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Vaccination av gravida mot influensa
KUNSKAPSÖVERSIKT FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL
Från och med influensasäsongen 2013–2014 rekommenderas alla gravida kvinnor vaccination under 2:a och 3:e trimestern. Gravida kvinnor har en ökad risk
att drabbas av allvarlig sjukdom vid svininfluensa A(H1N1)pdm09 och tidigare
vaccination med Pandemrix ger inte längre tillräckligt skydd.

Svininfluensa extra riskfylld för gravida
De allra flesta kvinnor som får influensa under graviditeten får en mild sjukdom.
Friska, gravida kvinnor riskerar dock att drabbas olika hårt av influensa beroende på vilken virustyp som är orsaken. Det har visat sig att svininfluensa
A(H1N1)pdm09 i högre utsträckning medför allvarlig sjukdom och dödlig utgång hos gravida än de andra typerna av influensavirus. Svininfluensa har nu
blivit ett av flera säsongsinfluensavirus och orsakade förra säsongen ca 30 procent av influensafallen. Det fanns även personer som tidigare vaccinerats mot
svininfluensa som blev sjuka, vilket tyder på att skyddseffekten av vaccinationen
som gjordes under pandemin 2009–2010 nu börjar avta. Därför rekommenderar
Socialstyrelsen att alla gravida kvinnor i 2:a och 3:e trimestern vaccineras med
säsongsinfluensavaccin, som innehåller en komponent som skyddar mot svininfluensan.

Flera studier visar på ökad risk
Ett flertal studier från pandemin har visat att gravida kvinnor har en ökad risk för
att behöva sjukhusvård eller vård på IVA och att dö på grund av influensa
A(H1N1)pdm09 [1]. I en studie från England uppskattades att gravida kvinnor
hade sju gånger högre risk för att dö, jämfört med icke gravida friska kvinnor i
åldern 15–44 år [2]. I Australien och USA är vid varje givet tillfälle ca 1 procent
av befolkningen gravid, men gravida kvinnor svarade under pandemin för 6,3
procent av sjukhusvistelserna, 5,9 procent av intensivvårdstillfällena och 5,7
procent av dödsfallen [1]. Den absoluta risken för att dö på grund av
A(H1N1)pdm09 under graviditeten är dock fortsatt låg, i England är den uppskattad till ca 0,9 dödsfall per 1 000 kliniska fall [2].
För annan säsongsinfluensa än A(H1N1)pdm09 är dödsfall under graviditet
extremt ovanliga. Det finns fallbeskrivningar i litteraturen, men i flertalet studier
av influensa under graviditet har man inte noterat några dödsfall och det finns
därför inga beräkningar på en eventuellt ökad risk för död vid influensa p.g.a.
gravitet. Däremot finns studier gjorda före pandemin i USA [3] och Kanada
[4, 5] som visar att gravida kvinnor med influensaliknande sjukdom läggs in på
sjukhus i högre utsträckning än icke gravida kvinnor med influensa. Motsvarande underlag från Europa saknas [6] och i vilken utsträckning den ökade in-
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läggningen på sjukhus under graviditeten återspeglar allvarligare sjukdom är
osäkert.
Det är troligen flera olika faktorer, relaterade till både egenskaper hos viruset
och förändringar hos kvinnan under graviditeten, som medverkar till att svininfluensan är mer riskfylld. Sedan tidigare är det välkänt att gravida kvinnor är
extra känsliga under senare delen av graviditeten för allvarliga luftvägsinfektioner. Under graviditeten sker en hel del immunologiska förändringar, framför
allt modifieras det cellulära immunförsvaret för att förhindra att fostret stöts bort.
På grund av det växande fostrets mekaniska påverkan på moderns andning
minskar den s.k. funktionella residualkapacieteten med ca 10–20 procent under
graviditeten. Vid de allra flesta luftvägsinfektioner spelar denna minskning av
reservkapaciteten ingen större roll, men den kan minska kvinnans marginaler vid
allvarliga luftvägsinfektioner där syreupptagningsförmågan är minskad.

Alla gravida rekommenderas vaccination
Som en följd av den förhöjda risken för allvarlig sjukdom rekommenderas nu
alla gravida kvinnor i andra och tredje trimestern att vaccinera sig mot säsongsinfluensa inför säsongen 2013–2014. För gravida kvinnor med underliggande
kroniska sjukdomar är det naturligtvis extra viktigt att vaccineras mot influensa.

