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Abstract
Bakgrund
Läkemedelsupplysningen (LMU) är en upplysningstjänst som svarar på allmänna frågor kring
användning av läkemedel där en viktig del av arbetet är att fånga upp informationsbehov om
läkemedel. Sedan 2015 dokumenteras var tionde samtal med hjälp av ett webbaserat formulär och
flera av frågorna handlar om vaccin. Vaccination är något som rekommenderas av både myndigheter
och sjukvårdspersonal. Anledningen till att vaccinera sig är dels för att skydda individen i sig och för
att inte sprida smitta till personer som av olika anledningar inte kan vaccineras. Det kan ses en trend
med oroade föräldrar som väljer att inte vaccinera sina barn och tvekan till vaccin är rankat som ett
av de tio största hoten mot global hälsa av WHO.

Syfte
Syftet är att analysera frågor som kommit in till LMU för att öka förståelsen för de kunskapsluckor,
oro och behov som allmänheten besitter om vacciner.

Metod
En kvalitativ analys har gjorts av samtalen som kommit in till LMU som handlar om vaccin mellan
åren 2015 och 2018 med hjälp av webbaserade formulär. Det som inkluderats i studien är frågor om
influensavaccin, hepatitvaccin, TBE vaccin, resevacciner och barnvaccinationsprogrammet. En
validering gjordes även genom att kontrollera hur många samtal om vaccin som hamnat under fel
ATC kod.

Resultat
Samtal som handlar om vaccin motsvarade 2% av alla frågor som kommit in till LMU och det
vaccin som efterfrågades mest var influensavaccin. Det kan ses en trend med ett ökande antal samtal
angående vaccin de senaste fyra åren.

Slutsats
Media och internet påverkar människors syn om vaccin men även levnadsvanor kan påverka. Det
största informationsbehovet om vaccin verkar vara om biverkningar, dosering, behandling/effekt och
interaktioner.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket och svarar på allmänna frågor kring
användandet av läkemedel. Sedan 2015 har LMU börjat dokumentera var 10:e samtal med hjälp av
ett webbaserat formulär i samband med samtalet. Målet med detta är att få en inblick i
informationsbehovet ute i samhället och i denna studie analyseras frågor som rör vaccin. I Sverige är
det rekommenderat att vaccinera sig mot vissa sjukdomar, exempelvis de vaccin som ingår i
barnvaccinationsprogrammet. Det har dock bildats en skepsis mot vaccin som skapat en trend där
man väljer att inte vaccinera sig eller sina barn vilket hotar den globala hälsan.

Analysen har åstadkommits genom att författaren först sorterat alla frågor som handlar om samma
vaccin för sig för att sedan analysera alla frågor inom varje specifik vaccingrupp. De vaccingrupper
som analyserades var influensavaccin, TBE vaccin och hepatitvaccin men även resevacciner och
barnvaccinationsprogammet ingick i studien. Influensavaccin är det som frågas mest om följt av
TBE och hepatit. Vanliga frågor handlar om biverkningar i samband med vaccinet,
behandlingsrekommendationer, effekt, dosering samt om vaccinet går att kombinera med andra
vaccin eller läkemedel.

Inom influensavaccin har frågor om narkolepsi och svininfluensan ökat de senaste åren. Detta kan ha
att göra med att det i media har diskuterats om kopplingar mellan influensavaccinet, svininfluensa
och svininfluensavaccinet. Inom barnvaccinationsprogrammet var det mest frågor om HPV vaccin
och detta kan spekuleras ha med att HPV vaccin även diskuterats en del i media. Inom resevacciner
är det vaccin mot hepatit som det frågas mest om. Frågor om TBE vaccinet ökade drastisk år 2018
vilket kan ha att göra med att det var rekordhög smitta av TBE året innan enligt
Folkhälsomyndigheten samt att det varma vädret kan ha påverkat.
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1. Introduktion
Läkemedelsupplysningen (LMU) är en upplysningstjänst som svarar på allmänna frågor kring
läkemedel och dess användning och tar emot kring 2600 telefonsamtal per vecka (1). Det är en del
av Läkemedelsverket och består av legitimerade apotekare och receptarier som har i uppdrag att
främja god läkemedelsanvändning (1). Samtalen besvaras med stöd av kvalitetssäkrad information
som är godkänt av myndigheter och skall vara producentoberoende (2).

