
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Effekt mot bekreftet influensa 

Presenter
Presentation Notes
Ideelt sett ønsker vi data på effekt for situasjoner med match så vel som mismatch, og det for alle virustyper og subtyper. Studier gjennomført i sesonger uten virussirkulasjon ekskluderes, ettersom de som har sett på dette som ventet har funnet at man ikke finner signifikant effekt av vaksinen (altså på gruppenivå) når det ikke er virus i omløp. Vi har ikke alt vi ønsker oss ennå, men vi har en del. Tallene jeg skal vise er for øvrig hentet fra en tabell med enda flere tall, og med alt dere måtte ønske av kilder, som vi legger ut på våre nettsider når vi publiserer vaksineanbefalingene for neste sesong i slutten av denne måneden. Her vil jeg kun trekke frem noen representative eksempler.



Virussirkulasjon + 

Effekt mot bekreftet influensa  
- data fra randomiserte kontrollerte studier (RCT) 

Friske voksne:  
60 % (53-66 %) 

Match + 

Friske voksne:  
62 % (52-69 %) 

Match - 

Friske voksne:  
55 % (41-66 %) 

Presenter
Presentation Notes
For å begynne med RCTene, så ligger «gjennomsnittseffekten» av influensavaksinen ifølge disse på 60 %, med noe bedre resultater i sesonger med match sammenliknet med sesonger med mismatch. Tallene her er hentet fra Cochrane-samarbeidets oppsummering på effekt av vaksinen til friske voksne. Demicheli V, Jefferson T, Al-Ansary Lubna A, et al. Vaccines for preventing influenza in healthy adults.  Cochrane Database Syst Rev: John Wiley & Sons, Ltd, 2014. De har ikke justert for virussirkulasjon i sin meta-analyse, men de har som vist justert for match, med signifikante resultater for så vel match som mismatch, selv om sistnevnte ligger lavere. 



Virussirkulasjon + 

Friske voksne:  
60 % (53-66 %) 

Match + 

Friske voksne:  
62 % (52-69 %) 

Match - 

Friske voksne:  
55 % (41-66 %) 

Eldre 65+: 58 % (34-73 %) 

Friske barn < 16: 59 % (51-67 %) 

Friske voksne: 59 % (51-67 %) 

Helsepersonell: 88 % (59-96 %) 

Effekt mot bekreftet influensa  
- data fra randomiserte kontrollerte studier (RCT) 

Presenter
Presentation Notes
Andre SRer som har oppgitt samleestimater har funnet tilsvarende tall:Den på friske voksne her til venstre er Osterholm 2012 (CDC): Osterholm MT, Kelley NS, Sommer A, et al. Efficacy and effectiveness of influenza vaccines: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2012; 12: 36-44. Den på barn er også Cochrane, merk at alle studiene der er basert på et endoseregime, mens vi her i landet anbefaler alle barn i alderen 2-8 år [som ikke har hatt bekreftet influensa/er vaksinert tidligere] to doser. Jefferson T, Rivetti A, Di Pietrantonj C, et al. Vaccines for preventing influenza in healthy children.  Cochrane Database Syst Rev: John Wiley & Sons, Ltd, 2012.Den på eldre er Jefferson 2010, og den har vært omstridt, blant annet fordi de deler inn i over 100 ulike delanalyser, men igjen ser vi signifikante estimater i samme område, selv om KI er vesentlig videre. Jefferson T, Di Pietrantonj C, Al-Ansary Lubna A, et al. Vaccines for preventing influenza in the elderly.  Cochrane Database Syst Rev: John Wiley & Sons, Ltd, 2010.Det er generelt gjort få studier på effekt av influensavaksinen mot laboratoriebekreftet influensainfeksjon i helsepersonell. En systematisk oversiktsartikkel fra 2011 (Ng et al. 2011 (14)) fant kun én RCT som så på dette utfallet hos helsepersonell: Denne var av høy kvalitet og fant en VE på 88 % (59-96 %). Merk at dette er gammel H1N1 (pre-pandemi 09), som jevnt over viste en vesentlig bedre vaksineeffekt enn dagens H1-virus. 



