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Förord
Undersökningarna av seroimmunitet utgör en viktig grundpelare i uppföljningen av
det nationella vaccinationsprogrammet och ger värdefull information om behov av
förändringar i programmet.
Det har skett flera förändringar av det nationella vaccinationsprogrammet sedan
Smittskyddsinstitutet 2007 genomförde den senaste undersökningen av
seroimmunitet för uppföljning av programmet. Efter beslut av Socialstyrelsen har
vaccination mot pneumokocker och humant papillomvirus införts. De har också
beslutat om ändring av tidpunkt för påfyllnadsdos av vaccin mot mässling,
påssjuka och röda hund och en fjärde dos av vaccin mot polio, difteri, stelkramp
och kikhosta. Från och med 2016 kommer de som är födda 2002 eller senare att
erbjudas en femte dos av vaccin mot kikhosta, difteri och stelkramp.
Socialstyrelsen har lämnat underlag till regeringen för beslut om att inkludera
vaccination mot hepatit B i det nationella programmet. Även andra vacciner kan
komma att bli bedömda av Socialstyrelsen under de närmaste åren.
Med anledning av redan genomförda och planerade förändringar finns det skäl att
genomföra en ny insamling av prov för immunitetsundersökning med början 2015.
Eftersom deltagandet i de randomiserade nationella tvärsnittsstudierna har blivit
allt lägre fanns det behov av att ta fram denna kunskapssammanställning som
belyser
 eventuella möjligheter att öka deltagandet baserat på nationella och
internationella erfarenheter
 för- och nackdelar med olika metoder för insamling av prov
 hur Folkhälsomyndigheten kan genomföra framtida immunitetsundersökningar
beroende på frågeställning med fokus på organisation och kostnad
Målsättningen för kommande seroepidemiologiska studier har tagits fram av en
arbetsgrupp bestående av Ann Lindstrand, Karina Godoy, Tiia Lepp, Eva Netterlid
och Ingrid Uhnoo, Enheten för Vaccin och register, Mia Brytting, Margaretha
Ljungman, Andreas Mörner och Lena Wehlin, Enheten för Laborativ
vaccinuppföljning, och Sharon Kühlman-Berenson, Enheten för Epidemiologi och
hälsoekonomi.
Underlaget har skrivits av Rigmor Thorstensson och granskats av avdelningschef
Anders Tegnell och programchef Ingrid Uhnoo.
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Generaldirektör
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Sammanfattning
I nationella seroimmunitetsprogram samlar man in prov från ett representativt urval
av befolkningen i olika åldrar med geografisk fördelning i förhållande till
folkmängd. Proven kan antingen samlas in genom individuell inbjudan till enskilda
personer, som får lämna samtycke till deltagande och provtagning, eller genom
insamling av prov som blivit över efter andra laboratorieanalyser.
Smittskyddsinstitutet (SMI, nuvarande Folkhälsomyndigheten) har genomfört
nationella tvärsnittsstudier för att mäta immuniteten i befolkningen vid fyra
tillfällen sedan 1968 genom att samla in prov efter individuell inbjudan.
Deltagandet har successivt sjunkit och i den senaste undersökningen 2007
varierade svarsfrekvensen mellan såväl åldersgrupper som kön. Bortfallet var så
stort att eventuella könsskillnader inte kunde undersökas.
SMI har årligen sedan 2009 samlat in prov som blivit över på laboratorier för att
följa immuniteten mot influensa A(H1N1)pdm09 efter genomgången infektion
eller vaccination i befolkningen. Laboratorier med geografisk fördelning över
landet har årligen under ett par veckors tid samlat in prov överblivna efter kliniskkemiska analyser och med representativ ålders- och könsfördelning.
Nederländerna använder en liknande metod som Sverige med individuell inbjudan
och har samma erfarenhet av ett allt större bortfall av deltagare. I USA och
Tyskland samordnar de provinsamling för immunitetsstudier med sina
folkhälsoundersökningar och -enkäter. De har ett betydligt högre deltagande, upp
till 75-80 procent.
Flera länder, bland annat England/Wales och Australien, använder sig av
överblivna prov från laboratorier och har goda erfarenheter av att rekommendera
förändringar och följa upp de nationella vaccinationsprogrammen baserat på analys
av sådana prov.
För undersökning av seroimmunitet 2015 föreslås att Folkhälsomyndigheten
använder en kombination av provtagning genom individuell inbjudan till barn (215 år) och prov insamlade på laboratorier för äldre barn och vuxna (8 - >80 år).
Detta möjliggör en direkt jämförelse av de två provtagningsmetoderna för barn
mellan 8 och 15 år, samtidigt som man minimerar bortfallet och minskar kostnaden
för insamling av prov från barn äldre än 15 år och vuxna. Prov från barn 2-15 år
samlas in på ett begränsat antal orter, med förstärkta lokala insatser av
sjuksköterskor med erfarenhet av provtagning på barn. Detta möjliggör validering
av immunitetsdata mot vaccinationsstatus.
Folkhälsomyndigheten bör vidare
 analysera hur tillförlitliga uppmätta antikroppsnivåer är över tid i prov
insamlade från laboratorier 2009-2013
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 genomföra pilotstudier med insamling av prov med olika metoder i
geografiska områden med dokumenterat låg vaccinationstäckning eller stor
andel invandrade till Sverige i vuxen ålder
 undersöka möjligheten att samordna folkhälsoenkäter och insamling av prov
för immunitetsundersökningar
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Summary
Seroepidemiological studies
- review of methods for sample collection
Serological surveillance provides estimates of population-level immunity against
vaccine-preventable diseases using cross-sectional studies of antibody prevalence.
There are two general approaches to serum sampling. Some countries collect sera
from people randomly selected from a population-based sample after individual
invitation and informed consent. Other countries use “residual” sera, that would
otherwise have been discarded after analysis at laboratories for clinical chemistry
or microbiology,
The Public Health Agency of Sweden has since 1968 conducted four national
cross-sectional studies using population-based random sampling. The participation
has gradually decreased and in the most recent seroepidemiological study
conducted in 2007 the overall response rate was 24.6% with differences between
both gender and age groups.
The Public Health Agency of Sweden has since 2009 collected residual samples to
analyze the immunity against influenza A(H1N1)pdm09 after infection or
vaccination of the population. Laboratories geographically distributed over the
country have collected excess samples from clinical chemistry analysis during a
couple of weeks every year.
In the Netherlands they use a similar method as Sweden with individual invitation
and have the same experience with an increasing dropout rate. In the US and
Germany they coordinate sample collection for seroepidemiological studies with
public health surveys and have a much higher participation rate, reaching up to 7580%.
Several countries for instance England/Wales and Australia use residual samples.
This method has been used to predict the risk of future measles epidemics in both
United Kingdom and Australia and for follow up of vaccination campaigns.
Based on the present review the Public Health Agency of Sweden is for the
seroepidemiological study planned for 2015 recommended to use a combination of
population-based random samples from children 2-15 years and residual samples
from children above 8 years and adults. This will allow a direct comparison of the
two sampling strategies for children between 8 and 15 years. In addition the
participation rate among those over 8 years will be high and most importantly the
cost for sample collection will be reduced with at least 50%. The sample collection
in children aged 2-15 years will be limited to few study sites with nurses with
experience from clinical trials in children. They will collect samples as well as give
information on the history of vaccination.
In addition the Public Health Agency of Sweden is recommended to
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 validate the reliability of antibody levels determined in residual samples
collected yearly between 2009 and 2013
 conduct pilot studies with different approaches to serum sampling in
geographical areas with low vaccination coverage or large proportion of
immigrants from countries with low vaccination coverage
 investigate the conditions for coordination of public health surveys and
collection of samples for seroepidemiolgical studies
N.B. The title of the publication is translated from Swedish, however no full version of the publication has been
produced in English.
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Bakgrund
Förändring av det nationella vaccinationsprogrammet
Det har skett flera förändringar av barnvaccinationsprogrammet sedan SMI
genomförde den senaste nationella undersökningen av seroimmunitet 2007.
Vaccination mot pneumokocker och humant papillomvirus (HPV) infördes i
programmet 2009 respektive 2012 efter beslut av Socialstyrelsen. De har också
beslutat om ändring av tidpunkt för flera vaccinationer. Barn födda 2002 eller
senare får påfyllnadsdosen av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)
vid 6-8 års ålder, medan de som var födda tidigare fick andra dosen vid 12 års
ålder. Barn födda 2002 eller senare får en fjärde dos av vaccin mot polio, difteri,
stelkramp och kikhosta vid 5-6 års ålder, medan de som var födda tidigare fick
vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta vid 10 års ålder. Från och med 2016
kommer de som är födda 2002 eller senare att erbjudas en femte dos av vaccin mot
difteri, stelkramp och kikhosta. Socialstyrelsen har lämnat underlag till regeringen
för beslut om att inkludera vaccination mot hepatit B i det nationella programmet.
Även andra vacciner kan komma att bli bedömda av Socialstyrelsen under de
närmaste åren, till exempel mot rotavirus och vattkoppsvirus.
Med anledning av redan genomförda och planerade förändringar finns det
anledning att genomföra en ny insamling av prov för immunitetsundersökning med
början 2015.