Anledningen till att ringa LMU kan vara många (2). Det kan handla om att få allmän information om
läkemedel, inför ett läkarbesök eller när personen reagerat mot något på nätet eller från media. Det är
här LMU har en viktig roll i samhället genom att avvärja missuppfattningar och falska rykten.

Majoriteten av samtalen kommer från allmänheten men även sjukvårdspersonal och apotekspersonal
ringer tjänsten. De vanligaste frågorna som kommer in till LMU handlar om interaktioner, dosering
och biverkningar. En viktig del av arbetet är att fånga upp informationsbehov om läkemedel (2).
Sedan 2015 genomför LMU en undersökning där var tionde samtal dokumenteras med hjälp av ett
webbaserat formulär och då stod vaccin för 2% av alla samtal (1).
1.1 Vaccin

Vaccin skapas av försvagade sjukdomsframkallande mikroorganismer och har använts i över 50 år
som ett medel att förebygga smittsamma sjukdomar (3,4). Dessa försvagade mikroorganismer ger
inte upphov till någon sjukdom men uppfattas av kroppen som identiska med den aktiva
mikroorganismen (4). Kroppens immunförsvar skapar då antikroppar mot antigenet och vid nya
angrepp känner kroppen till antigenet och kommer kunna agera snabbare och kraftfullare (4).

1.2 Vaccinationsprogram

Vaccinationsprogrammen kan skilja sig väldigt mycket mellan olika länder beroende på utfall av
sjukdomen, ekonomiska tillgångar i sjukvården och distribution mellan olika länder (5). I Sverige
råder inget tvång till vaccin men det rekommenderas av både myndigheter och sjukvårdspersonal
(6). Alla barn i Sverige har rätt till vaccination via barnvaccinationsprogrammet och där ingår nio
eller tio vacciner beroende på kön (7). HPV vaccination ingår i barnvaccinationsprogrammet men
endast för flickor födda 1999 eller senare och beslutet kom från Socialstyrelsen hösten 2010 (8).
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Barn inom vissa riskgrupper kan även få vaccination mot hepatit B, tuberkulos, influensa och
pneumokocker (7). I vissa landsting erbjuds även vaccin mot rotavirus (9).

Anledningen till att vaccinera sig är dels för att skydda individen i sig och för att inte sprida smitta
till personer som av olika anledningar inte kan vaccineras (10). Detta skapar en ”flockimmunitet”
där större delen av populationen är vaccinerade vilket minskar risken att smittan kan ta fäste i
befolkningen eller spridas till personer som inte kan vaccineras (10).

1.3 Anti-vaccin och oro till vaccin

Vaccin har hjälpt till att nästintill utrota livshotande sjukdomar men en skepsis om nyttan
överspeglar riskerna med vaccin har bildats som en moteffekt (11). En trend kan ses med oroade
föräldrar som väljer att inte vaccinera sina barn eller följa de rekommenderade
vaccinationsprogrammen (12). Enligt en lista som publicerades år 2019 av WHO är tvekan till
vaccin rankat som en av de tio största hotet mot global hälsa (13). Faktorer som sänker förtroendet
till vaccin inkluderar olika psykologiska, sociokulturella, politiska och religiösa skäl men även
rykten, media och historiska händelser kan påverka (5). I dagens samhälle använder sig majoriteten
av människorna av internet som ett verktyg att inhämta information om sina hälsoproblem (14). På
internet och sociala medier kan information spridas fritt men ibland är denna tyvärr missledande
vilket kan påverka synen om vaccin negativt (12).

En vetenskaplig studie publicerad av Andrew Wakefield år 1998 påstod bevisa att mässling,
påssjuka och röda hund (MPR) vaccinet kunde ge autism men fick senare dras tillbaka för att
artikeln visade sig vara felaktig/ovetenskaplig (15). Det tog tolv år att bevisa att artikeln var felaktig
och under denna period sänktes vaccinations-ration för MPR vaccinet drastiskt i England (13).
Antalet MPR vaccinationer har ökat igen sedan artikeln togs bort men än idag kan oron om att
vaccin kan ge upphov till autism sitta kvar (5).

