Anbefalinger for vaccination af personer i risiko for
alvorlig sygdom pga. influenza A(H1N1)v infektion
Vaccination mod influenza A(H1N1)v anbefales til børn og voksne,
der har en særlig risiko for, at infektion med influenza A(H1N1)v får
et alvorligere forløb. Det er de samme persongrupper med kronisk
sygdom, der anbefales vaccineret mod sæsoninfluenza; men risikogrupperne er i forbindelse med influenza A(H1N1)v blevet yderligere
specificeret.
Ved stillingtagen til vaccination bør lægen tage individuelle hensyn fx
til patienter, der har tendens til at få hyppige og alvorlige luftvejsinfektioner.

De grupper, der tilbydes vaccination er:
1. Personer fra 6 måneder og op med følgende kroniske sygdomme
o

Lungesygdomme som KOL, astma med kronisk obstruktion og astma, der er vanskelig at kontrollere, cystisk fibrose, sarkoidose, lungefibrose, samt andre lungesygdomme især, hvis lungefunktionen er nedsat, eller der er
gentagne lungeinfektioner

o

Hjerte- og karsygdomme, især svær koronarsygdom,
hjertesvigt, sværere klaplidelser (ikke kun isoleret forhøjet blodtryk)

o

Blodsygdomme, især hæmoglobinopatier

o

Diabetes 1 eller 2, især med komplicerende hjerte- eller
nyresygdom eller med almen svækkelse pga. diabetiske
senfølger – eller diabetes, der er vanskelig at kontrollere

o

Medfødte eller erhvervede immundefekter, herunder hivsmittede personer og medikamentelt immunsupprimerede

o

Neuromuskulær sygdom med påvirket respiration eller
nedsat hostekraft

o

Kronisk lever- eller nyresvigt (vejledende GFR< 30
ml/min)
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o

Ekstrem svær overvægtige voksne (vejledende BMI >
40)

o

Andre sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at en influenzainfektion udgør en alvorlig
sundhedsrisiko

2. Gravide
o Alle gravide med ovennævnte kroniske sygdomme anbefales at blive vaccineret. Gravide i 1. trimester dog efter
individuel vurdering af egen læge.
o Alle andre gravide i 2. og 3. trimester kan tilbydes vaccination, hvis den gravide selv ønsker det.
3. Husstandskontakter
o I særlige tilfælde kan husstandskontakter til svært immunsupprimerede vaccineres
Bemærkninger
Ad børn. Det store flertal af de børn, der anbefales vaccineret, følges i
et børneafdelings-ambulatorium.
For børn i alderen 6 måneder til 3 år, bør indikationen for vaccination
afgøres af den behandlende læge, såfremt barnet følges i et børneambulatorium eller hos praktiserende pædiater.
Ad gravide. Langt de fleste gravide, der smittes med influenza
A(H1N1)v, får et mildt forløb. Men det vides fra de lande, der har haft
mange influenza-tilfælde, at gravide har en let øget risiko for alvorlig
sygdom. Dette er også set under tidligere pandemier og ved sæsoninfluenza. Risikoen øges mod slutningen af graviditeten og hænger
sammen med ændringer i de gravides immunforsvar samt fysiologiske
ændringer med øget belastning af hjertet og nedsat lungekapacitet.
I særlig risiko er gravide med ovennævnte kroniske sygdom.
Ved vaccination af den gravide beskyttes også barnet i den første tid
efter fødslen.
Lægemiddelstyrelsen vurderer, at gravide, uanset hvor de er i graviditeten, kan vaccineres, hvis det vurderes at være nødvendigt. Der er ingen holdepunkter for, at vaccination af gravide kan være forbundet
med en øget risiko for misdannelser.
Ad ældre 65+ år: Raske ældre mennesker bliver sjældent ramt af influenza A(H1N1)v og skal derfor vaccineres mod sæsoninfluenza,
men ikke mod A(H1N1)v.
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Dosering af A(H1N1)v-vaccinen
I Danmark anvendes vaccinen Pandemrix®.
Risikogruppe
Alle personer fra risikogrupperne vaccineres to gange. Det gælder også alle gravide.
Voksne og børn > 10 år. Der anvendes to doser af 0,5 ml, der gives
intramuskulært med minimum 3 ugers interval.
Børn i alderen 6 måneder – 9 år. Der gives to doser af 0,25 ml intramuskulært med minimum 3 ugers interval.
I øvrigt raske personer
Alle raske, der skal vaccineres, vaccineres kun én gang.
Voksne og børn > 10 år. Der anvendes en dosis af 0,5 ml, der gives
intramuskulært.

Antivirale midler
Antivirale midler kan anvendes til profylakse og behandling af personer, der ikke er vaccineret på grund af kontraindikationer eller til personer, der trods vaccination får behandlingskrævende influenza. Se
endvidere Sundhedsstyrelsens vejledning til læger og andet sundhedspersonale om influenza A(H1N1)v af oktober 2009.
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