Syfte med seroepidemiologisk övervakning
Seroepidemiologisk övervakning baseras på att man regelbundet med samma
metoder mäter förekomst av antikroppar i blodprov från ett representativt urval av
befolkningen eller befolkningsgrupper för att uppskatta hur stor andel som har
exponerats för ett smittämne eller har immunitet efter vaccination mot sjukdomar
som kan förebyggas med vaccin (vaccinsjukdomar). Seroimmunitetsstudier är
betydelsefulla för att:
 studera åldersrelaterad immunitet
 följa trender
 konfirmera rapportering av vaccinationstäckning och sjukdomsförekomst
 upptäcka icke-rapporterade utbrott
 ge grund för prognoser och modelleringar
 mäta immunitet inför ställningstagande om införande av nya vacciner
 ge underlag till Socialstyrelsen för eventuella ändringar i
vaccinationsprogrammet
 undersöka om ändringar i programmet fått avsedd effekt
 uppfylla internationella rapportåtaganden till WHO

ÖVERVAKNING AV IMMUNITETSLÄGET
- SEROEPIDEMIOLOGISKA STUDIER

15

Allra viktigast är att studierna också kan indikera hur många i en
befolkning/befolkningsgrupp, som fortfarande är mottagliga för smittämnet och om
det finns behov av förändringar i programmet eller riktade kommunikations- och
vaccinationsinsatser.
För de flesta vaccinsjukdomar finns det etablerade gränsvärden för immunitet för
skydd mot infektion eller sjukdom. För andra, som kikhosta, påssjuka och HPV,
finns inget definierat korrelat mellan specifika antikroppsnivåer och skyddseffekt.
Och för vissa vaccinsjukdomar (till exempel tuberkulos) är cellförmedlad
immunitet viktigast.

Nyttan av seroepidemiologiska studier i
vaccinuppföljningen – vunna erfarenheter
Seroepidemiologiska studier är viktiga för att utvärdera effekten av
vaccinationsprogram, eftersom dessa ändrar immunitetsläget både hos vaccinerade
och ovaccinerade individer. God följsamhet till vaccinationsprogram leder till att
vaccinsjukdomen blir allt ovanligare, vilket i sin tur innebär att både de som är
vaccinerade och ovaccinerade mer sällan exponeras för smittämnet och därigenom
kan bygga upp en naturlig immunitet eller förstärka sin immunitet.
Sverige har liksom flera andra länder genomfört regelbundna seroepidemiologiska
undersökningar för att följa upp effekten av det nationella vaccinationsprogrammet
och bedöma behov av förändringar. Nedan följer exempel på hur resultat av data
från seroepidemiologiska undersökningar använts nationellt och internationellt i
olika faser av vaccinationsprogrammet.
Före introduktion av vaccination
Före introduktion av vaccin i ett nationellt program kan seroepidemiologiska
studier ge väsentlig information om sjukdomsförekomsten i olika åldersgrupper.
Ofta är det bara de med allvarligast sjukdom, som registreras inom sjukvården och
därmed kan sjukdomsförekomsten i avsaknad av andra data underskattas inför
ställningstagande till introduktion av vaccin i programmet. Studierna kan också
visa att vissa grupper redan har god immunitet och därför inte behöver omfattas av
ett nationellt program eller vid vilken ålder vaccinet lämpligast bör ges. Inför
beslut om HPV-vaccination i Sverige visade Ryding et al. genom undersökning av
förekomsten av antikroppar mot HPV-16 att bäst långsiktig skyddseffekt skulle
man uppnå om vaccinet gavs till 12-åriga flickor (1). För studien användes prov
från flickor/kvinnor 11-25 år insamlade dels nationellt i Seroimmunitet 1997 (2),
dels regionalt i Skåne 2004-07. Inom ramen för en seroepidemiologisk studie 1991
undersöktes immunitet mot hepatit B-virus, som visade att endast 2 procent av
befolkningen hade genomgått hepatit B-infektion, vilket då gav stöd till beslut att
inte införa vaccination mot hepatit B i barnvaccinationsprogrammet (3).
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Sjukdomar i utrotnings- och elimineringsfas
Inför eliminering av en vaccinsjukdom ger seroepidemiologiska studier
information om befolkningens immunitet är över den nivå (tröskelvärde), som
krävs för att förhindra omfattande utbrott i samhället. Tröskelvärdet för hur stor
andel av befolkningen som behöver ha påvisbara antikroppar beror på hur smittsam
sjukdomen är vid kontakt, för mässling och kikhosta uppskattningsvis 90-95
procent, för påssjuka 85-90 procent och för difteri, polio och röda hund 82-87
procent (4). Tröskelvärdet måste uppnås i alla grupper i befolkningen för att
minimera risken för utbrott.
Polio

Seroepidemiologiska studier 1997 och 2007 (2, 5) visade att immuniteten mot
poliovirus är fortsatt hög i befolkningen och varierade mellan 95 % och 98 %

mot poliovirus typ 1, 2 respektive 3 i hela studiepopulationen. Totalt var 90
procent immuna mot samtliga tre typer och därmed uppfyllde WHO:s krav för
ett poliofritt Sverige med en immunitet hos minst 85 procent av befolkningen (6).
Även en studie riktad till utlandsfödda barn i åldern 14-16 år och inflyttade till
Sverige efter 6 års ålder visade på mycket god immunitet (7, 8).
Mässling, påssjuka och röda hund

Seroimmunitet 1997 och uppföljning av tidigare vaccinationsstudier visade att
skyddet mot mässling var tillfredsställande, då över 95 procent av populationen
hade skyddande antikroppsnivåer (2). Antalet individer med påvisade antikroppar
mot påssjuka och röda hund sjönk däremot påtagligt i åldrarna 8–9 år och 10–11 år
(73 respektive 80 procent), för att åter stiga efter den andra MPR-dosen vid 12 års
ålder. Detta medförde att åldern för påfyllnadsdos tidigarelades från 12 år till 6-8 år
för barn födda 2002 eller senare (9). Seroimmunitet 2007 gav stöd för denna
ändring (5).
Såväl svenska som internationella seroepidemiologiska studier har visat att
antikroppsnivåerna är lägre efter vaccination än efter genomgången infektion.
Detta har särskild betydelse för att bedöma hur länge de under graviditeten passivt
överförda antikropparna kvarstår hos nyfödda och hur nationella
vaccinationsprogram ska utformas i framtiden, framför allt avseende tidpunkt för
första dosen av MPR. När vaccinet introducerades i programmet i Sverige 1982
hade majoriteten av mödrar genomgått infektionerna och därmed hade de nyfödda
skydd mot dessa under längre tid än vad som är fallet nu, när de flesta mödrar är
vaccinerade.
Difteri och stelkramp

Genom undersökning av prov insamlade 1979 och 1984 visade SBL (senare SMI)
att 70 procent av kvinnorna och 50 procent av männen födda före mitten av 1950talet, då vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta introducerades, saknade
immunitet mot difteri (10). Till följd av denna låga immunitet inträffade ett
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difteriutbrott i en socialt utsatt grupp i Göteborg 1984-85. Såväl Seroimmunitet
1997 som uppföljningar av tidigare vaccinationsstudier visade att
antikroppsnivåerna mot difteri sjönk mellan 5 och 9 års ålder vilket talade för att
intervallet var för långt mellan tredje och fjärde dos (2). Detta medförde att åldern
för påfyllnadsdos ändrades från 10 år till 5-6 år för barn födda 2002 eller senare
(9). Samtidigt visade data att vuxna hade låga eller icke påvisbara antikroppsnivåer
mot difteri och immuniteten mot stelkramp var dålig hos kvinnor över 35 år och
män över 65 år. Detta föranledde Socialstyrelsen att lägga till en femte
förnyelsedos vid 14-16 års ålder för barn födda från 2002 och att utfärda
rekommendationer till vuxna om profylax mot difteri och stelkramp med
påfyllnadsvaccination vart tjugonde år (11).
Sjukdomar i kontrollfas
I ett pågående nationellt vaccinationsprogram ger regelbundna
seroepidemiologiska studier anpassade till förändringar i vaccinationsprogrammen
information om vissa åldersgrupper har dålig/sjunkande immunitet, vilket kan
föranleda justeringar. När en sjukdom har minskat i befolkningen tack vare
vaccination, leder det till en mindre naturlig påspädning av immuniteten (12). Höga
nivåer av antikroppar ger en indikation om en nyligen genomgången infektion, och
seroepidemiologiska studier kan därmed också klargöra hur vanlig en infektion är i
befolkningen efter introduktion av vaccin. Efter vaccination kan sjukdomens
allvarlighetsgrad förändras. Infektionen kan vara asymtomatisk eller ge lindriga
symtom, som inte känns igen och därmed inte anmäls enligt Smittskyddslagen.
Kikhosta

Efter 17 års uppehåll återinförde Sverige 1996 vaccination mot kikhosta.
Seroimmunitet 2007 visade att cirka 3 procent av vuxna varit infekterade med
kikhostebakterie det senaste året. Dessa data har konfirmerats av en studie i fem
EU-länder, där 1-6 procent av befolkningen årligen beräknas ha exponerats för
kikhosta (13). Dessa data visar på en stor underrapportering av kikhosteinfektion
hos vuxna och på en dold smittspridning. Samtidigt visade Seroimmunitet 2007 att
andelen individer som saknade påvisbara antikroppar mot kikhosta var högst bland
barn 4-5 år och 8-9 år (5, 14). Baserat på dessa resultat och ökning av rapporterade
fall av kikhosta beräknas skyddets varaktighet till cirka 5 år efter vaccination.
Internationella erfarenheter visar att just vaccinerade ungdomar i åldern 14-16 år är
särskilt utsatta vid lokala utbrott (15). Därför har Socialstyrelsen beslutat om en
påfyllnadsdos till denna åldersgrupp från och med år 2016 (9).
Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Seroimmunitetsstudierna 1997 och 2007 gav inga hållpunkter för behov av
påfyllnadsdoser efter grundvaccination av barn (2, 5, 16).
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Influensa
Seroepidemiologiska undersökningar visade att cirka 5 procent av befolkningen
hade antikroppar mot det pandemiska influensaviruset A(H1N1)pdm09 före
vaccination 2007 och 2009. I maj 2010 hade andelen ökat till 48,6 procent med
högst andel hos 5-14 åringar (76,2 procent). Ett år senare hade 52,2 procent höga
antikroppsnivåer, som kvarstod till 2011 (17). Antikroppsnivåerna kvarstod även
2012 bland 25–34-åringar, vilket gav stöd för Socialstyrelsens beslut att inte
rekommendera påfyllnadsdos av vaccin mot A(H1N1)pdm09 till gravida om de
blivit vaccinerade tidigare (18).
Immunitet i vissa grupper
Riktade undersökningar kan behöva göras i områden med låg vaccinationstäckning,
sjukdomsutbrott eller i grupper där många saknar immunitet. SMI genomförde
2007 en seroepidemiologisk studie, där immunitetsläget för vaccinsjukdomarna
jämfördes bland utlandsfödda barn och barn födda i Sverige i åldersgruppen 14-16
år (7). Båda grupperna visade lika god immunitet, vilket talar för att
skolhälsovården fungerar väl och uppfyller Socialstyrelsens föreskrift om
uppvaccinering av utlandsfödda barn (19). Däremot kan det finnas grupper som
saknar immunitet i områden med många inflyttade till Sverige i vuxen ålder från
länder med suboptimal vaccinationstäckning, där det skulle vara av värde att
genomföra seroepidemiologiska undersökningar. Detta gäller även i områden med
stor andel antroposofer till exempel i Järna, där flera utbrott av mässling och röda
hund rapporterats under de senaste åren.
Internationella studier
Behov av interventioner

