
Pandemi Pandemi ––
vad innebvad innebäär det?r det?



BegreppsfBegreppsföörvirring?rvirring?
Influensa i olika formerInfluensa i olika former
Årlig influensa 
- ”vanlig” influensa, vinterinfluensa, säsongsinfluensa

Pandemisk influensa
- global spridning av helt nytt influensavirus
- känt sedan 1500-talet, senast 1889, 1918, 1957, 1968
• Den nya influensan A(H1N1) 
- relativt mild influensa som just nu sprider sig över världen



ÅÅrlig influensarlig influensa
• Sprids varje vinter, ungefär oktober-januari
• Varierar i styrka och smittsamhet, föränderligt 

virus
• Smittar via nära kontakt och små droppar
• Alla över 65 år rekommenderas att vaccinera sig



Den nya influensan A(H1N1)Den nya influensan A(H1N1)
• Nytt virus med gener från fågel-, svin- och 

humaninfluensa
• Upptäcktes i USA den 17 april 2009, då spridning 

även pågick i Mexiko 
• Smittar via nära kontakt och små droppar
• Hittills relativt lindriga symtom, men fortfarande 

osäkra data om sjuklighet och dödlighet
• Äldre verkar ha ett visst skydd



PandemiPandemi
• Ett utbrott av en sjukdom som sprider sig i stora 

delar av världen och drabbar en stor andel av 
befolkningen i varje land 

• Sprids snabbt eftersom vissa grupper inte har 
någon immunitet

• Behöver inte innebära farligare sjukdom
• Kan drabba alla – påverkar hela samhället



SamhSamhäället pllet pååverkasverkas
• Många sjuka, fler avlider
• Efterfrågan på sjukvård ökar, samtidigt som 

vårdpersonal också kan vara sjuka
• Ökad sjukfrånvaro på arbetsplatser  
• En majoritet av befolkningen drabbas indirekt 

under och efter pandemin
– sjukdom hos släkt och vänner 
– ekonomiska konsekvenser
– sociala konsekvenser 

• Stort behov av information! 



ÅÅtgtgäärder vid en pandemirder vid en pandemi
Mål: att minimera negativa effekter för 

individer och samhälle

Medicinska åtgärder: t.ex. vaccination

Icke-medicinska åtgärder: t.ex. stänga skolor

Information: t.ex. råd om hygien och hur man
undviker att smittas



StStööd fd föör rr rååd och vd och väägledninggledning
• Affischer och faktablad att använda vid behov
• Skrivs ut från webben eller trycks upp



SSäärskildrskild information till information till fföörskolorrskolor



Situationen just nuSituationen just nu
• WHO deklarerade 11 juni att vi har en pandemi
• Den nya influensan A(H1N1) har spridigt sig 

snabbt över världen 
• Påfrestningarna på sjukvården ännu inte för stora
• Myndigheter och sjukvård beredda i Sverige
• Vaccin tas fram till hela befolkningen
• Måttlig spridning i Sverige, men ökande dödstal i 

EU och resten av världen.



Vad gVad göörs nu?rs nu?
• Vaccin tas fram till hela befolkningen
• Fokus på särskilda riskgrupper
• Inga reserestriktioner
• Information till allmänhet och sjukvårdspersonal
• Vaccinationskampanj



Influensavaccin fInfluensavaccin föör barnr barn

• Barn under 3 år kommer inte att vaccineras, 
förutom

• Vissa barn i åldern 6 månader till 3 år som tillhör
en riskgrupp kan komma att vaccineras.

• Föräldrarna bestämmer om barnet ska
vaccineras.



3 3 skskääll fföörr attatt vaccineravaccinera digdig
• Skydda dig själv. Genom att vaccinera dig

minskar du risken att bli sjuk i den nya
influensan. Du kan inte veta om du riskerar
att bli mycket eller lite sjuk av nya influensan.

• Skydda andra. Nästan alla har kontakt med
någon som riskerar att bli alvarligt sjuk av
den nya influensa, t.ex. små barn eller
någon som är gravid. När du vaccinerar
dig blir du inte sjuk själv och minskar risken
för att smitta någon “riskperson” i din omgivning.



3 3 skskääll fföörr attatt vaccineravaccinera digdig
• Hindra smittspridning. Nya influensan är mer smittsam

än vanlig influensa och fler är mottagliga för att smittas av
den. När du vaccinerar dig hjälper du både till att skydda
personer i din närhet och bidrar till att samhället kan
fungera som vanligt trots influensapandemin.



RRååd till allmd till allmäänheten fnheten föör att r att 
undvika smittspridningundvika smittspridning
• Tvätta händerna ofta och 

noggrant. Använd gärna 
handsprit om du inte har 
tillgång till vatten och tvål. 

• Hosta och nys i armvecket 
eller i en engångsnäsduk. 

• Stanna hemma om du är 
sjuk och ta första kontakten 
med sjukvården per telefon

• Vaccinera dig

Illustration: Jupiter Reklam 



Webbplatser med aktuell Webbplatser med aktuell 
informationinformation
• www.krisinformation.se

– information till allmänheten om allt som inte direkt 
berör sjukvård

– bank av frågor och svar 
– särskild sida om skola och förskola 

• www.1177.se eller www.vardguiden.se
– den nationella sjukvårdsrådgivningen

• www.av.se
- arbetsmiljöfrågor

• www.socialstyrelsen.se och
• www.smittskyddsinstitutet.se

– med information till sjukvården
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