Virussirkulasjon + 

Friske voksne:  
60 % (53-66 %) 

Match + 

Friske voksne:  
62 % (52-69 %) 

Match - 

Friske voksne:  
55 % (41-66 %) 

Eldre 65+: 58 % (34-73 %) 

Friske barn < 16: 59 % (51-67 %) 

Friske voksne: 59 % (51-67 %) 

Helsepersonell: 88 % (59-96 %) 

Effekt mot bekreftet influensa  
- data fra randomiserte kontrollerte studier (RCT) 

>18 år: 65 % (54-73 %) >18 år: 52 % (37-63 %) 

Presenter
Presentation Notes
En annen SR som så på effekten av match i RCTer på friske voksne, er Tricco et al.: Tricco AC, Chit A, Soobiah C, et al. Comparing influenza vaccine efficacy against mismatched and matched strains: a systematic review and meta-analysis. BMC Med 2013; 11: 153. Resultatene ligger innenfor samme område som Cochranes resultater (inne i boksene), men Tricco finner en noe tydeligere effekt av matching (det henger trolig blant annet sammen med at Cochrane valgte å klassifisere alle studier med ukjent match til kategorien «mismatch», som ikke overraskende flater ut forskjellene noe). 



Virussirkulasjon + 

Friske voksne:  
60 % (53-66 %) 

Match + 

Friske voksne:  
62 % (52-69 %) 

Match - 

Friske voksne:  
55 % (41-66 %) 

>18 år: 65 % (54-73 %) >18 år: 52 % (37-63 %) 

Influensa B Influensa A Influensa B Influensa A 

>18 år: 61 % (46-73 %) >18 år: 77 % (18-94 %) >18 år: 64 % (23-82 %) >18 år: 52 % (19-72 %) 

Effekt mot bekreftet influensa  
- data fra randomiserte kontrollerte studier (RCT) 

Presenter
Presentation Notes
Tricco delte også studiene etter effekt mot influensatype A vs B etter henholdsvis match og mismatch, og det man ser, er at vaksinen har signifikant effekt både ved match og mismatch for både A og B, skjønt KI er større ved mismatch og for B (kan henge sammen med færre hendelser og færre RCTer).  Det at effekten for B tilsynelatende er høyere, kan også henge sammen med at H3N2 trekker estimatet ned i den samlete analysen for influensa A.



Effekt mot bekreftet influensa  
– data fra test-negative design-studier (TND) 

Virussirkulasjon + 

H1N1 

Influensa B 
H3N2 

Match + 

H3N2 
H1N1 

B-Victoria 

B-Yamagata 

Match - 

Voksne 20-64 år: 
35 % (14-51 %) 

Voksne 20-64 år: 
73 % (52-84 %) 

Voksne 20-64 år: 
54 % (16-75 %) 

Presenter
Presentation Notes
Det finnes ingen SR som har sett på effekt etter subtype basert på RCTer, trolig fordi datgrunnlaget ikke er omfattende nok per i dag. Det finnes imidlertid en SR på TND-studier har sett på nettopp effekt etter subtype; Belongia et al. 2016: Belongia EA, Simpson MD, King JP, et al. Variable influenza vaccine effectiveness by subtype: a systematic review and meta-analysis of test-negative design studies. The Lancet Infectious Diseases 2016; 16: 942-51.  De har i hovedsak ikke sett på effekten av match, da det ikke er tilstrekkelig med data til å gjøre slike analyser, men de har resultater for H1N1, H3N2 og B (begge genotyper) for studier kjørt i matchete sesonger. Som dere ser er det stor variasjon i effekt etter hvilket virus man ser på, og effekten for H3N2 er vesentlig lavere enn for de andre. Effekten er imidlertid signifikant for alle aldersgrupper og virustyper med ett unntak, og det er effekt mot H3N2 for eldre over 65 år (ikke vist). 



Influensavaksine – effekt mot alvorlig influensa 

Estimater fra systematiske oversiktsartikler på eldre:  
 
• Pneumoni (alle årsaker/typer):  

– Jefferson 2010: VE på 47 % (34-57 %) 
– Chan 2014: VE 37 % (18-53 %)  

 
• Innleggelse for influensalignende sykdom (ILS)/pneumoni:  

– Jefferson 2010: 49 % (19-68 %) 
 

• Død som følge av influensa eller pneumoni: 
– Jefferson: 54 % (37-67 %) 
– Chan et al.: 34 % (10-53 %)  

 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Helt til sist vil vi skjele til studier på andre utfall enn influensa i seg selv. Her er det tall hovedsakelig på eldre (selv om det med tiden kommer mer data på barn og enkelte sykdomsgrupper). Dette er mer uspesifikke utfallsmål, og effekten er nok noe overvurdert, men summa summarum går effekten i retning av at vaksinen bidrar med noe reduksjon i andre alvorlige utfall/følgetilstander av influensa. Her ønsker vi oss flere studier, for det som kjennetegner dette forskningsfeltet er vel strengt tatt at alle tar tak i hver sin ende av spørsmålet. Chan TC, Fan-Ngai Hung I, Ka-Hay Luk J, et al. Effectiveness of influenza vaccination in institutionalized older adults: a systematic review. J Am Med Dir Assoc 2014; 15: 226.e1-6. Jefferson T, Di Pietrantonj C, Al-Ansary Lubna A, et al. Vaccines for preventing influenza in the elderly.  Cochrane Database Syst Rev: John Wiley & Sons, Ltd, 2010.