I Finland genomfördes en nationell seroepidemiologisk studie för att mäta
immuniteten mot difteri efter att en epidemi i Ryssland spridits över gränsen i
början av 1990-talet. Studien visade att kvinnor över 40 år hade låga
antikroppsnivåer mot difteri, vilket föranledde en vaccinationskampanj riktad till
dessa (20).
Inför introduktion av MPR-vaccination i Storbritannien 1986-87 visade de att 60
procent av ettåringarna var mottagliga för mässling och mer än 85 procent saknade
antikroppar mot påssjuka och röda hund, medan 15 procent av 4-åringarna var
mottagliga för mässling. Detta ledde till att de började vaccinera så tidigt som
möjligt under andra levnadsåret och genomförde catch up-vaccination till 4-åringar
under de första 4 åren 1988-91 (21).
Uppföljning av vaccinationskampanjer

Seroimmunitetsstudier 1986 och 1991 visade att andelen mottagliga för mässling i
Storbritannien hade ökat bland barn i åldern 7-14 år. Med matematisk modellering
förutsåg de en epidemi i mitten av 1990-talet och startade en masskampanj 1994
för att vaccinera alla skolbarn (22). 15,6 procent hade låga antikroppsnivåer före
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kampanjen jämfört med 6,6 procent efter kampanjen (23). I gruppen barn 2-4 år var
fortfarande cirka 15 procent mottagliga för mässling, vilket resulterade i ett beslut
att erbjuda 4-åringar en andra dos av MPR-vaccin från och med 1996 (24).
Seroimmunitetsstudier användes för att undersöka effekten av en kampanj för
vaccination mot mässling och röda hund i Australien 1998. Cirka 40 procent av
barn 10-12 år var mottagliga för röda hund före kampanjen, som resulterade i en
minskning till 5 procent (25).
Sjukdomsförekomst

Seroepidemiologiska studier kan vara ett stöd för att studera trender när det gäller
sjukdomsförekomst. Nederländerna noterade under en 10-års period en fördubbling
av antalet rapporterade fall av kikhosta hos de som var 9 år eller äldre. Tack vare
seroepidemiologiska studier kunde de utesluta att ökningen enbart berodde på
effektivare diagnostik eller rapportering (26). I Australien, liksom i Sverige, gav en
seroepidemiologisk studie indikation på att antalet fall av kikhosta ökade bland
vuxna trots en låg, stabil rapportering av sjukdomsfall, vilket talar för en
underrapportering av antalet fall (27). En holländsk studie visade på hög förekomst
av påssjuka i en religiös grupp. 97 procent av de äldre än 5 år i denna grupp hade
antikroppar mot påssjuka, trots att endast 44 procent av deltagarna mellan 1 och 19
år rapporterades vara vaccinerade (28).

Metoder för insamling av serumprov
Tvärsnittsstudier
I tvärsnittsstudier samlas prov från ett representativt urval av befolkningen i olika
åldrar med geografisk fördelning i förhållande till folkmängd. Proven kan samlas in
genom individuell inbjudan till enskilda personer, som får lämna samtycke till
deltagande och provtagning.
Alternativt samlas prov från kliniker eller laboratorier i landet. Proven kan utgöras
av 1) ”prov som blivit över” och i annat fall skulle kastas bort, 2) extra blodprov
som tas i samband med annan provtagning eller 3) prov som förvaras i biobanker.
Kohortstudier
I kohortstudier samlar man regelbundet blodprov från en kohort av individer
antingen för att följa incidensen av en sjukdom före introduktion av vaccination
eller för att följa hur länge antikroppar (immunitet) kvarstår efter vaccination.

Tvärsnittsstudier i Sverige
SMI (tidigare SBL) har vid fyra tillfällen genomfört nationella tvärsnittsstudier för
att mäta immuniteten i befolkningen. I den första studien, som genomfördes 1968,
svarade 98 procent av de som mottagit en enkät och 77 procent av dessa lämnade
blodprov för analys (29). I seroimmunitetsstudien 1991 deltog 70,6 procent av de
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inbjudna (30), medan i undersökningarna 1997 och 2007 var deltagandet 54,2
procent respektive 24,6 procent (2, 5).
I de nationella tvärsnittsstudierna som genomförts sedan 1968 har prov samlats in
genom individuell inbjudan till ett slumpvis urval av personer som ingår i
respektive urvalsram (Tabell 1). Deltagandet har successivt sjunkit. I den senaste
undersökningen 2007 varierade deltagandet mellan såväl åldersgrupper som kön
(7,3 - 38,3 procent). Störst var bortfallet i åldrarna 16-34 år, där framför allt män
hade ett lågt deltagande (10 procent). Kvinnor över 80 år hade också lågt
deltagande (9 procent). Män och kvinnor uppvisade därför olika åldersfördelning,
där männen i studien tenderade att vara äldre. Bortfallet var så stort att eventuella
könsskillnader inte kunde undersökas. Ålder och kön är viktiga för att bedöma
immuniteten i befolkningen. Åldersspecifika skillnader kan bland annat bero på
skillnader i exposition för smittämnet eller genomgångna vaccinationer och
tidpunkt för dessa. Könsskillnader kan förväntas, och kan till exempel bero på
vaccination under militärtjänst. Barn mellan 2 och 15 år hade deltagande på 25,338,3 procent, men med stor variation mellan de olika upptagningsområdena (9,7 48,9 procent).
På lokal nivå har Smittskyddsenheterna (SME) organiserat insamlingen av prov
från vuxna, som ombetts kontakta närmaste provtagande enhet (vårdcentral, lokalt
sjukhus eller annan provtagande enhet) för blodprovstagning. Prov från barn har
samlats in på orter, där det funnits sjuksköterskor med särskild erfarenhet av
provtagning på barn.
I samband med den första studien 1968, som genomfördes inom ramen för ett
WHO-samarbete om polioimmunitet, fick deltagarna besvara en enkät om sina
vaccinationer mot polio. De ombads att kontrollera med information från barn- och
skolhälsovården och journaler. Resultaten visade att enkätsvaren för barn var av god
kvalitet. För vuxna var data avseende antal injektioner och tidpunkt för dessa
mycket bristfällig (29). I samband med 1997 års studie tillfrågades därför endast om
vaccinationsstatus för barn upp till 12 år. I samband med 2007 års insamling ställdes
inga frågor om vaccinationsstatus, då svaren antogs bli alltför osäkra, dels för att
flera vaccinationer hade tillkommit i programmet, dels för att det saknades ett
gemensamt registreringssystem för vaccinationer.
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Syfte
Seroepidemiologiska undersökningar utgör en viktig grundpelare i uppföljningen
av det nationella vaccinationsprogrammet och ger värdefull information om behov
av förändringar i programmet. Med anledning av att deltagandet i de
randomiserade nationella tvärsnittsstudierna har blivit allt lägre och kostnaderna
för insamling av prov ökat finns det behov av att ta fram ett underlag som belyser:
 eventuella möjligheter att öka deltagandet baserat på nationella och
internationella erfarenheter
 för- och nackdelar med olika metoder för insamling av prov
 hur Folkhälsomyndigheten kan genomföra framtida immunitetsundersökningar
beroende på frågeställning med fokus på organisation och kostnad
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Metod
Underlaget är baserat på erfarenheter från genomförda seroimmunitetsstudier i
Sverige, en systematisk genomgång av vetenskapliga artiklar och information från
internationella folkhälso- och smittskyddsmyndigheters hemsidor samt genom
personliga kontakter med medarbetare på Institutet för Hälsa och välfärd (THL) i
Finland, Folkhälsoinstitutet i Norge, Statens Seruminstitut i Danmark och Institutet
för folkhälsa och miljö i Nederländerna (RIVM).
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Översikt av metoder för insamling
av prov för nationella tvärsnittsstudier
Individuell inbjudan till
ett randomiserat urval av befolkningen
Individuell inbjudan och insamling av prov från ett slumpvis urval av befolkningen
kräver godkännande av etisk kommitté. Alla deltagare informeras om
undersökningens syfte och hur den går till och ska sedan ge skriftligt medgivande
till att delta i studien. Nedan redovisas erfarenheter från länder som regelbundet
använder denna metod för provinsamling.
Sverige
Sverige har genomfört fyra nationella insamlingar med syfte att följa upp det
nationella vaccinationsprogrammet och dessutom ett antal regionala studier.
Urval