Vaccination erbjuds efter vecka 16
Frågan tas lämpligen upp vid inskrivningssamtalet på mödravårdcentralen och
kvinnan erbjuds vaccination efter graviditetsvecka 16 eller efter ett normalt
ultraljud under den period då vaccinationskampanjen pågår. Risken för allvarlig
sjukdom vid influensa är störst under senare delen av graviditeten. Det är också
relativt vanligt med spontana aborter under första trimestern och om det skulle
uppstå i anslutning till en influensavaccination kan det skapa oro hos föräldrarna
att aborten har ett samband med vaccinet.

Väl beprövat vaccin
De vanliga säsongsinfluensavaccinerna, t.ex. Fluarix och Vaxigrip, är av samma
typ som det vaccin som under decennier använts över hela världen, och inte av
den typ med adjuvans (förstärkningsämne som ska förbättra vaccinets effekt)
som användes under pandemin 2009, dvs. Pandemrix. Säsongsinfluensavaccinet
innehåller tre olika vaccinstammar och sedan pandemin 2009 har
A(H1N1)pdm09 varit en av dessa stammar.
Influensavacciner har använts sedan 1940-talet och gravida kvinnor har vaccinerats i USA sedan 1957, men det är först på senare år som allmän vaccination
av gravida kvinnor har blivit vanligt. USA har rekommenderat vaccination av
alla gravida kvinnor sedan 1995, medan flertalet europeiska länder introducerade
liknande rekommendationer först i samband med pandemin 2009.

Eventuella biverkningar är oftast milda
Alla läkemedel kan ge biverkningar, men säsongsinfluensavaccinets biverkningar är få och vanligen milda. En vanlig reaktion är lokala besvär vid injektionsstället. Allergiska reaktioner är ytterst sällsynta, men vaccinet bör inte ges till
äggallergiker som tidigare har haft en anafylaktisk reaktion. Till skillnad från
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pandemivaccinet Pandemrix finns det inte något samband mellan säsongsinfluensavaccin och narkolepsi.
Den första stora säkerhetsuppföljningen av säsongsvaccin under graviditet
gjordes på 1960-talet och omfattade 2 000 gravida kvinnor. I en nyligen publicerad studie jämförde man förekomsten av obstetriska komplikationer som proteinuri, preeklampsi, eklampsi, chorioamnionit m.m. mellan drygt 70 000 vaccinerade och 144 000 icke vaccinerade kvinnor utan att man kunde se någon
skillnad i förekomst mellan de två grupperna [7]. För att få reda på riktigt ovanliga biverkningar är det viktigt att alla misstänkta biverkningar rapporteras in till
Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se). I den enskilt största sammanställningen av biverkningsrapporter i USA baserad på ca 11,8 miljoner vaccinerade gravida kvinnor mellan 1990 och 2009 rapporterades 12,5 misstänkta biverkningar per 1 miljon vaccinerade gravida kvinnor [8].

Vaccination påverkar inte graviditeten och fostret negativt
Någon negativ påverkan på fosterutvecklingen när mamman vaccineras har inte
heller konstaterats. Det verkar istället som att själva infektionen med svininfluensa skulle kunna ha en negativ påverkan på fostret om mamman blir sjuk under
graviditeten.
I en engelsk studie som gjordes under pandemin jämförde man 256 kvinnor
som fått influensa A(H1N1)pdm09 under graviditeten med 1 222 gravida kvinnor som inte exponerats för viruset. I studien såg man att det var vanligare med
dödfödslar i influensagruppen (27 per 1 000 födslar) jämfört med referensgruppen (6 per 1 000 födslar) [9]. Övervakningsdata från USA talar för att det var
vanligare både med för tidigt födda barn och barn med låg födelsevikt hos gravida kvinnor med allvarlig influensa under pandemin än vad man ser normalt i
USA [10] Liknande resultat har man sett bland mödrar som vårdats på sjukhus
för luftvägsinfektion under influensaperioden i Kanada [11]. Frågan om det föreligger en ökad risk är dock svårstuderad, mycket på grund av att det trots allt är
mycket ovanligt med såväl dödfödslar som underviktiga barn till mammor där
man diagnostiserat influensa under graviditeten. Det finns således även studier
som inte lyckats påvisa någon säkerställd riskökning, framför allt i studier som
studerat annan influensa än A(H1N1)pdm09 [12].
Det är lättare att studera eventuella samband mellan vaccination under graviditet och utfall av graviditeten, framför allt i länder som har tillgång till vaccinationsregister. I stora registerstudier gjorda under pandemin i bl.a. Sverige [13],
Norge [14], Danmark [15] och Kanada [16] har man inte kunnat se en ökad risk
för fosterdöd vid vaccination; i den kanadensiska studien var risken istället lägre.
När det gäller prematuritet och låg födelsevikt finns studier i Bangladesh [17],
USA [18] och Kanada [19] som talar för att influensavaccination under graviditeten minskar risken, men det behövs fler studier för att bekräfta sambandet.

