
INFLUENSA 
& VACCIN

En miljon pensionärer skyddar sig inte mot influensa – trots 
Folkhälsomyndighetens rekommendation.7

BARA VARANNAN ÖVER 65 ÅR VACCINERAR SIG 

KÄLLOR

VAD ÄR DE VANLIGASTE 
INFLUENSASYMPTOMEN?

1. WHO om influensa: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/ 
2. Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/ 
3. Läkemedelsverket: https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Influensa/
4. Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/
5. Transportsyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/263-personer-omkom-pa-vag-under-2016/ 
6. Influensarapport 2017, Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veck-

orapporter-influensa/2016-2017/influensarapport_2017v20_final.pdf 
7. Tuff influensasäsong drabbade särskilt äldre”, Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juni/

tuff-influensasasong-drabbade-sarskilt-aldre/

De vanligaste symptomen på influensa är plötslig hög feber,  
huvud- och muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande 
ögon. Influensa är en allvarlig sjukdom som orsakar hög 
sjukfrånvaro och även överdödlighet bland äldre och andra 
riskgrupper.1,2

MELLAN 200 000 
TILL 1,5 MILJONER 

MÄNNISKOR
i Sverige beräknas få 

säsongsinfluensa3

MELLAN 2016 & 2017 DOG FLER PERSONER  
I SVERIGE AV INFLUENSA ÄN AV TRAFIKOLYCKOR 

5,6

69 % av de som behövde intensivvård under säsongen 2016/2017 
tillhörde denna åldersgrupp och av de intensivvårdade var det 
endast 32 % som var vaccinerade.7

AV DE AVLIDNA  
VAR I GRUPPEN 65+

 263 725 

Om du är i en riskgrupp – vaccinera dig!

Du bör vaccinera dig på hösten innan influensavirusen 
börjar cirkulera och säsongsinfluensan bryter ut.

Tänk på att det tar ungefär en till två veckor innan 
vaccinet ger ett bra skydd och att det sedan varar i 
ungefär nio månader.4

Tänk på att välja ett vaccin med så brett skydd  
som möjligt.

Du ska inte ha någon infektion med feber när du 
vaccinerar dig, men det gör ingenting om du är  
lite förkyld.

1-2 V

5 TIPS SKYDDA DIG MOT SÄSONGSINFLUENSA

95%

Främst personer som har en underliggande riskfaktor 
(graviditet, kronisk hjärt- eller lungsjukdom, nedsatt 
immunförsvar eller annan svår kronisk sjukdom och hög ålder) 
är särskilt utsatta när de smittas av influensavirus.

ÄR JAG SÄRSKILT 
UTSATT FÖR INFLUENSA?
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 — Sanofi presenterar fakta om —

INFLUENSAVACCIN GER OLIKA SKYDD

Numera finns vaccin som innehåller 
alla 4 virusstammar

Ett trivalent influensavaccin innehåller  
två A-stammar och en B-stam.
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