Det statistiska urvalet har varierat mellan studierna beroende på
huvudfrågeställning. Antalet individer i urvalen har anpassats till förväntat bortfall
i olika åldersgrupper (Tabell 1). Urvalens storlek valdes för att kunna påvisa
andelen immuna med ±5 procent och antalet inbjudna har varierat mellan 30008000 individer. Urvalen har gjorts i Statistiska centralbyråns Befolkningsregister.
1968
Studien 1968 gjordes inom ramen för ett WHO-samarbete och avsåg att mäta
immunitet mot poliovirus 10 år efter införd vaccination. Barn under 15 år utgjorde
därför cirka 75 procent av urvalet. Först valdes slumpvis 26 distrikt som delades i
tre strata motsvarande större städer, mindre orter och landsbygd och därefter
gjordes ett randomiserat urval av befolkningen 2-69 år (29).
1991
Studien 1991 avsåg att mäta immunitet mot polio, difteri och stelkramp hos vuxna
18 år och äldre. Först valdes slumpvis ett antal församlingar i varje län. Antalet
församlingar stod i proportion till antalet invånare i respektive län (30). I nästa steg
valdes från 101 församlingar slumpvis 48 individer (hälften män och hälften
kvinnor) i 5 åldersklasser (18->60 år) av den vuxna befolkningen i varje
församling.
1997
Tvärsnittsundersökningen 1997 var den första studien som hade som mål att mäta
immunsvaren hos barn och vuxna mot alla smittämnen som vi vaccinerar mot i
nationella program ((2), Tabell 1). För vuxna använde de samma geografiska
urvalsprincip som 1991. Stockholms län undantogs dock, eftersom en särskild
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2007

1997

1991

och kön; 2) barn i 13 upptagningsområden (Umeå, Sundsvall, Sollentuna,

Randomiserat urval från 1) den vuxna befolkningen i hela Sverige, ålder

förlossningskliniker (Umeå, Linköping, Norrköping)

Kalmar) med sköterskor med erfarenhet av provtagning på barn; 3) 3

11,5; 15; 18 år) på 5 orter (Umeå, , Ekerö, Norrköping, Jönköping,

klassen (20-34 år); 2) barn (9-12 månader; 2-2,5; 5-5,5; 8,7-9,7; 10,5-

klasserna (35-49; 50-64; ≥65 år), 8 män och 8 kvinnor för den yngsta

församlingar; från varje församling 5 män och 5 kvinnor för de tre äldsta

1) vuxna 23 län (Stockholm och Norrbotten undantaget): 79

de två yngsta klasserna (18-24; 25-34 år)

de tre äldsta klasserna (35-44; 45-59; ≥60 år), 6 män och 6 kvinnor för

25 län; 101 församlingar; från varje församling 4 män och 4 kvinnor för

7-9; 11-12; 13-14; 15-19; 20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69 år) och kön

1->80

0->65

18->60

2-69

26 distrikt; 3 strata: storstäder, mindre orter, landsbygd; ålder (2-3; 4-5;

1968

Ålder
(år)

Urvalsprincip

lingsår

Insam-

Tabell 1. Nationella tvärsnittsstudier i Sverige

8426

6700

4800

3031

inbjudna

Antal

(90,2 %)

2734

enkät

deltagare

Antal

(24,6 %)

2070

(54,2 %)

3634

(70, 6%)

3390

(75,7 %)

2294

provtagna

Antal

vuxna; studiesjuksköterskor

Smittskyddsenheterna för

för barn;

vuxna; studiesjuksköterskor

Smittskyddsenheterna för

Smittskyddsenheterna

Lokal organisation

(5)

(2)

(30)

(29)

Ref.

seroepidemiologisk uppföljning av difterikampanjen 1995-96 genomfördes vid
samma tid (31). Från vardera 79 församlingar valdes 46 individer (hälften män och
hälften kvinnor) i fyra åldersklasser (20->65 år).
För barn upp till 18 år valdes 5 orter, som ur provtagningssynpunkt var
lättillgängliga för sjuksköterskor med tidigare erfarenhet av liknande prov i
samband med vaccinprövningar. Blodprov från varje årskohort bedömdes inte vara
motiverad. De åldersgrupper som kom att ingå var nyfödda (navelsträngsblod), 911 månader, 2-2,4 år, 5-5,4 år, 9-10 år, 11-12 år, 15-16 år och 17-18 år för att fånga
lägsta nivåer före påfyllnadsdoser enligt vaccinationsprogrammet och se om
seroimmuniteten kvarstod under tonåren. 400 individer (hälften pojkar och hälften
flickor) ingick i varje åldersklass. Navelsträngsblod samlades vid tre
förlossningskliniker.
2007
Studien 2007 avsåg att vara en jämförelse med undersökningen 1997 avseende
immuniteten i befolkningen. Dock utökades antalet åldersklasser både bland barn
och vuxna ((5), Tabell 1). Vidare frångick man den geografiska stratifieringen och
använde för vuxna (18->80 år) och barn 16-17 år ett nationellt enkelt och
slumpmässigt urval stratifierat efter ålder och kön. 800 individer (hälften män och
hälften kvinnor) valdes i varje åldersklass (sju klasser 16->80 år). När det gällde
barn 2-15 år gjorde man ett slumpmässigt urval med stratifiering efter ålder av de
som bodde nära 13 studiecentra med sjuksköterskor med tidigare erfarenhet av
liknande provtagning. För barn under 15 år gjordes ingen könsuppdelning, varför
urvalet begränsades till 400 individer för de fem äldsta åldersklasserna (6-15 år)
och 500 individer för de två yngsta åldersklasserna (2-5 år).
I studien 2007 ville man särskilt undersöka antikroppsnivåer mot mässling och
röda hund i navelsträngsblod för att bedöma effekten av vaccination, som infördes i
programmet 1982. Målsättningen var att få in hälften av proven från kvinnor födda
före 1981 och resterande födda 1981 eller senare. Navelsträngsblod samlades in i
tidsföljd vid tio förlossningskliniker (40 prov/klinik) med klinikerna stratifierade
proportionellt mot sin storlek (antalet förlossningar per år).
Studien 2007 omfattade också en särskild insamling av prov från utlandsfödda barn
i åldern 14-16 år, som flyttat till Sverige efter 6 års ålder (7). Barnen skulle vara
födda i ett land som hade mindre än 85 procent vaccinationstäckning mot polio
eller ett land som hade haft poliofall under 2007. De skulle också vara bosatta och
gå i skola i Storstockholm, Göteborg eller Malmö. 800 individer som uppfyllde
dessa kriterier valdes slumpmässigt.
Organisation för provinsamling

I de senast genomförda nationella tvärsnittsstudierna har smittskyddsenheterna
(SME) varit lokalt ansvariga för provtagning av vuxna. En
smittskyddssjuksköterska vid varje SME var kontaktperson för SMI, med de
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provtagande enheterna (vårdcentraler, lokalt sjukhus eller annan provtagande
enhet) och de individer som ingick i urvalet.
SME skickade ut deltagarinformation till individerna i urvalsgruppen och om en
deltagare inte svarade skickade SME ut en skriftlig påminnelse. Deltagarna
kontaktade själva lämplig/anvisad provtagande enhet.
För barn utgjorde studiesjuksköterskorna vid varje studiecentrum den lokala
organisationen och ansvarade för kontakten med SMI och för provtagningen.
Sköterskorna kontaktade föräldrarna per telefon om de inte svarat på den skriftliga
inbjudan inom 1-2 veckor. Det skriftliga samtycket samlades in från föräldrar eller
andra vårdnadshavare för barn upp till 15 år. Barn och ungdomar i åldrarna 15-18
år fick lämna eget skriftligt informerat samtycke. Även barn som var 12-15 år
kunde om de ville lämna eget skriftligt samtycke tillsammans med förälder.
En barnmorska på varje förlossningsavdelning ansvarade för kontakten med SMI,
för information till de blivande föräldrarna och för provtagningen.
De lokala organisationerna ansvarade för kostnaden för rekrytering och
provtagning av vuxna, medan SMI betalade ersättning till studiesjuksköterskorna
för varje barn, som de rekryterade till studien.
Återkoppling till deltagarna

I Seroimmunitet 1997 blev alla deltagare med låga antikroppsnivåer mot difteri och
stelkramp erbjudna en påfyllnadsdos liksom kvinnor som saknade antikroppar mot
röda hundvirus. I övriga studier har ingen återkoppling skett. Deltagarna har inte
fått någon ersättning för sitt deltagande.
Andra länder
Insamling av prov för immunitetsundersökningar samordnas i Tyskland och USA
med omfattande folkhälsoundersökningar.
Nederländerna

I Nederländerna har de använt liknande urvalsprinciper som Sverige för de två
populationsbaserade tvärsnittsstudier de genomfört 1995-96 och 2006-07 (32, 33).
I fem regioner med ungefär lika stor befolkning valdes 8 kommuner
(”municipalities”) baserat på storlek. Ytterligare åtta kommuner med dokumenterat
låg vaccinationstäckning ingick också i urvalet.
Studien 2005-06 omfattade också ett särskilt urval av första och andra
generationens invandrare från 12 av kommunerna, som ingick i den nationella
insamlingen.
Deltagarna fyllde i ett frågeformulär hemma och besökte en näraliggande klinik för
att lämna blodprov. Deltagarna fick ett presentkort som ersättning.
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I studien 1995-96 deltog totalt 66,5 procent av de inbjudna i enkätundersökningen
och 55,6 procent lämnade blodprov (32). I undersökningen 2006-07 lämnade
endast 32 procent prov (33). Liksom i Sverige hade de störst bortfall i gruppen
unga män (15-29 år) och äldre kvinnor (>65 år). Även flickor under 5 år hade lågt
deltagande (34).
USA