Influensa - effektoppsummering 

• «Gjennomsnittlig effekt» mot laboratoriebekreftet influensa er 
60 % (50-70 %).  
 

• Selv om effekten er redusert i studier med mismatch, gir 
vaksinen fremdeles signifikant beskyttelse 
 

• Størst variasjon i effekt etter virustype (↓H3N2) og alder på 
vaksinand (↓ høy alder) 
 

• Vaksinasjon kan redusere risiko for alvorlige utfall i sårbare 
pasientgrupper (eldre) 
 



Vaksine til helsepersonell for å beskytte 
pasienter..? (1) 

To nyere meta-analyser på spørsmålet konkluderer i hver sin retning 
…på mye av det samme datagrunnlaget:  

– Thomas et al. 2016 (Cochrane)↓ 
 Lav kvalitet på tilgjengelig evidens; kan ikke brukes til å  konkludere,  
 eller til å underbygge en anbefaling 

 

– Ahmed et al. 2014 (CDC; GRADE)↑ 
Kvaliteten bedømt moderat, konkluderer med at det er utilstrekkelig 
evidens, men at man i påvente av bedre data bør opprettholde og fremme 
vaksinasjon.  

Presenter
Presentation Notes
De eldre har som kjent også dårligere effekt av vaksinen enn andre, i tillegg til en høyere risiko i seg for et mer alvorlig forløp. Dette er del av rasjonalet bak helsepersonellvaksinasjon, men virker det??De to største oversiktsartiklene på dette emnet er nedslående lesning hva gjelder det tilgjengelige evidensgrunnlaget per i dag. Der den øverste (Cochrane) konkluderer med at man per i dag ikke har data til å underbygge anbefalingen om å vaksinere helsepersonell, og derfor ikke uttaler seg videre på dette spørsmålet, konkluderer den nederste med at datatilfanget har moderat til lav kvalitet, og at effekt derfor ikke kan utelukkes – særlig i lys av at resultatene heller i retning av beskyttende effekt for de eldre uavhengig av studietype – og de argumenterer for helsepersonellvaksinasjon på dette grunnlaget. At data er begrenset og ikke gode nok for en tilfredsstillende avklaring, er det ingen tvil om. Vi mener imidlertid at denne usikkerheten bør føre til at vi opprettholder en innsats for å vaksinere helsepersonellet av hensyn til utsatte pasientgrupper inntil konklusive data på det motsatte foreligger. 



Vaksine til helsepersonell for å beskytte 
pasienter..? (2) 

WHO (ved Lansbury og Nguyen-Van-Tam 
2016) støtter konklusjonen om at det er 
begrenset evidens,  
men basert på helsepersonellets egen 
risiko, muligheten for å hindre at 
helsepersonell formidler smitte, samt 
beredskapshensynet,  
går de i samme retning som Ahmed et al. 
2014:  
 Vaksine bør tilbys alt helsepersonell 

Presenter
Presentation Notes
Her er vi på linje med den siste systematiske gjennomgangen til WHO (Lansbury og Nguyen-Van-Tam 2016) ennå ikke publisert offentlig) på forebygging av influensa i langtidsinstitusjoner.  For øvrig, selv om det er lite data på effekt for tredjepart, altså pasienter,  av å vaksinere helsepersonell på institusjon/ i sykehus, så er det en del dokumenterte tilfeller av nosokomial smitte der helsepersonell også er involvert. Det er således ikke godt nok å ikke bruke de midler man har – selv om vaksinen har suboptimal effekt bør den benyttes. 