Positiva effekter för det nyfödda barnet
Det nyfödda barnet kan ha nytta av att mamman vaccineras, dels minskar risken
för att mamman smittas under nyföddhetsperioden och i sin tur smittar barnet,
dels vet man att de antikroppar som kvinnan bildar efter vaccinationen överförs
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till fostret via placenta [20]. Hur länge och hur mycket dessa antikroppar skyddar det nyfödda barnet är dock osäkert [21].
I en interventionsstudie som gjordes i Bangladesh delade man in 340 gravida
kvinnor i två grupper, varav den ena fick influensavaccin. Spädbarnen följdes till
24 veckors ålder och sjuka barn testades för influensa. Gruppen med barn till
mödrar som vaccinerats med influensavaccin hade 63 procent färre influensainfektioner [22]. Efter denna studie har några observationsstudier gjorts i USA
som också gett hållpunkter för minskad risk för laboratorieverifierad influensa
hos spädbarnet [23-25]. Tidigare studier som inte påvisat någon effekt har inte
använt laboratorieverifierad influensa som utfallsmått, utan endast symtom som
vid influensa [26, 27].

Vaccination skyddar inte till 100 procent – men minskar
risken kraftigt
Vaccinet minskar kraftigt risken för att den gravida kvinnan ska smittas med
influensa, men den ger inget hundraprocentigt skydd. Det är därför viktigt att
hon känner till att influensa och andra luftvägsinfektioner kan ge allvarlig sjukdom, framför allt under den senare delen av graviditeten. En gravid kvinna som
misstänker att hon har influensa bör direkt ta kontakt med sjukvården för medicinsk bedömning och ställningstagande till antiviral behandling.

Artikelnummer 2013-10-8

4(6)

SOCIALSTYRELSEN

2013-09-30

Referenser
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Mosby, LG, Rasmussen, SA, Jamieson, DJ. 2009 pandemic influenza A (H1N1) in
pregnancy: a systematic review of the literature. Am J Obstet Gynecol. 2011;
205(1):10-8.
Pebody, RG, McLean, E, Zhao, H, Cleary, P, Bracebridge, S, Foster, K, et al.
Pandemic Influenza A (H1N1) 2009 and mortality in the United Kingdom: risk
factors for death, April 2009 to March 2010. Euro Surveill. 2010;15(20).
Neuzil, KM, Reed, GW, Mitchel, EF, Simonsen, L, Griffin, MR. Impact of
influenza on acute cardiopulmonary hospitalizations in pregnant women. Am J
Epidemiol. 1998; 148(11):1094-102.
Schanzer, DL, Langley, JM, Tam, TW. Influenza-attributed hospitalization rates
among pregnant women in Canada 1994-2000. J Obstet Gynaecol Can. 2007;
29(8):622-9.
Dodds, L, McNeil, SA, Fell, DB, Allen, VM, Coombs, A, Scott, J, et al. Impact of
influenza exposure on rates of hospital admissions and physician visits because of
respiratory illness among pregnant women. CMAJ. 2007; 176(4):463-8.
Control, ECfDPa. ECDC scientific advice on seasonal influenza vaccination of
children and pregnant women. Stockholm: ECDC; 2012.
Kharbanda, EO, Vazquez-Benitez, G, Lipkind, H, Naleway, A, Lee, G, Nordin, JD,
et al. Inactivated influenza vaccine during pregnancy and risks for adverse obstetric
events. Obstet Gynecol. 2013; 122(3):659-67.
Moro, PL, Broder, K, Zheteyeva, Y, Walton, K, Rohan, P, Sutherland, A, et al.
Adverse events in pregnant women following administration of trivalent inactivated
influenza vaccine and live attenuated influenza vaccine in the Vaccine Adverse
Event Reporting System, 1990-2009. Am J Obstet Gynecol. 2011;204(2):146.e1-7.
Pierce, M, Kurinczuk, JJ, Spark, P, Brocklehurst, P, Knight, M. Perinatal outcomes
after maternal 2009/H1N1 infection: national cohort study. BMJ. 2011;342:d3214.
Maternal and Infant Outcomes Among Severely Ill Pregnant and Postpartum
Women with 2009 Pandemic Influenza A (H1N1) --- United States, April 2009-August 2010. MMWR Morb Mortal Wkly 2011;60(35):1193-6.
Rasmussen, SA, Jamieson, DJ, Uyeki, TM. Effects of influenza on pregnant
women and infants. Am J Obstet Gynecol. 2012; 207(3 Suppl):S3-8.
Hartert, TV, Neuzil, KM, Shintani, AK, Mitchel, EF, Jr., Snowden, MS, Wood, LB,
et al. Maternal morbidity and perinatal outcomes among pregnant women with
respiratory hospitalizations during influenza season. Am J Obstet Gynecol. 2003;
189(6):1705-12.
Jamieson, DJ, Kissin, DM, Bridges, CB, Rasmussen, SA. Benefits of influenza
vaccination during pregnancy for pregnant women. Am J Obstet Gynecol. 2012;
207(3 Suppl):S17-20.
Haberg, SE, Trogstad, L, Gunnes, N, Wilcox, AJ, Gjessing, HK, Samuelsen, SO, et
al. Risk of fetal death after pandemic influenza virus infection or vaccination. N
Engl J Med. 2013; 368(4):333-40.
Pasternak, B, Svanstrom, H, Molgaard-Nielsen, D, Krause, TG, Emborg, HD,
Melbye, M, et al. Vaccination against pandemic A/H1N1 2009 influenza in
pregnancy and risk of fetal death: cohort study in Denmark. BMJ. 2012; 344:e2794.
Fell, DB, Sprague, AE, Liu, N, Yasseen, AS, 3rd, Wen, SW, Smith, G, et al. H1N1
influenza vaccination during pregnancy and fetal and neonatal outcomes. Am J
Public Health. 2012; 102(6):e33-40.