USA har sedan 1959 ett program för nationella folkhälsoundersökningar (35).
Dessa är unika genom att de kombinerar intervjuer med standardiserade
undersökningar och provtagningar av såväl vuxna som barn. Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) är ansvariga för programmet och National Health
and Nutrition Examination Survey (NHANES) för att ta fram nationell
hälsostatistik. Undersökningarna pågår kontinuerligt med samma urvalsmetod, men
har över tid olika frågeställningar och riktar sig till olika målgrupper för att kunna
svara på aktuella behov.
Årligen sedan 1999 undersöker de ett representativt urval på cirka 5000 individer
(0 månader och äldre) från 15 av totalt cirka 3000 administrativa enheter
(”counties”) med ungefär lika stor befolkning.
Intervjuerna genomförs i deltagarens hem. Hälsoundersökningarna och en del
intervjuer görs i speciellt designade och utrustade mobila team (”mobile
examination center”, som består av 4 hopkopplade släpvagnar), som åker mellan de
olika ”counties”. Undersökningen och provtagningen, som sker i den mobila
enheten, tar mellan 40 minuter och 4 timmar beroende på ålder och kön. Blodprov
tas på alla 1 år och äldre. Provtagning för immunitetsundersökningar mot
vaccinsjukdomar har avsett difteri och stelkramp, mässling, påssjuka, röda hund,
vattkoppor, hepatit B och HPV (36-51)
Deltagarna får ersättning mellan 40 och 125 US$ beroende på ålder och dessutom
reseersättning. De får också information om resultatet av sina provanalyser och
undersökningar.
Bortfallet i de genomförda undersökningarna är lågt jämfört med både Sverige och
Nederländerna. Under åren 1999-2010 har andelen som avstått från att delta i
intervjuundersökningarna varierat mellan 16 och 21 procent (35) och mellan 20
och 25 procent har avstått från undersökningarna och provtagningarna. I allmänhet
är deltagandet högre bland personer under 20 år (>80 procent) och lägre bland de
över 70 år (<70 procent).
Tyskland

Tyskland kombinerar i likhet med USA nationella folkhälsoundersökningar med
standardiserade undersökningar och provtagningar av både barn och vuxna. Robert
Koch-institutet genomför undersökningarna på uppdrag av tyska hälsoministeriet.
De gör årligen enkätundersökningar, som periodiskt kompletteras med
undersökning och provtagning. Nationella folkhälsoundersökningar av vuxna
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genomfördes 1991 och 1998 i det förenade Tyskland och har delvis legat till grund
för den senaste undersökningen av vuxna 2008-2011, där enkäter kombinerades
med undersökning och provtagning (52). Den första nationella insamlingen av data
från barn och ungdomar 0-17 år genomfördes 2003-2006 (53).
Endast personer som talar eller förstår tyska ingår i urvalet. Urvalet stratifierades
först geografiskt (180 kommuner för vuxna 18 år och äldre och 167 kommuner för
barn under 18 år). Därefter valdes deltagare efter kön och ålder proportionellt mot
befolkningens sammansättning och kommunens storlek och förväntat bortfall i
olika grupper.
Intervju, undersökning och provtagning gjordes på en näraliggande klinik av ett
mobilt team och tog 2-3 timmar. Provtagning för immunitetsundersökningar mot
vaccinsjukdomar har avsett mässling, påssjuka, röda hund och polio (54-56).
Deltagarna fick en mindre kontant ersättning. De fick också resultatet av sina
provanalyser och undersökningar till exempel information om immunitet mot
vaccinsjukdomarna.
Bland de vuxna, som deltagit i folkhälsoundersökningen 1998 var bortfallet 38
procent medan bortfallet var 58 procent bland de nyrekryterade (52).
Bland barnen var bortfallet 33 procent med mindre variation beroende på ålder (3037 procent) (53). Bortfallet var som förväntat högre bland icke-tyska medborgare
(n=1 479), 49 procent jämfört med 32 procent för tyska medborgare (n=16 162).
Bortfallsanalys tydde inte på någon skillnad i hälsorelaterade variabler.

Insamling av prov via laboratorier
Prov från laboratorier kan utgöras av 1) ”prov som blivit över” och i annat fall
skulle kastas bort, 2) extra blodprov som tas i samband med annan provtagning
eller 3) prov som förvaras i biobanker. Även i detta fall samlas prov in från ett
representativt urval av befolkningen (män och kvinnor i olika åldrar) genom att
prov samlas från utvalda laboratorier över landet. Urvalet kan variera över tid och
mellan länder beroende på frågeställning.
Prov som blivit över efter andra analyser
Urval

Urvalet omfattar oftast konsekutiva prov, som har blivit över efter mikrobiologiska
och/eller biokemiska analyser. Ofta försöker man undvika att ta med prov från
individer med immunbrist liksom flera prov från samma individ. Information om
ålder, kön och provtagningsdag anges på provet. Varje prov får ett unikt nummer,
så att det inte kan spåras tillbaka till en enskild patient.
Organisation

Denna typ av insamling organiseras genom att den myndighet/institution, som ska
genomföra immunitetsundersökningen kontaktar utvalda laboratorier och ber dem
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(med eller utan ersättning) att under en viss tidsperiod plocka ut ett visst antal prov
från barn, kvinnor och män i definierade åldersgrupper.
Erfarenheter

Sverige
SMI har årligen sedan 2009 samlat in överblivna prov för att följa immuniteten mot
influensa A(H1N1)pdm09 efter genomgången infektion eller effekten av
vaccination i befolkningen mellan 0 och >80 år (17). Laboratorier med geografisk
fördelning över landet har årligen under ett par veckors tid samlat in cirka 2500
prov överblivna efter klinisk-kemiska analyser och med representativ ålders- och
könsfördelning. I insamlingarna 2009-2011 och 2013 utgjorde urvalet 17 procent
av proven från barn under 15 år. Bortfallet i denna grupp var 12 procent och kan i
huvudsak förklaras av att urvalet för Västra Götaland var baserat på hela
befolkningen, men insamlingen gjordes endast i Mölndal, som inte har tillräckligt
stort underlag. För vuxna samlade laboratorierna in prov som förväntat.
2012 genomförde SMI en mer omfattande insamling för att förutom influensa
också kunna mäta antikroppar mot pertussis i alla åldrar och urvalet omfattade då
totalt 4 754 prov varav 38 procent från barn under 15 år. Endast cirka 58 procent av
barnproven och 79 procent av vuxenproven samlades in. Orsaken till detta var att
insamlingen i Region Skåne endast genomfördes i Kristianstad, som samlade in 5
procent av förväntat antal prov från barn. Västra Götalandsregionen samlade endast
prov i Mölndal och ett antal barnprov från Östra sjukhuset och nådde upp till 27
procent av urvalet barn under 15 år. Även i detta fall var urvalet baserat på
befolkningsunderlaget i hela regionerna. Mölndal samlade in samtliga förväntade
prov för vuxna 20 år och äldre under en 3 veckors period, medan Kristianstad
under 2 månader endast samlade in förväntat antal prov från vuxna 35 år och äldre.
I allmänhet innehåller proven från de yngsta barnen liten volym.
Norge
Även Norge använder överblivna prov för immunitetsundersökningar mot
influensa och gör sedan 1970 årliga insamlingar av cirka 2 200 prov (57, 58).
England och Wales
England och Wales samlar sedan 1986 årligen in prov från utvalda laboratorier för
att ge en god representation av landet (24). Varje år samlas prov från
åldersgrupperna 0-24 år och vart femte år från alla åldersgrupper (0->80 år).
Proven har regelbundet använts för att följa immuniteten mot mässling-, påssjukeoch röda hundvirus.
De har också använt proven för att mäta immunitet mot andra vaccinsjukdomar
liksom förekomst av andra infektionssjukdomar (24).
Australien
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I Australien samlar de sedan 1996 in 7 000-10 000 prov från kvinnor och män (1>90 år) med ungefär 5 års mellanrum.
Australien har använt proven för att följa upp det nationella
vaccinationsprogrammet, men också för att följa förekomsten av andra
infektionssjukdomar (59, 60). Liksom Storbritannien har de särskilt följt upp
effekten av kampanjer för vaccination mot MPR och för att bedöma behovet av
påfyllnadsdoser i vissa åldersgrupper (25, 59, 61-63).
Andra länder och EU-nätverk
Flera andra länder har använt överblivna prov för att regelbundet eller vid enstaka
tillfällen följa upp immuniteten i hela eller delar av befolkningen. Överblivna prov
har också använts i stor utsträckning i de europeiska nätverken European SeroEpidemiology Network (ESEN 1 och 2), som jämfört immuniteten mot smittämnen
i olika länder för att bedöma risken för utbrott av vaccinsjukdomar i Europa (6476).
SMI har under 2013 med stöd från ECDC koordinerat ett europeiskt nätverk för att
mäta immunsvar mot kikhosta hos individer 20-39 år som ett mått på förekomst av
kikhosta i barnafödande ålder. Det är stor skillnad i antalet rapporterade fall av
kikhosta i de 15 deltagande länderna och immunitetsundersökningen kan visa om
det är en verklig skillnad i årlig incidens, eller om det finns andra orsaker till
avvikelserna. Det pågår även serologisk analys av skillnader mellan Sverige och
Norge avseende incidens av kikhosta hos befolkningen mellan 2 och >60 år.
Extra blodprov som tas i samband med annan provtagning
Urval

Prov samlas in från ett representativt urval av laboratorier eller kliniker över landet.
Varje enhet ombeds samla in ett visst antal prov från män och kvinnor i olika
åldersgrupper. Prov från individer med tecken på immunbrist eller akut infektion
brukar undvikas.
Organisation

Insamling av ett extra blodprov kräver godkännande av etisk kommitté. Den som
besöker laboratorium eller klinik för provtagning tillfrågas av vårdpersonal om de
vill lämna ett extra prov för immunitetsundersökning. De informeras om syftet med
studien och ger sitt medgivande till att delta i studien. För barn ger föräldrarna sitt
medgivande. Personalen, som tar provet får skriftlig instruktion från ansvarig
myndighet hur de ska informera deltagarna och hur de ska ta, märka, förvara och
transportera proven. Eftersom proven kan spåras till enskild individ kan
information om demografiska data inhämtas liksom information om
vaccinationsstatus.
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Erfarenheter från andra länder

Tjeckien och Spanien rapporterar att de regelbundet använder denna
insamlingsmetod för nationell övervakning av immunitetsläget (77-79). Spanien
har rapporterat att endast en procent av de tillfrågade avstod från att lämna prov
(78).
Prov från biobanker
Prov från laboratorier sparas ofta i regionala biobanker för att kunna användas för
uppföljning av individens egen behandling och uppföljning, men också för
forskningsstudier efter godkännande av etisk kommitté.
Dessa prov kan användas för nationella seroepidemiologiska tvärsnittsstudier
genom samarbete med de regionala biobankerna. De kan också användas för
longitudinella studier, om man vill undersöka förändringar i immunitet över tid
nationellt eller hos en kohort av individer.
Erfarenheter