Om meldesystemet for bivirkninger 

• Bivirkninger etter vaksinasjon meldes på 
mistanke, 

• av helsepersonell  

• Bivirkningsmeldingene behandles av 
FHI;   

• melder mottar vår årsaksvurdering, med 
råd om videre vaksinasjon 

• Sammenheng med vaksinasjon stort sett 
‘mulig’ 

• Egne meldeordninger for pasienter/pårørende (legemiddelverket.no) 
https://www.fhi.no/sv/vaksine/bivirkninger/melde-bivirkning-vaksine/ 

Presenter
Presentation Notes
Bivirkninger etter vaksinasjon meldes ved mistanke om en mulig sammenheng med vaksinen: Det betyr IKKE at det er årsakssammenheng, og man kan heller ikke si noe om hvor ofte en viss bivirkning oppstår ut fra dette, til det trengs dertil egnete studier. Men alle bivirkningsmeldinger som kommer inn til Folkehelseinstituttet fra helsepersonell rundt om (egen kanal for privatpersoner via legemiddelverkets nettsider), vurderes av en egen bivirkningsgruppe for å avklare hvorvidt det er en sannsynlig årsakssammenheng. Manglende informasjon hentes inn om nødvendig, og en vurdering av hendelsen med råd om videre vaksinasjon sendes tilbake til melder. For de aller fleste hendelsene vil symptomene bli vurdert som «possible (mulig)» bivirkning, dvs. at «hendelsen skjer i tidsmessig relasjon til bruk av et legemiddel, men kan også skyldes underliggende sykdom, andre legemidler eller kjemikalier». Vurderingene er veldig vide, for ikke å utelukke potensielle signaler (som man i så fall ønsker å gå nærmere inn i).  --------Det finnes egne meldeordninger for pasienter/pårørende. Alle bivirkningsmeldinger, uavhengig av kilde, registreres i Legemiddelverkets database og det er ikke nødvendig for en pasient å melde en bivirkning dersom helsepersonell allerede har meldt på dennes vegne eller vice versa. Les mere på nettsidene våre om bivirkninger etter vaksinasjon

https://www.fhi.no/sv/vaksine/bivirkninger/melde-bivirkning-vaksine/


Bivirkninger – type 

• De fleste er milde og forbigående; kjente bivirkninger 
– Reaksjoner på innstikkstedet 

– «Influensafølelse» i 1-2 dager 

– Elveblest (kløende utslett) 

• Få meldinger som IKKE passer i kategoriene over 

Presenter
Presentation Notes
 Vi har gått gjennom alle enkeltmeldingene og symptomer som er meldt de siste 5 sesongene, og det viser at i Norge består meldingene av de samme bivirkningene som er kjent fra før. De aller fleste gjelder milde og forbigående, kjente bivirkninger i kategorien reaksjoner innenfor 3 typer:Lokalreaksjoner, dvs. rødhet, ømhet og hevelse på stikkstedet.Allmennsymptomer som feber, sykdomsfølelse og vondt i kroppen; dette er rapportert hos så mange som 1 av 10. Dette er ikke influensa som noen tror, men tegn på at immunforsvaret responderer på vaksinen. Influensavaksine inneholder inaktivert virus, og kan ikke forårsake infeksjon eller influensasykdom!Allergiske reaksjoner som elveblest er sjeldne, og allergisk sjokk ser man hos under 1 promille av de vaksinerte. 



Bivirkninger – tall 

Sesong Antall meldinger (alvorlige) Antall doser 
tilgjengelig  

Totalt antall  
2012-2017 

130 (28) 2 482 227 

2016/17 28 (4) 541 050* 

2015/16 27 (7) 493 080 

2014/15 14 (3) 435 661 

2013/14 27 (6) 486 302  

2012/13 34 (8) 526 134  

* Ikke inkludert kassasjon 

Presenter
Presentation Notes
Her er en tabell over antall meldinger de siste årene. Tallet er stabilt, og ligger vanligvis rundt 20-30 per sesong (inkl kun de som er meldt FHI; noen få meldes direkte til produsent, eller av pasient via nett). Tallet er for lavt til å lage noen ordentlig statistisk oppsummering av hva som meldes utover dette, men nærmere beskrivelse av vanlige bivirkninger finnes i vaksinasjonsveilederen, og i preparatomtalen for de ulike vaksinene.De meldte bivirkningene tilsvarer 5,2 promille av de dosene som er satt. Det er da viktig å presisere at tallene her er fra et passivt meldesystem. For vanlige legemidler regner man med at meldingsraten for mulige bivirkninger er ca. 10 %; for influensavaksiner til voksne er nok tallet en del lavere. Et passivt meldesystem vil derfor ikke kunne si noe om den faktiske hyppigheten av en bivirkning, bare at den er meldt i sammenheng med vaksinasjon. Dersom det dukker opp flere lignende meldinger vil dette generere et signal i systemet og det vil bli foretatt nærmere undersøkelser på akkurat denne typen bivirkning.Så til bivirkningene i klamme, som nok er de som interesserer mest: Siden 2012 er det totalt mottatt mindre enn 10 meldinger der symptomene IKKE er av typene beskrevet på forrige side (altså stikksted, allmenntilstand og elveblest). Disse meldingene gjaldt pasienter som fikk påvist annen sykdom som mest sannsynlig forklarer symptombildet, for eksempel kreftdiagnose, TIA (‘drypp’), kjent hjertesykdom eller annen infeksjon. ------------------------*Det er søkt på alle vaksiner med ATC-kode J07B BXX (influensavaksiner): Influvac, Fluarix, Vaxigrip, Fluenz (tetra), Begrivac, Invivac + + i databasen.Noen av disse er gitt i kombinasjon med Pandrix. Vi mottar fortsatt noen meldinger på Pandemrix, men de som gjelder KUN Pandemrix er ikke tatt med i disse tallene.  