Tiomersal har använts som tillsats i vaccin sedan 1950-talet där det används som
konserveringsmedel (16). Tiomersal metaboliseras i kroppen till etylkvicksilver och detta har skapat
oro i media då kvicksilver har beskrivits ge negativa hälsoeffekter. De negativa hälsoeffekterna av
kvicksilver uppkommer dock först vid stora mängder. Den mängd etylkvicksilver som bildas när
tiomersal från vaccin metaboliseras i kroppen är så liten att den inte kan korrelera med skadliga
hälsoeffekter. Enligt en undersökning av Livsmedelsverket får människan i sig mer kvicksilver från
en veckas föda än det som bildas när tiomersal från vaccin metaboliseras (14). European Medicines
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Agency har uppmanat om att minska användningen av tiomersal i läkemedel och numera används
inte tiomersal alls i de humana vaccinerna (16,17).

Något annat som fått stor medial uppmärksamhet och skapat en oro för vaccin är ett utbrott av
A(H1N1) influensa även kallat svininfluensan under åren 2009–2010 (18). Detta utbrott ledde till att
Pandemrix skapades, ett vaccin mot svininfluensan, och cirka 60% av befolkningen vaccinerades.
Sommaren 2010 började det ses en ökning med fall av narkolepsi hos barn och ungdomar i olika
delar av Europa (16). År 2016 gjorde LV en stor studie som visade att vaccinet medförde en
riskökning för narkolepsi under de två första åren från vaccinationstillfället (18).

2. Syfte
Syftet är att analysera inringarnas frågor för att öka förståelsen för de kunskapsluckor, oro och behov
som allmänheten besitter om vacciner. Med den informationen kan problemen sedan kartläggas och
strategier utvecklas för att öka kunskapen och förståelsen om läkemedel hos allmänheten vilket ökar
patientsäkerheten.
2.1 Frågeställningar

1. Vilka frågor är det som ställs mest och finns det någon koppling till varför frågorna ställs vid
specifika tillfällen under året?

2. Vilken information efterfrågas om vacciner och skiljer sig informationsbehovet mellan olika
vaccin?

3. Material och metoder
Det här är en retrospektiv studie och en kvalitativ analys har gjorts av frågorna som kommit in till
LMU angående vaccin mellan åren 2015 och 2018. Projektet är en pilotstudie och ska vara som stöd
för ett större projekt LMU tänkt göra i framtiden. Denna studie fokuserade på att analysera om
frågorna skiljer sig mellan år, hitta samband och skillnader. All data till det här projektet kommer
direkt från LMU i form av ett kalkylark med inrapporterade samtal mellan åren 2015 till 2018.
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3.1 Frågeformulär

Varje samtal tar ungefär fyra minuter och efter var tionde fråga kommer ett webbaserat formulär upp
på datorn som skall besvaras i direkt anslutning till samtalet (19). Det webbaserade formuläret är helt
anonymt och består av ett antal punkter som skall fyllas i. De punkter som ska fyllas i är vilken eller
vilka frågor som ställts i form av fritext, ATC-kod, typ av preparat/produkt, ursprung av användning,
tidpunkt för användning, om frågan gäller oklarhet i produktinformationen, användarens ålder
(vuxen/barn), uppgift om frågeställaren om möjligt (kön och yrkesgrupp) samt uppgift om hantering
(hänvisning internt/externt) (Figur A1, Figur A2) (17). De frågor som handlar om vaccin ska hamna
under ATC koden J och undergruppen J07 vaccin och det är dessa frågor analysen utgått från.

3.2 Sortering av material

Genom att använda Microsoft Excel kunde samtalen sorteras i alla olika kategorier som ingår i
frågeformuläret (Figur 1). Det var 881 samtal som dokumenterats under ATC-koden J07 vaccin.
Frågorna gicks igenom och de frågor som handlade om samma vaccin sorterades i separata Excel
dokument. Om ett samtal hade frågor som passade in i flera kategorier sorterades samma samtal in
under samtliga kategorier som passade.

Fördelning av frågor om olika vaccin
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Figur 1: Fördelning av hur många frågor som ställts inom varje kategori i de dokumenterade
formulären från år 2015-2018.
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De vaccin som inkluderades i studien var de som hade minst 100 frågor vilket innefattade
influensavaccin, Tick-borne encephalitis (TBE, fästingburen encefalit) vaccin och hepatitvaccin.
Resevaccin och vaccinen inom barnvaccinationsprogrammet inkluderades även i studien. Alla
samtal som handlade om ett specifikt vaccin sorterades i samma grupp. I resevaccin ingick alla
samtal där inringaren skulle resa inom en snar framtid och ställde frågor gällande vaccin som var
aktuella i samband med resan. Inom barnvaccinationsprogrammet hamnade alla frågor som handlade
om barn mellan 0–18 år och vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet (Tabell A1), inklusive
vaccin för barn i vissa riskgrupper som behöver vaccin mot hepatit B, influensa, pneumokocker,
rotavirus och tuberkulos.
3.3 Validering av data