SMI tillsammans med Stockholms läns landsting analyserade i en stor studie
immuniteten mot rödahundvirus i drygt 40 000 prov från biobanken insamlade för
graviditetsscreening vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge under åren
2004-2006 (80).
I Norge har de i sin handlingsplan för eliminering av mässling och röda hund
hänvisat till att de använt flera biobanker fram till 2004 för att undersöka
immuniteten i olika åldersgrupper, exempelvis prov från hälsoundersökningar av
skolbarn 6-7 år och vuxna, rekryter, gravida, immunsupprimerade patienter och
invandrare.
Sera från blodgivare är också använda för immunitetsundersökningar både i
Sverige och andra länder (10, 77)

För- och nackdelar med olika insamlingsmetoder
Representativitet
Vid individuell inbjudan finns risk att de som tackar nej till vaccination också
avböjer att delta i seroimmunitetsstudier. Detta kan leda till en överskattning av
befolkningens immunitet (34). Prov som samlas in från laboratorier är samlade från
individer som av olika skäl sökt vård och representerar inte säkert hela
populationen avseende immunitet. Samma sak gäller prov från blodgivare eller de
som genomgår hälsoundersökning.
Individuell inbjudan
Fördelen med individuell inbjudan och skriftligt medgivande är att urvalet är
baserat på statistiska beräkningar för att ge en god nationell representation. Vidare
är det möjligt att samla in uppgifter om olika faktorer, som kan påverka
immunsvaret till exempel vaccinationsstatus för barn genom samkörning med
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nationella Vaccinationsregistret. Proven blir av hög kvalitet och blir en del av en
nationell biobank.
Nackdelen med metoden är att den är mycket tids- och resurskrävande med en
omfattande organisation och hög kostnad. Dessutom väljer allt färre av inbjudna
individer att delta i studierna. Samma trend har observerats både i Sverige och
Nederländerna. I USA och Tyskland har de en omfattande organisation för att
kombinera insamling av prov med nationella folkhälsoundersökningar, som
genomförs av mobila team. De har inte samma höga bortfallsfrekvens (52, 53, 81,
82), i USA deltar 75-80 procent i undersökning och provtagning.
Prov från laboratorier
Prov som blivit över i samband med annan provtagning

Fördelen med att använda överblivna prov från laboratorier är att bortfallet blir
inget eller lågt och möjliggör riktade undersökningar till områden med låg
vaccinationstäckning eller exempelvis hög andel inflyttade från länder med låg
vaccinationstäckning. Insamlingen av prov som blivit över är dessutom billig och
går snabbt och kan därför genomföras ofta eller om det uppstår ett omedelbart
behov, till exempel inför en pandemi.
Nackdelen är att proven inte kan kopplas till en enskild individ och därmed inte
heller till exempelvis vaccinationsstatus. Ofta får man endast en liten provmängd
särskilt från de yngsta barnen, vilket är ett problem om man ska undersöka
immunitet mot flera olika smittämnen för uppföljning av nationella
vaccinationsprogram.
Extra prov i samband med annan provtagning

Fördelen med att använda ett extra blodprov, som tas i samband med annan
provtagning är att det efter skriftligt medgivande ger möjlighet att samla in
uppgifter om olika faktorer, som kan påverka immunsvaret till exempel
vaccinationsstatus. Metoden kan användas för riktade undersökningar i vissa
grupper med till exempel låg vaccinationstäckning. Proven blir av hög kvalitet och
blir en del av en nationell biobank.
Nackdelen med metoden är att Folkhälsomyndigheten inte har någon erfarenhet av
denna typ av insamling. Den förutsätter ett omfattande kontaktnät och kan därmed
bli dyrare än överblivna prov samlade på laboratorier. Även om bortfallet förväntas
bli lägre än vid individuell randomiserad inbjudan vet vi inget om utfallet i Sverige.
Prov från biobanker

Fördelen med att använda prov från biobanker är att dessa provsamlingar kan
samköras med olika hälsodata- och kvalitetsregister.
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Nackdelen sett ur ett nationellt perspektiv är att biobankerna inte är rikstäckande
och oftast inte heller omfattar män och kvinnor i olika åldersintervall.
Provkvaliteten och -volymen kan variera beroende på anledning till provinsamling.

Jämförelse av insamlingsmetoder
Få studier har direkt jämfört immunsvaren i populationsbaserade undersökningar
med olika insamlingsmetoder. SMI jämförde immuniteten mot mässling i prov
insamlade för Seroimmunitet 2007 (individuell inbjudan) och ”prov som blivit
över” insamlade 2009. Antikroppsnivåerna låg generellt något högre i proven
insamlade 2007, men antalet prov per åldersgrupp var för litet, för att säkert
bedöma om resultaten skilde sig åt med de två insamlingsmetoderna (opublicerade
data).
I en australiensisk studie jämförde de immunsvaren i prov som de samlat in genom
individuell inbjudan (196-739 prov) och ”prov som blivit över” (14-268 prov).
Urvalen var små, varför konfidensintervallen blev stora. Men de gjorde ändå
bedömningen att studien var tillräckligt stor för att kunna upptäcka relevanta
skillnader i immunitet. Den enda statistiskt signifikanta skillnaden de uppmätte var
för immunitet mot röda hund. Andelen barn 6-12 och 14-16 år med immunitet var
högre i proven som samlats in genom individuell inbjudan, 98 procent jämfört med
93 procent i prov från laboratorier. I övrigt gav metoderna jämförbar uppskattning
av immuniteten mot mässling, påssjuka, vattkoppor och hepatit B till en sjundedel
av kostnaden om de använde ”prov som blivit över” jämfört med prov tagna efter
individuell inbjudan (83).
De europeiska nätverken European Sero-Epidemiology Network (ESEN 1 och 2)
undersökte immunitet mot vaccinsjukdomar i upp till 18 europeiska länder. De
använde antingen prov som de samlat in genom individuell inbjudan eller som
blivit över från andra laboratorieanalyser (67, 70, 73). I de statistiska analyserna
förutsatte de att antikroppsnivåerna var oberoende av insamlingsmetod med
hänvisning till den australienska studien (83). De visade bland annat ett samband
mellan antalet rapporterade fall av påssjuka och antikroppsnivåer i de deltagande
länderna (73). Vidare fann de en god överensstämmelse mellan andelen
seronegativa barn 2-14 år och rapporterad vaccinationstäckning mot röda hund i 17
deltagande länder (67).
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Förbättringsåtgärder för att öka
deltagandet i framtida populationsbaserade
seroepidemiologiska studier
Tabell 2 visar en sammanfattning av nationella program för seroepidemiologisk
övervakning.

Individuell inbjudan till
ett randomiserat urval av befolkningen
Urval
Samtliga kända studier utom Seroimmunitet 2007 har använt sig av stratifierat
urval i två eller flera steg. Detta innebär att insamlingen av prov begränsas till ett
mindre antal orter. I undersökningarna i Sverige 1991 och 1997 deltog individer
från 101 respektive 79 församlingar för insamling av prov från vuxna och 5
kommuner för insamling från barn (1997). Detta är ändå förhållandevis många
orter jämfört med andra länder. I Nederländerna omfattades invånare i 48
kommuner och i USA deltar årligen invånare från 15 ”counties”. I Tyskland deltog
under en treårsperiod 180 kommuner för insamling av prov från vuxna och 167 för
prov från barn.
Organisation
Om provtagningen begränsas till färre orter är det möjligt att gå ut med riktad
information till lokala beslutsfattare, vårdinrättningar och allmänheten om studien
och dess syfte innan inbjudan skickas ut till de slumpvis utvalda deltagarna.
Om koordinatorer med god lokalkännedom utses kan de ha kontakt med deltagarna
för att svara på frågor, påminna dem om provtagning och ta reda på varför de
eventuellt inte vill/kan delta i studie. Dessutom kan antalet provtagande enheter
begränsas, vilket underlättar kontakten för den som koordinerar studien lokalt. Om
färre provtagande enheter anlitas kan de efter överenskommelse ha särskild
mottagningstid för att underlätta besök av deltagarna som inte kan komma på
dagtid.
Återkoppling till deltagarna
I alla länder utom Sverige får deltagarna en viss ersättning för att de tar sig tid att
lämna prov. I USA och Tyskland, där de kombinerar provtagning för
immunitetsundersökningarna med andra folkhälsoundersökningar, får deltagarna
dessutom omgående information om till exempel blodtryck, vikt och längd samt
blodstatus. De får också information om de har tecken på andra sjukdomar eller
allergi och blir remitterade till lokala vårdinrättningar.
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Tabell 2. Sammanfattning av nationella seroepidemiologiska program i olika länder
1

Seroepidemiologi ingick inte i programmet före 1999; 2Influensaimmunitet; 32007 samlades prov slumpvis från hela
landet; 41996 med planerad utökning

Sverige

Nederländerna

Tyskland

USA

Programstart

1968

1995-96

2003

19991

Insamlingsfrekvens

Ca 10 år

Ca 10 år

Ca 10 år

Årligen

Insamlingsmetod

Individuell inbjudan

Individuell inbjudan

Individuell inbjudan

Individuell inbjudan

Antal prov per insamling

2500-4000

5000-10000

8000-17000

5000

Antal orter för insamling

80-105
församlingar3

48 kommuner

180 kommuner

15 ”counties”

Ökad insamling i vissa
grupper

Nej

Samhällen med låg
vaccinationstäckning

Migranter

Vissa etniska
grupper

Enkäter

Nej

Ja

Ja

Ja

Andra fysiska mätningar
förutom blodprov

Nej

Nej

Ja

Ja

Ersättning till deltagarna

Nej

Ja, presentkort
symboliskt belopp

Ja, mindre kontant
ersättning

Ja, kontant 40-125
US$; reseersättning
25-70 US$;