5(6)

SOCIALSTYRELSEN

2013-09-30

17. Steinhoff, MC, Omer, SB, Roy, E, El Arifeen, S, Raqib, R, Dodd, C, et al. Neonatal
outcomes after influenza immunization during pregnancy: a randomized controlled
trial. CMAJ. 2012; 184(6):645-53.
18. Omer, SB, Goodman, D, Steinhoff, MC, Rochat, R, Klugman, KP, Stoll, BJ, et al.
Maternal influenza immunization and reduced likelihood of prematurity and small
for gestational age births: a retrospective cohort study. PLoS Med. 2011;
8(5):e1000441.
19. Dodds, L, Macdonald, N, Scott, J, Spencer, A, Allen, VM, McNeil, S. The
association between influenza vaccine in pregnancy and adverse neonatal
outcomes. J Obstet Gynaecol Can. 2012; 34(8):714-20.
20. Englund, JA, Mbawuike, IN, Hammill, H, Holleman, MC, Baxter, BD, Glezen,
WP. Maternal immunization with influenza or tetanus toxoid vaccine for passive
antibody protection in young infants. J Infect Dis. 1993;168(3):647-56.
21. Puck, JM, Glezen, WP, Frank, AL, Six, HR. Protection of infants from infection
with influenza A virus by transplacentally acquired antibody. J Infect Dis. 1980;
142(6):844-9.
22. Zaman, K, Roy, E, Arifeen, SE, Rahman, M, Raqib, R, Wilson, E, et al.
Effectiveness of maternal influenza immunization in mothers and infants. N Engl J
Med. 2008;359(15):1555-64.
23. Eick, AA, Uyeki, TM, Klimov, A, Hall, H, Reid, R, Santosham, M, et al. Maternal
Influenza Vaccination and Effect on Influenza Virus Infection in Young Infants.
Arch Pediatr Adolesc Med. 2011;165(2):104-11.
24. Poehling, KA, Szilagyi, PG, Staat, MA, Snively, BM, Payne, DC, Bridges, CB, et
al. Impact of maternal immunization on influenza hospitalizations in infants. Am J
Obstet Gynecol. 2011; 204(6 Suppl 1):S141-8.
25. Benowitz, I, Esposito, DB, Gracey, KD, Shapiro, ED, Vazquez, M. Influenza
vaccine given to pregnant women reduces hospitalization due to influenza in their
infants. Clin Infect Dis. 2010; 51(12):1355-61.
26. Black, SB, Shinefield, HR, France, EK, Fireman, BH, Platt, ST, Shay, D.
Effectiveness of influenza vaccine during pregnancy in preventing hospitalizations
and outpatient visits for respiratory illness in pregnant women and their infants. Am
J Perinatol. 2004; 21(6):333-9.
27. France, EK, Smith-Ray, R, McClure, D, Hambidge, S, Xu, S, Yamasaki, K, et al.
Impact of maternal influenza vaccination during pregnancy on the incidence of
acute respiratory illness visits among infants. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006;
160(12):1277-83.

6(6)