I frågeformuläret klassificerades vaccin under ATC koden J07 vaccin som en specificering för ATC
koden J (17). Detta innebar att det fanns ytterligare en nivå under ATC-koden J som lätt kunde
glömmas bort när frågeformuläret fylldes i och frågor kunde hamna under fel kategori. Valideringen
gjordes genom att titta på hur många samtal om vaccin som borde vara under ATC koden J07 vaccin
och istället hamnat under ATC koden J. Även hur många frågor som hamnat under ATC koden J
som borde vara under ATC koden J07 vaccin.
3.4 Statistiska metoder

Denna studie är en tematisk kvalitativ analys och en beskrivande studie. Inga statistiska metoder
valdes därför att göras då studien inte jämför grupper mot varandra.

Etik
Denna studie är ett studentarbete som inte har som avsikt att publiceras och därför var en etisk
prövning inte nödvändigt.
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4. Resultat
LMU dokumenterade totalt 41 227 samtal från år 2015 till år 2018 och 881 samtal handlade om
vaccin vilket motsvarade ungefär 2%. Antalet dokumenterade samtal som kommit in till LMU
minskade varje år men dokumenterade samtal om vacciner ökade varje år (Figur 2).
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Figur 2: Fördelning av antalet samtal som kommit in till LMU per år och hur många som handlat
om vaccin år 2015 till 2018.

4.1 Validering

Det var totalt 5633 frågor under ”ATC J” från 2015 till 2018 varav 79 hade hamnat fel vilket
motsvarade 1,4%. Under ATC koden J07 vaccin var det totalt 881 frågor och 29 av dessa hade
hamnat fel vilket motsvarade 3,3%. De frågor som hamnade fel under ATC koden J07 vaccin
handlade för det mesta om antibiotika vilket stod för 20 av de 29 frågor som hamnat fel.
4.2 Resevaccin

Frågor om resevaccin har ökat från 2015 till 2018. Detta går i linje med den generella trenden där
frågor angående vaccin ökat de senaste fyra åren (Figur 3). Under åren 2015 – 2017 ställdes den
större delen av frågorna om resevaccin mellan juni och december. Under år 2018 ställdes dock
frågor om resevaccin väldigt utspridd under året och ungefär lika många varje månad.
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Figur 3: Årlig fördelning av inkomna frågor angående resevaccin.

Frågorna som dokumenterats om resevaccin handlade för det mesta om kategorin behandling/effekt
(Figur 4). Det vaccin som efterfrågades mest var hepatit och den destination som det frågades mest
om var Thailand. Vanliga frågor var vilka vaccin som rekommenderades inför resa, om man hann
med vaccination, hur länge effekten av vaccinationen höll och hur långt skyddet räckte (Tabell 1).
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Figur 4: Fördelning av frågor beroende på kategori angående resevaccin.
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Tabell 1: Några exempel på frågor om resevacciner
Jag måste ta meningokockvaccin innan jag åker till USA. Läkare skrev ut Menveo men apoteket säger att det inte
går att få tag på. Vad kan jag göra?
Jag fick en dos Twinrix i december 2015 och dos 2 i december 2016. Är det verkligen tillräckligt inför resa till
Thailand till helgen?
Jag ska åka till Thailand om tre månader. Vad kan jag behöva för vacciner? Tog Dukoral 2 doser 2006 och Twinrix
3 doser 2006-2008. Är jag för sent ute?
Resa till Mexico, vilka resevaccin är det som rekommenderas?
4.3 Hepatitvaccin

Inkomna frågor om hepatit följer också trenden med ökande frågor (Figur 5). Frågorna ökade från år
2015 till 2017 och från åren 2017 till 2018 kom det istället in färre frågor men en väldigt liten
minskning.
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Figur 5: Årlig fördelning av inkomna frågor angående hepatit.

Frågorna som dokumenterades om hepatit handlade för det mesta om kategorierna behandling/effekt
och dosering (Figur 6). Vanliga frågor var i samband med resa, om doseringsintervallet och gällande
skyddseffekt (Tabell 2). En stor del av frågorna var i samband med resa, detta gällde 30% av alla
frågor. Angående frågor om doseringsintervallet var det den tredje dosen som efterfrågades mest.
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Figur 6: Fördelning av frågor beroende på kategori angående hepatit.