Undersökt immunitet

Vaccinsjukdomar

Vaccinsjukdomar

MPR, polio

Vaccinsjukdomar

Sverige

Australien

England/Wales

Programstart

2009

1995-96

1986-87

Insamlingsfrekvens

Årligen2

Ca 5 år

Årligen

Insamlingsmetod

Prov som blivit över

Prov som blivit över

Prov som blivit över

Antal prov per insamling

2500-4000

7000-10000

4000-10000

Antal orter för insamling

8-9 laboratorier

45 laboratorier

15 laboratorier4

Ökad insamling i vissa
grupper

Nej

Nej

Nej

Enkäter

Nej

Nej

Nej

Andra fysiska mätningar
förutom blodprov

Nej

Nej

Nej

Ersättning till deltagarna

Nej

Nej

Nej

Undersökt immunitet

Influensa, pertussis

MPRV, hepatit B

Vaccinsjukdomar

Rekommendationer för kommande immunitetsundersökningar
Om deltagandet i immunitetsundersökningar med individuell inbjudan skall öka
krävs ett antal förändringar i jämförelse med Seroimmunitet 2007.
 Begränsa urvalet för vuxna till färre orter baserat på statistisk analys; begränsa
provtagning av barn till orter med sköterskor med erfarenhet av kliniska
studier. Studien 2007 visade att de orter som inte deltagit 1997 eller saknade
enheter med sköterskor med vana från kliniska studier hade lägre deltagande.
 Kontakta i förväg lokala beslutsfattare och vårdinrättningar på de orter som
ingår i urvalet. Kontakta också lokala media, tidningar och TV, för att försöka
nå ut med information till allmänheten om studien och dess syfte innan
inbjudan skickas ut till de slumpvis utvalda deltagarna.
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 Anställ lokalt i varje län koordinatorer med lämplig kompetens och god
lokalkännedom, som utgör ett nätverk, med ansvar för kontakten med
Folkhälsomyndigheten, provtagningsenheter och deltagarna i studien. Ordna i
god tid före studiestart möten med samtliga koordinatorer för att diskutera
organisationen och för att tillvarata deras synpunkter. Ersättning till
koordinatorerna bör utgå baserat på antalet individer i urvalet och antalet som
deltar i studien.
 Erbjud viss ersättning till provtagande enheter.
 Erbjud deltagarna reseersättning.
 För studier som riktar sig till områden med stor andel invandrare lämna
information på andra språk än svenska.
 Överväg möjligheterna att samordna insamling av prov för
seroepidemiologiska studier med folkhälsoenkäter och -undersökningar för att
öka intresset för deltagande och få ut mer information och data till
Folkhälsomyndigheten och till deltagarna.

Insamling av prov på laboratorium
I samband med insamling av överblivna prov för mätning av antikroppar mot
influensa (17) har SMI etablerat kontakt med 9 geografiskt stratifierade laboratorier
för klinisk kemi. Dessa utgör en lämplig bas för fortsatta nationella insamlingar.
Rekommendationer för kommande immunitetsundersökningar
Överblivna prov

 Kontakta fler laboratorier för klinisk kemi med definierade
upptagningsområden för att få en bättre representation av aktivt deltagande
laboratorier, så att de har prov från olika åldersgrupper i tillräcklig omfattning.
 Utsträck tiden för provinsamling, så att den är rimlig för laboratorierna.
 Erbjud laboratorierna en viss ersättning.
Extra blodprov med samtycke

 Genomför en pilotstudie för att undersöka hur villiga personer är att lämna ett
extra blodprov vid besök på laboratorium eller klinik för annan provtagning.
Detta skulle kunna minska bortfallet, samtidigt som man får större volym prov
av god kvalitet. Detta förfarande förutsätter godkännande från etisk kommitté
och medgivande från de deltagande. För att etablera denna metod behöver
Folkhälsomyndigheten bygga upp ett nätverk av geografiskt stratifierade
vårdcentraler. Eventuellt kan man bygga på etablerade kontakter med
vårdcentraler, som Folkhälsomyndigheten har för sentinelprovtagning för
influensa. För närvarande rapporterar drygt 120 läkare influensafall och cirka
70 skickar in prov.
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Slutsatser
Val av metod för insamling av prov beror på frågeställning och såväl individuell
inbjudan som insamling av laboratorieprov bör användas i framtida
seroepidemiologiska undersökningar i Sverige.
I nästa avsnitt ges förslag på design och beräknad kostnad för immunitetsstudier
under de närmaste åren.

38

ÖVERVAKNING AV IMMUNITETSLÄGET
- SEROEPIDEMIOLOGISKA STUDIER

Målsättning för kommande
seroepidemiologiska studier
Övergripande mål för de seroepidemiologiska studierna är att
 bedöma befolkningens immunitet mot de sjukdomar mot vilka vaccinationer
ges inom ramen för nationella vaccinationsprogram
 vidimera befolkningens skydd mot
 polio som en del i WHO:s certifiering av ett poliofritt Europa
 mässling och röda hund som en del i WHO:s elimineringsprogram i Europa

Vaccinrelaterade mål för 2015
De vaccinrelaterade målen är att
 undersöka förändringar över tid av antikroppskoncentrationer i olika
åldersgrupper i jämförelse med undersökningen 2007 som en effekt av
genomförda förändringar av vaccinationsprogrammet
 dokumentera utgångsläget bland barn i åldersgruppen 14-16 år inför införande
av en femte vaccindos mot difteri, stelkramp och kikhosta 2016
 dokumentera utgångsläget inför eventuellt införande av nya vacciner

Specifika sjukdomsrelaterade mål
Utöver ovanstående vaccinspecifika mål gäller också följande:
Polio
 Dokumentera immunitetsläget för att säkerställa att minst 85 procent av
befolkningen har immunitet mot polio, för att säkerställa att polio inte sprider
sig om ett vildtypvirus kommer in i landet och därmed upprätthålla
certifieringen att Sverige är fritt från polio.
Mässling och röda hund
 Bedöma immuniteten i geografiska områden med dokumenterat låg
vaccinationstäckning eller stora grupper av invandrare från länder med låg
vaccinationstäckning, för att vid låg immunitet rekommendera vaccination.
Difteri och stelkramp
 Bedöma hur stor andel av befolkningen över 30 år som saknar immunitet mot
difteri och stelkramp och kan behöva påfyllnadsdos i enlighet med
Socialstyrelsens rekommendationer om påfyllnadsdos vart tjugonde år (11).

ÖVERVAKNING AV IMMUNITETSLÄGET
- SEROEPIDEMIOLOGISKA STUDIER

39

Överväganden och alternativ
för nationell insamling av prov 2015-2017
Stickprovsstorlek
Liksom i tidigare seroimmunitetsstudier dimensioneras stickprovsstorleken för att
ta hänsyn till förväntat bortfall i olika åldersgrupper och för att kunna påvisa
andelen immuna med ±5 procent. Enligt statistiska beräkningar behöver minst 400
individer delta i varje åldersklass för att ge en rimlig precision för skattningen av
proportioner inom åldersklasser även efter stratifiering av kön. För barn gör man
ingen könsuppdelning, varför en stickprovsstorlek på 200 i varje åldersklass är
tillräcklig. Eftersom en av målsättningarna för seroimmunitet 2015 är att
dokumentera utgångsläget för immunitet inför introduktion av en femte vaccindos
mot difteri, stelkramp och kikhosta vid åldern 14-16 år för barn födda 2002 och
senare bör ett större stickprov tas från denna årskohort. Vidare bör det vara en
förstärkt provtagning av de födda 1986-87 för att mäta hur många som saknar
immunitet mot difteri och stelkramp 20 år efter senaste påfyllnadsdosen.

Urvalsstorlek
Det förväntade bortfallet beror på vilken insamlingsmetod som används.
Individuell inbjudan till ett randomiserat urval av befolkningen
I SMIs nationella undersökningar av seroimmunitet har bortfallet ökat över tid. I
Seroimmunitet 2007 varierade bortfallet för deltagare 16 år och äldre mellan 61,8
och 92,7 procent. Vi kan inte förvänta oss ett högre deltagande 2015 utan att
använda en annan organisation för insamling och mycket stora arbetsinsatser i
kombination med en viss ersättning till deltagarna.
För barn 2-15 år var bortfallet lägre (61,7 - 74,7 procent) men varierade i olika
upptagningsområde mellan 51,1 och 90,3 procent. I området med högst deltagande
ansvarade en sjuksköterska, som hade upprepade telefonkontakter med föräldrarna
och samlade in proven bland annat genom att göra hembesök. Detta talar för att en
mer optimal organisation för provinsamling kan ge ett bättre utfall.
Insamling av prov från laboratorium
Insamling av överblivna prov från laboratorier för klinisk-kemi ger oftast det antal
prov i olika åldersklasser stratifierade för kön som behövs för statistiskt bedömbara
resultat.

Representativitet i urvalet
Oavsett vilken metod man använder för att samla in prov för populationsbaserade
nationella immunitetsundersökningar, så har de begränsningar när det gäller
representativitet. Vi har inte gjort någon bortfallsanalys i de nationella
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seroepidemiologiska undersökningarna, men en holländsk studie visade att de som
tackar nej till vaccination i större utsträckning också avböjer att delta i de
seroepidemiologiska studierna, vilket leder till en överskattning av befolkningens
immunitet (34). Prov som samlas in från laboratorier är samlade från individer som
av olika skäl sökt vård och representerar inte säkert hela populationen avseende
immunitet. Detta kan särskilt gälla de små barnen, som oftast provtas med
anledning av svår sjukdom. Inte heller prov från blodgivare eller de som genomgår
hälsoundersökning är säkert representativa. Å andra sidan bör upprepade
insamlingar från laboratorium ge möjlighet att avläsa trender om inte rutiner för
provtagning väsentligt ändras.

