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Säsongstatistik för 
influensa 2019/2020

Veckoövervakning av influensasäsongen

Influensaläget för säsongen 2019-2020 fram till och 
med vecka 10 illustreras nedan. Figuren visar antalet 
laboratoriediagnoser för influensa (alla typer) samt 
antalet patienter som fått en klinisk influensadiagnos i 
öppen eller i slutenvård

Observera att antalet sjuka baseras på när en klinisk 
diagnos är registrerad. Det finns därför en risk för någon 
veckas eftersläpning för diagnoser satta i sluten vård, 
eftersom diagnosen sätts först efter att en patient skrivits 
ut. Det innebär sålunda att patienter som fortfarande 
vårdas på sjukhus inte syns i statistiken. 

* Diagnossättning av inlagda fall kan innebära 1-2 veckors eftersläpning

Som synes av figuren så följs kurvorna för 
laboratoriediagnoser per vecka väl av kurvorna för 
antalet som fått en klinisk influensadiagnos i slutenvård. 
Årets influensa har dominerats av influensa A till ¾ (mest 
H1N1). Antalet influensa B fall ligger i stort sett stilla på 
en ganska låg nivå. Toppen beräknas komma i februari 
eller början av mars men det är ännu svårt att uppskatta 
hur intensiv säsongen kommer att bli.

Influensaaktiviteten i Stockholm, liksom i hela landet, är 
ökande men ligger på en låg nivå. Influensa typning visar 
att både typ A och typ B ökar.

Antalet sjuka i influensa
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KALENDERVECKA SÄSONGEN 2019-2020 

Antal laboratorieanmälningar i SmiNet baserat
på provtagningsdatum (Typ A och B)

Antal personer som fått vård inom
öppenvård/primärvård pga influensa

Antal personer vårdade på sjukhus med
influensa*

* Diagnossättning av inlagda fall   kan  innebära 1-2 v eftersläpning



Smittskydd Stockholm
Box 17533, 118 91 Stockholm
Info: www.smittskyddstockholm.se
Telefon: 08-123 143 00
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

E
ff

e
k

t 
i 

%
 m

e
d

 k
o

n
fi

d
e

n
si

n
te

rv
a

ll

Vecka

50 51 15141312111098765432152 16

Skyddseffekten av 
influensavaccinet
Skyddseffekten av influensavaccinet, beräknat per 
vecka från vecka 1, 2020, framgår av tabellen.

Relativa risken (HRR) att insjukna i influensa 
(laboratorie verifierad) beräknades, där vaccinerade 
jämfördes med ovaccinerade. Hänsyn har tagits till 
ålder, kön, komorbiditet, socioekonomisk status 
samt tidigare vaccination (tidigare säsongsinfluensa 
och pneumokockvaccin). Vaccinets effektivitet 
(VE) beräknades sedan som (1 - HRR ) x 100 %. 
Vaccinets effektivitet rapporteras här med 95 % 
konfidensintervall.

Effekten ligger v 10 nu på 38 % för skydd mot att få en 
laboratorieverifierad influensa, för personer över 65 år.

Vaccine effectiveness
The table shows the protective effect of the influenza 
vaccine calculated per week from week 1, 2020.

The relative risk (HRR) of contracting influenza 
(laboratory-verified) was calculated, where vaccinated 
individuals were compared with unvaccinated. 
Consideration has been given to age, sex, comorbidities, 
socioeconomic status, and previous vaccination (previous 
seasonal influenza and pneumococcal vaccine). Vaccine 
effectiveness (VE) was then calculated as (1 - HRR) x 100 %. 
The effectiveness of the vaccine is reported with 95 % 
confidence intervals. 

For individuals over 65 years of age, the effect is 
approximately 38 % protection against acquiring 
laboratory-confirmed influenza.

190 400 personer  
över 65 år

Antalet vaccinerade 
Till och med dagens datum har sedan kampanjstart cirka 
190 400 personer äldre än 65 år har vaccinerats (50%) 
och 27 500 personer yngre än 65 år med medicinsk 
riskfaktor eller pågående graviditet.

Köns och åldersfördelning på antalet personer som 
vaccinerats tom 10 visas i figuren till höger.

Med tanke på att antalet fall kommer att öka och att 
vaccinet förväntas ge ett gott skydd mot influensa A är 
det hög tid att vaccinera sig om man tillhör en riskgrupp. 
Skyddseffekten uppnås två veckor efter vaccination.
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