Tabell 2: Några exempel på frågor om hepatitvaccin.
Jag fick Twinrix 2 doser innan en utlandsresa och en tredje dos när jag kom hem ett år senare 2012,
behöver jag fylla på mitt skydd?
Jag har tagit dos 1 och 2 av Twinrix. Hur lång tid kan det få vara mellan dos 2 och dos 3 utan att jag
behöver börja om med primärvaccinationen? Tog dos 2 för ca 2 år sedan.
Jag och min man har fått Havrix båda doser, hur länge är skyddseffekt?

4.4 TBE-vaccin

De inkomna frågorna om TBE följde den ökande trenden men ökade drastiskt från år 2017 till 2018
(Figur 7). Större delen av frågorna om TBE kom in mellan maj och juli månad och 29% av frågorna
var riktade mot barn. Under år 2018 kom det in en del frågor om vaccinets tillgänglighet. Under
2017 sågs ett flertal frågor som handlade om huruvida TBE kan ge upphov till neurologisk smärta,
något som inte ställts andra år. År 2015 ställdes även en fråga om TBE kan ge upphov till narkolepsi.
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Figur 7: Årlig fördelning av inkomna frågor angående TBE.

Frågorna som dokumenterades om TBE-vaccin handlade för det mesta om kategorierna dosering och
interaktioner (Figur 8). Angående dosering handlade frågorna för det mesta om hur
doseringsintervallet såg ut och när nästa dos skulle tas (Tabell 3).

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Figur 8: Fördelning av frågor beroende på kategori angående TBE.
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Tabell 3: Några exempel på frågor om TBE-vaccin.
Jag ska vaccinera min son mot TBE och har lite funderingar runt biverkningar. Jag har blivit en sån hönsmamma nu.
Det står att man kan drabbas av allvarliga allergiska reaktioner samt neurologiska symptom. Är dessa övergående?
Vad gäller angående den tredje dosen TBE-vaccin, när ska den egentligen tas? Jag får olika besked från olika
ställen!
Jag tog min tredje fästingspruta för nästan en vecka sedan och nu har jag feber och känner mig trött och har
huvudvärk. Är det vanligt eller ska jag kontakta vården?
Det har gått lite för lång tid mellan dos 2 och dos 3 av TBE-vaccin för min familj. Måste vi börja om från början
med grundvaccinationen eller får vi fullt skydd om vi tar tredje dosen nu?

4.5 Influensavaccin

Influensavaccinet var det vaccin som efterfrågades mest av de dokumenterade samtalen (Figur 1).
Här kunde det ses en större ökning från år 2017 till 2018 (Figur 9). Vanliga frågor handlade om
skillnaden mellan årets vaccin och vaccinet året innan, om vaccinet hade någon interaktion med
andra läkemedel eller vaccin, biverkningar och ifall det var lämpligt att ta vaccinet vid olika
sjukdomar som ex. Astma (Tabell 4).
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Figur 9: Årlig fördelning av inkomna frågor angående influensavaccin.

År 2018 ställdes det en del frågor om svininfluensa och om det fanns några likheter mellan 2018 års
influensavaccin och pandemrix, även frågan om influensavaccinet kan ge narkolepsi ställdes. Frågor
om influensavaccinet innehöll tiomersal ställdes också och ifall det var farligt. Det kom även in en
del frågor om vaccinets tillgänglighet. Frågorna som dokumenterades om influensavaccin handlade
för det mesta om kategorierna behandling/effekt och interaktioner (Figur 10).
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Figur 10: Fördelning av frågor beroende på kategori angående influensavaccin.

Tabell 4: Några exempel på frågor om influensavaccin
Är det samma tillsatsämnen i Fluarix som förra året eller är det något utöver stammarna som ändrats? Har den någon
likhet med Pandemrix?
Ringer för min man som är född 29. Nu pratas det om att vaccinera sig mot influensan. Vad är det som skiljer årets
vaccin mot förra årets vaccin. Kan han vaccinera sig mot lunginflammation också?
Kan jag ta säsongsinfluensavaccinet fastän jag använder Lymelysal?
Jag har fått både influensavaccin och vaccin mot lugninflammation, nu har jag sån smärta och svullnad är det farligt?