Jämförelse med
tidigare seroepidemiologiska undersökningar
Det är väsentligt att immunitetsövervakningen, som baseras på återkommande
seroepidemiologiska undersökningar så långt som möjligt använder sig av samma
metoder både för insamling och analys av prov. Om förändringar behöver göras
bör detta föregås av noggrann validering och metodjämförelse. De fyra föregående
nationella provinsamlingarna har skilt sig åt både vad gäller urval, åldersklasser,
organisation för insamling, bortfall och använda laboratorieanalyser. Till exempel
undersöktes prov från samtliga åldersgrupper av barn endast 2007. I insamlingen
1997 deltog inte Stockholms län i undersökningen. I studien 1997 hade cirka 40
procent av barnen födda 1992 (5-5,4 år) deltagit i olika vaccinationsstudier och
därför kunde man inte dra några generella slutsatser om immuniteten mot difteri,
stelkramp och kikhosta i den åldersklassen. Laboratoriemetoderna har också
förändrats mellan studierna exempelvis för att bestämma antikroppar mot polio,
mässling, påssjuka och röda hund. Det har därför funnits begränsningar i vilka
jämförelser som varit möjliga.
Inför 2015 kan det finnas behov av att ändra metoder både för insamling och analys
av prov. Därmed finns det också behov av att göra metodjämförelser för att
säkerställa jämförbarhet med tidigare studier.
Förslag på valideringsstudier
Eftersom hittills gjorda jämförelser av olika metoder för provinsamling är
begränsade finns det behov av att göra väl planerade valideringsstudier.
Trender över tid

Eftersom Folkhälsomyndigheten (SMI) årligen sedan 2009 samlat in överblivna
prov från laboratorier är det möjligt att analysera ett urval av dessa prov för att
säkerställa att antikroppsnivåerna mot ett smittämne är stabila mellan åren.
Mässling kan användas som modell, eftersom vi har en hög vaccinationstäckning
och få rapporterade fall.
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Förslagsvis analyseras cirka 1200 prov från åldersgrupperna 2-4, 10-11, 14-15 och
20-24 år insamlade 2010-2013 med avseende på antikroppar mot mässling för att
bedöma trender över tid. Proven från 2009 är redan analyserade.
Åldersgrupperna är valda för att avspegla stabilitet över åren med undantag för
åldersgruppen 10-11 år. I den gruppen förväntas man kunna mäta en skillnad i
antikroppsnivåer hos de som är födda 1999-2001 jämfört med de som är födda
2002 eller senare eftersom tidpunkten för påfyllnads dos har ändrats.
Jämförelse av immunsvar i prov insamlade efter individuell inbjudan och överblivna
prov efter andra laboratorieundersökningar

Ett alternativ för insamling av prov för immunitetsundersökning 2015 är att
använda en kombination av individuell inbjudan och insamling av överblivna prov
för vissa åldersklasser för att möjliggöra en validering av provtagningsmetoderna
(se nedan alternativ 3).

Alternativ för provinsamling
Alternativ 1 Individuell inbjudan till ett randomiserat urval av hela
befolkningen i ett begränsat antal församlingar
Kostnadsberäkningen nedan baseras på samma stickprovs-och urvalsstorlek som i
Seroimmunitet 2007 (8600), men med insamling i ett begränsat antal församlingar
för vuxna och 5-10 orter för barn/ungdomar. Ersättning utbetalas till
koordinatorerna, provtagande laboratorier och sköterskor. Deltagandet beräknas bli
cirka 50 procent motsvarande cirka 4400 prov. Begränsad reseersättning till
deltagarna är inkluderad i kostnadsberäkningen.
Alternativ 2 Insamling av prov som blivit över från andra
laboratorieanalyser från alla åldrar
Kostnadsberäkningen nedan baseras på kostnaden för insamling av 4755 prov i
enlighet med protokollet för influensa och pertussis från 2012, men med viss
ökning av ersättningen till laboratorierna.
Alternativ 3 Individuell inbjudan till ett randomiserat urval av barn 2-15 år
kombinerat med insamling av prov som blivit över från andra
laboratorieanalyser för åldrarna 8-> 80 år
Prov från åldersgrupperna 2-15 år samlas i 5-10 områden som har sköterskor med
erfarenhet av kliniska studier och provtagning av barn. Prov från åldersgrupperna
8->80 år samlas in från laboratorier för klinisk kemi, som tidigare samlat in prov
för influensaimmunitet. Önskvärt är även att laboratorier deltar i de områden där
barnproven samlas.
Kostnadsberäkningen nedan baseras på 2012 års kostnad för insamling av 3000
överblivna prov för åldersgrupperna 8->80 år, men med viss ökning av ersättningen
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till laboratorierna. För prov från barn 2-15 år används samma stickprovs- och
urvalsstorlek som i Seroimmunitet 2007 (n=3 000). Studiesjuksköterskorna får
ersättning per deltagare och för resor. Deltagandet beräknas bli cirka 50 procent
motsvarande 1400 prov. Begränsad reseersättning till deltagarna är inkluderad i
kostnadsberäkningen.
Uppskattad insamlingskostnad för olika alternativ
Förutom ovan nämnda ersättningar ingår i alternativ 1 och 3 kostnad för
randomisering av urval från Statistiska Centralbyrån och ansökan till etisk
kommitté. Porto- och transportkostnader ingår för samtliga alternativ samt
Folkhälsomyndighetens kostnader för koordination, statistiskt underlag och
mottagning av prov.
Tabell 3. Kostnad för insamling av prov enligt olika alternativ.
Kostnad (tkr)

Varav externa kostnader (tkr)

Alternativ 1

4 144

3 225

Alternativ 2

376

299

Alternativ 3

1 999

1 550
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Förslag till insamlingsmodell
för Folkhälsomyndighetens
seroepidemiologiska övervakning
från och med år 2015
Baserat på nationella och internationella erfarenheter och övervägande av för- och
nackdelar föreslås att Folkhälsomyndigheten använder alternativ 3 med en
kombination av provtagning genom individuell inbjudan till barn (2-15 år) och
prov insamlade på laboratorier för äldre barn och vuxna (8 - >80 år).
Styrkor
 Modellen medger en direkt jämförelse av immunsvaret i prov insamlade från
barn 8-15 år med två olika metoder
 Bortfallet minskar - för barn över 8 år och vuxna får man ett närmast 100procentigt deltagande
 Kostnaden minskar
 Vuxna (16 år och äldre) behöver inte komma till vårdenhet för provtagning
 Ökat deltagande av personer eller grupper av personer, som skulle ha avstått
från att lämna individuellt blodprov
 Prov från barn (2-15 år) kan kopplas till exempelvis demografiska data eller
vaccinationsstatus
 Prov från barn (2-15 år) blir en nationell biobank
Svagheter
 Delvis annan provinsamlingsmodell än i tidigare seroepidemiologiska
undersökningar
 Spårbarheten till tidigare studier minskar
 Barn (2-15 år) behöver lämna ett särskilt blodprov
 Ökat deltagande av vuxna (16 år och äldre) som har sökt vård
 Prov för vuxna (16 år och äldre) kan inte kopplas till exempelvis demografiska
data eller vaccinationsstatus
 Liten provvolym för vuxna (16 år och äldre)
Möjligheter
 Validering av de båda insamlingsmetoderna i en väl designad studie kan
 öka spårbarheten till tidigare studier
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 leda till bättre underbyggda seroepidemiologiska studier och vetenskaplig
artikel
 Provinsamling från laboratorier kan genomföras i geografiska områden eller
grupper med förväntat lågt individuellt deltagande eller med låg
vaccinationstäckning för att säkerställa data även från dessa
 Provinsamling från laboratorier kan genomföras mer frekvent och med kort
varsel om behov uppstår
Risker
 Deltagande av barn i åldersgruppen 2-7 år blir högre bland de som är
vaccinerade än de som avstått från vaccination
 Deltagandet av barn i åldersgruppen 2-15 år med individuell inbjudan kan bli
så lågt att det inte går att
 värdera immunitetsläget (2-7 år)
 validera de två insamlingsmetoderna (8-15 år)

Förslag till kompletterande analyser
Riktad insamling av prov i geografiska områden med dokumenterat låg
vaccinationstäckning eller stor andel invandrare
Folkhälsomyndigheten bör inledningsvis genomföra pilotstudier för att undersöka
vilken metod för provinsamling som är bäst lämpad för riktade
seroimmunitetsstudier.
Prov som blivit över efter andra laboratorieanalyser

En pilotstudie bör rikta sig till ett begränsat geografiskt område med låg
rapporterad vaccinationstäckning. Det finns exempelvis områden där mellan 59 och
88 procent av barn födda 2007 var vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda
hund vid 2 års ålder och en vaccinationstäckning runt 70 procent sedan slutet av
1990-talet. I ett sådant område föreslås insamling av prov från ett tvärsnitt av
befolkningen i alla åldrar genom insamling av prov som blivit över på aktuellt
laboratorium.
Extra provtagning i samband med annan provtagning

En annan pilotstudie bör också rikta sig till ett begränsat geografiskt område.
Insamling av prov görs från ett tvärsnitt av befolkningen i området i alla åldrar
genom insamling av ett extra prov i samband med annan provtagning efter skriftligt
medgivande.
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Samordning av folkhälsoenkäter och insamling av prov
bland annat för immunitetsundersökningar i framtiden
Folkhälsomyndigheten bör föra diskussioner om framtida möjlighet att samordna
folkhälsoenkäter med undersökningar och provtagning med tanke på det allt större
bortfallet både i myndighetens folkhälsoenkäter och immunitetsundersökningar. En
samordning skulle kunna leda till högre deltagande och bättre kvalitet på studierna.
Dessutom skulle det kunna ge myndigheten mycket positiv uppmärksamhet.
Folkhälsoundersökningarna i Tyskland kan tjäna som exempel och ansvariga från
Robert Koch Institutet bör bjudas in till Folkhälsomyndigheten för att delge sina
erfarenheter.
Eventuell introduktion av mer omfattande folkhälsoundersökningar bör naturligtvis
föregås av en pilotstudie för att bedöma värdet och kostnaden.
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