Gravide og influensavaksinasjon (1) 

 Influensavaksine anbefales til gravide etter 12. 
svangerskapsuke. 

Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
kan vurderes for vaksinasjon. 

Presenter
Presentation Notes
Det siste punktet vi ble bedt om å kommentere, var gravidvaksinasjon – her i relasjon til tidspunktet for vaksinasjon av ansatte.Innledningsvis vil jeg da si at vi holder på med en kunnskapsoppsummering på dette, som er planlagt publisert etter sommeren, og at svangerskapsveilederen snart kommer i oppdatert versjon, hvor også influensavaksinasjon skal omtales. Men vaksine anbefales altså fra 12. uke for ellers friske gravide, mens gravide som også har annen samtidig risiko anbefales vaksine alt i første trimester (på grunn av den andre risikotilstanden – risiko for mor under graviditet øker med gestasjonslengde, og da særlig fra 2./3. trimester. 



Gravide og influensavaksinasjon? (2) 

Økt risiko for alvorlig sykdom og sykehusinnleggelser ved 
influensainfeksjon i svangerskapet kjent siden 1918  

Én dose vaksine kommer to til gode: Beskyttende effekt er 
vist for både mor og barn 

Ikke påvist økt risiko for gravid eller foster etter vaksinasjon 

 Ikke høyere risiko for gravide i 1. trimester verken 
ved sykdom eller vaksinasjon – MEN virkningen av 
vaksinen avtar over tid 

Presenter
Presentation Notes
I hovedtrekk så er anbefalingene for influensavaksinasjon i svangerskapet basert på tilgjengelig dokumentasjon om: Betydningen av influensainfeksjon i svangerskapet for mor og foster/barn (sykdomsbyrde) – dette har man sett indikasjoner på siden SpanskesykenEffekten av influensavaksinasjon i svangerskapet for mor og foster/barn – like god for gravide som andre, barnet beskyttet inntil 6 mnd etter fødsel, en periode der man ellers ikke har vaksine som virkerUønskede effekter (bivirkninger) for mor eller foster/ barn etter influensavaksinasjon i svangerskapet – det er ikke påvist økt risiko for gravid eller foster etter vaksinasjon. For å svare på spørsmålet om helsepersonell kan vaksineres før 12. svangerskapsuke, dersom de er i 1. trimester når ansattvaksinasjon tilbys og det således er enkleste løsning, så er den gjeldende anbefalingen ikke til hinder for det. 



Influensavaksinasjon i svangerskapet - 
bivirkninger og uønskede hendelser 

Mange millioner gravide har fått influensavaksine over 
mange år uten at det har kommet opp sikkerhetssignaler 
(kontinuerlig overvåking og spontanrapporteringssystemer) 
 

Store registerstudier på gravide viser ingen tegn til at 
influensavaksine gir skader på foster, eller øker 
komplikasjoner for mor 

Begrenset med bivirkningsdata fra RCTer i 1. trimester (fordi 
man generelt har lite RCTer på gravide) 

Presenter
Presentation Notes
Avslutningsvis noen ord om bivirkninger: Vaksinen har en svært god risikoprofil. Det er ikke nødvendigvis lite bivirkninger, men det er lite alvorlige bivirkninger, og det er betydelig erfaring med bruk av sesonginfluensavaksine (TIV) til gravide gjennom mange år. Flere land, blant annet USA, anbefalt sesonginfluensavaksinen til alle gravide, uavhengig av trimester helt fra 1960, og man har til nå som sagt ikke funnet noen økt risiko for hverken mor eller foster etter vaksinasjon med inaktivert vaksine.  



Takk for oss!  

Illustrasjon ved Karoline Bragstad, Seniorforsker ved Avdeling for influensa, FHI 
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