4.6 Barnvaccinationsprogrammet

Frågor om barnvaccinationsprogrammet följde inte den generella trenden utan istället sjönk antalet
frågor något från år 2015 till 2016 och har sedan hållt sig på samma antal frågor efter 2016 (Figur
11). HPV vaccinet var det som efterfrågades mest och stod för 30 % av frågorna angående
barnvaccinationer. Även frågor om huruvida HPV vaccinet kunde ge allvarliga biverkningar kunde
ses.
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Figur 11: Årlig fördelning av inkomna frågor angående barnvaccinationsprogrammet.

Frågorna som dokumenterades om barnvaccinationsprogrammet ingick mestadels under kategorin
biverkningar (Figur 12). De vanligaste biverkningar som frågades efter i samband med
vaccinationen var magproblem, feber och trötthet (Tabell 5).
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Figur 12: Fördelning av frågor beroende på kategori angående barnvaccinationsprogrammet.

Tabell 5: Några exempel på frågor om barnvaccinationsprogrammet.
Vad kan man få för biverkningar av Gardasil HPV-vaccin? Stämmer det att 15.000 personer dött efter att de fått
vaccinet? Det står på internet. Jag har hört att 70 % av dem som fått vaccinet ändå får cancer, stämmer det?
Dottern kräktes två timmar efter att hon fick rotavirus vaccin. Är det någon risk med det?
Ett år barn och mässling spruta och hon hade feber när hon fick den, påverkar den vaccinet.
MPR till min dotter 12 mån och 2 v. Hon är trött, är det en vanlig biverkan? Hon tog sprutan för 2 dagar sedan.
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5. Diskussion
5.1 Resevaccin och hepatit-vaccin

Enligt en rapport från Transportstyrelsen finns det en trend där personer reser mer vilket kan vara
anledningen till att frågorna om resevaccin har ökat varje år (20). Detta kan också vara anledningen
till att frågorna under året 2018 var mer utspridda under året gentemot andra år.

Hepatit-vaccinet är det vaccin som efterfrågades mest och hepatit är en sjukdom som kan vara svår
att bota och i vissa fall dödlig. Idag har vi vaccin tillgängligt mot hepatit A och B (19). Hepatit är
även väldigt smittsamt med risk att skapa epidemier och är vanligare i länder med dåliga
hygienförhållanden. Sjukdomen smittar via föda, dåligt vatten, sex eller kontaminerat blod (21).
Eftersom hepatit är en väldigt smittsam sjukdom och smittar via föda och vatten kan risken vara stor
att drabbas. Att sjukdomen är väldigt smittsam och dödlig kan det antas vara anledningen till varför
vaccin mot hepatit var det som efterfrågades mest inom resevacciner.

Frågor om hepatitvaccin handlade oftast om skyddet fortfarande var intakt från tidigare
vaccinationer, om doseringsintervallet eller att påbörja vaccination inför resa. Många frågor
handlade om just tredje dosen vad gäller hepatitvaccinet. Reser man till ett land där risken finns att
exponeras för hepatit gäller det oftast både hepatit A och B och därför tas vaccin mot båda formerna
och då vanligast med kombinationsvaccin. Kombinationsvaccinet skall vanligast tas i tre doser där
de två första doserna ges med en månads mellanrum och den tredje dosen efter fem månader (20).
Ett skydd mot hepatit A och B erhålls efter två till fyra veckor med kombinationsvaccinet och det är
efter den tredje dosen som ett långvarit skydd erhålls (22). När resan är slut finns det ett behov av att
veta när sista dosen skall tas för att få det långvariga skyddet men i vissa fall glöms det bort. Om det
glöms bort kan det undras om skyddet är kvar inför nästa resa och ifall det går att ta den tredje dosen
för att få det långvariga skyddet eller eventuellt behöva ta vaccinationen på nytt och isåfall hur
många doser som behövs.
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5.2 Influensavaccin

Majoriteten av frågorna om influensavaccinet kom in under oktober till januari månad, troligtvis på
grund av att det är ett säsongsbundet vaccin. Personer som tar influensavaccin ingår oftast i
riskgruppen äldre (<65 år) och/eller immunosupprimerade. Denna grupp av människor kan antas
redan stå på andra läkemedel från innan. Detta kan vara anledningen till att den största delen av
frågorna handlade om interaktioner och om det gick bra att ta vaccinet om de kände sig sjuka.

Under 2018 sågs fler frågor komma in om oroligheter kring svininfluensa och influensavaccinet.
Frågorna handlade om influensavaccinet var farligt, om det hade likheter med Pandemrix och om det
kunde ge upphov till narkolepsi. Det kan antas bero på att det var flera nyheter i media om att
svininfluensan skulle öka kraftigt under år 2018. Nyheterna poängterade även att influensavaccinet
skulle innehålla immunitet mot den stam av svininfluensa som skulle dominera. Detta kan ha
misstolkats som att vaccinet skulle ha likheter med Pandemrix, därav den ökade frekvensen frågor
angående svininfluensa och narkolepsi i samband med influensavaccinet.

Under 2018 var det flera frågor vad gällde tillgängligheten på influensavaccin och vart det gick att få
tag på. Det kan ha att göra med att det var en ökad efterfrågan på influensavaccin i hela Europa som
ledde till att lagret tog slut (23). Det tar fyra till sex månader att producera nytt influensavaccin och
därför gick det inte att tillverka nytt i tid, vilket ledde till att lagret tog slut och det inte fanns något
vaccin kvar (24).

5.3 TBE-vaccin

Större delen av frågorna som kom in om TBE-vaccin var riktade mot barn. Anledningen kan vara att
föräldrar gärna frågar en extra gång för att vara säker när det gäller sitt barn. Det kan också ha att
göra med att barn inte har lika bra koll som vuxna om vart största risken för fästingbett finns och inte
är lika försiktiga.

Det kom in flera frågor till LMU angående doseringsintervallet vad gäller TBE-vaccin. Det är flera
doser som skall tas och rekommendationen för hur många doser som ingår i grundvaccinationen för
personer över 50 år eller immunosupprimerade ändrades nyligen (23). För grundvaccination gäller
vanligtvis tre doser men om personen fyllt 50 eller är immunsupprimerade består
grundvaccinationen av 4 doser. Efter grundvaccinationen skall boosterdoser tas och detta ser
likadant ut för båda grupperna. Boosterdoserna ges efter tre år och sedan vart femte år för optimalt
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skydd. Det är många doser och vaccinationsschemat och doseringsintervallet ser lite olika ut vilket
kan leda till förvirring (25). Detta kan antas vara anledningen till att flera frågor handlade om just
doseringsintervallet.

Det var en väldigt drastisk ökning år 2018 av dokumenterade frågor om TBE-vaccin och det kunde
även ses frågor om tillgängligheten på vaccinet. Anledningen till att det blev ett högre tryck på TBE
vaccin från tidigare år kan vara att det var en väldigt varm sommar 2018 vilket ofta leder till att fler
personer vistas ute. Det kan också ha att göra med att år 2017 var det rekordhög smitta av TBE i
Sverige vilket kan ha lett till att fler personer velat vaccinera sig år 2018 (26).

5.4 Barnvaccinationsprogrammet

Det var många frågor som handlade om biverkningar inom barnvaccinationsprogrammet. Det kan
antas ha att göra med att föräldrar hellre frågar en extra gång om vacciner när det gäller sitt barn.
Föräldrar är oftast väldigt skyddande om sina barn och vill vara säkra på att det inte skadar barnet
och att inget gått snett med vaccinationerna.

HPV vaccinet var det som det ställdes mest frågor om inom barnvaccinationsprogrammet. Det kan
ha att göra med att HPV vaccinet är relativt nytt i barnvaccinationsprogrammet och även diskuterats
en del i media på senaste tiden. Informationen i media behöver inte heller alltid vara faktagranskad
av någon sakkunnig inom ämnet vilket kan leda till missledande information. Om felaktig negativ
information når till föräldrarna via media kan de bli skrämda. Föräldrar ringer då in till LMU för att
få klarhet i vad som egentligen är sant och falskt innan de väljer att vaccinera sina barn.

5.5 Anti-vaccin

En del frågor kunde hittas angående huruvida vaccin kunde ge upphov till allvarliga biverkningar, ge
narkolepsi eller om de innehöll tiomersal samt om det var farligt vilket tyder på en oro till vaccin.
Det var dock generellt få frågor angående detta men det förekom ändå varje år i olika hög grad.
Detta kan antas ha att göra med att vaccin är ett ämne som diskuteras en del i media. Människor i
dagens samhälle använder sig även mycket av internet för att samla information där allt inte
nödvändigtvis är helt korrekt eller faktabaserat. Hepatitkategorin innehöll dock inga frågor om
huruvida det kunde ge allvarliga biverkningar, narkolepsi eller innehålla tiomersal. Det kan antas ha
att göra med att hepatitvaccinet inte fått lika negativ medial uppmärksamhet jämfört med andra
vacciner då det är ett gammalt vaccin som används länge och är väl beprövat (27).
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Det var inga frågor som handlade om huruvida vacciner kunde ge upphov till autism. Detta var lite
oväntat eftersom flera artiklar som användes till denna studie nämnde Andrew Wakefields artikel om
autism (28). Artikeln hade dock inte lika stor påverkan i Sverige som exempelvis i England och det
var nu ett tag sen artikeln togs bort. Det kan antas att det var fler frågor angående detta för 10–20 år
sen när artikeln först publicerades.

5.6 Styrkor och svagheter

Det finns ingen annan forskning inom det här ämnet och därför kunde inte datan jämföras med andra
studier. Mer forskning behövs inom ämnet för att dra några säkra slutsatser. Denna studie varade i
två och en halv månad, med mer tid kan en större analys göras och även på fler fält än bara vaccin.
Det är troligt att det finns mycket mer resultat att få ut från frågorna som kommit in till LMU och
mer forskning behövs inom ämnet för att kunna få en bättre förståelse om informationsbehovet
angående läkemedel.

Det gick inte att hitta de frågor som var av intresse smidigt med hjälp av sökord då det skedde en del
felstavningar och förkortningar på ord. Sorteringen av material gick till genom att kolla igenom alla
frågor en i taget för att sedan sortera materialet. Detta kan ha lett till felkällor genom att någon fråga
kan ha hamnat fel eller missats även om det dubbelkollades. Det gick inte heller att enkelt räkna ut
hur många frågor som hade hamnat fel eller under fel kategori. Endast en validering gjordes med
frågor som hamnat i fel ATC kod. Denna validering visade att det fanns frågor som hamnat fel vilket
tyder på att frågor kan ha hamnat fel i andra kategorier också.

En styrka är att det finns tillgång till en stor databas då var tionde samtal till LMU dokumenteras.
Detta ger mycket material att analysera och inom många områden vilket kan uttnyttjas för att förstå
sig på informationsbehovet i samhället. Det är dock inte många samtal från olika yrkesgrupper vilket
gör att det kan vara svårt att dra några slutsatser i hur informationsbehovet ser ut i exempelvis
vården.
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6. Slutsats
Frågor om vaccin verkar generellt öka varje år även om inkomna samtal till LMU minskade och
mellan åren 2015 – 2018 stod vacciner för 2% av alla samtal. Det största informationsbehovet som
verkar finnas är angående dosering, biverkningar, interaktioner och behandling/effekt.

Hepatitvaccin var det vanligaste vaccinet som efterfrågades vad gäller resevacciner och stod för 30%
av samtalen. Behandling/effekt var det som efterfrågades mest vad gäller resevacciner och vad
gällde hepatitvaccin handlade största andelen av frågorna om dosering följt av behandling/effekt. De
flesta frågor som handlade om TBE-vaccinet kom in i början av sommaren och det kunde ses att
ungefär en tredjedel av samtalen var riktade mot barn. Det som efterfrågades mest var om dosering
följt av interaktioner. Influensavacciner var det vaccin som flest personer frågade om och då
handlade majoriteten av frågorna om interaktioner. Inom barnvaccinationsprogammet stod HPV
vaccinet för en tredjedel av alla frågor som kommit in och det ställdes mest frågor om biverkningar.
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Bilagor
Tabell A1: Doseringsschema på det Svenska barnvaccinationsprogrammet.
https://lakemedelsverket.se/barnvaccin
Barnhälsovård
Ålder

3 mån

5 mån

Elevhälsa
12 mån

18 mån

5 år

Årskurs

1-2

5-6

8-9

Vaccin mot
Difteri

Dos
1

Dos
2

Dos
3

Dos
1

Dos
2

Dos
3

Dos
4

Dos
5

Stelkramp
Kikhosta
Polio
Hib
Pneumo
kocker

Dos
1

Mässling

Dos
2

Påssjuka
Röda hund
HPV*

Dos
1+2

*Endast flickor.
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Figur A1: Frågeformuläret som användes vid samtalsdokumentationen.
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Figur A2: Frågeformuläret som användes vid samtalsdokumentationen.
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