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Influensa är en vanligt förekommande sjukdom i hela världen. Äldre över 65 år är en
riskgrupp där det föreligger ökad risk för komplikationer, sjuklighet och dödlighet till
följd av insjuknande i influensa. Forskning visar att det mest effektiva sättet att
skydda sig mot sjukdomen är genom vaccination. Vaccinationstäckningen för
influensa bland äldre personer är låg och behöver öka. Syftet med litteraturstudien var
att undersöka vad som påverkar äldre i deras val om att motta eller avböja
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Abstract
Influenza is a common disease throughout the world. Older people over the age of 65
are a risk group in which there is an increased risk of complications, morbidity and
mortality as a result of infected influenza. Research shows that the most effective way
of protecting against the disease is by vaccination. The vaccination cover for
influenza among elderly people is low and needs to increase. The purpose of the
literature study was to investigate what affects elderly people in their choices to
receive or reject influenza vaccination. The study was conducted as an integrative
literature study based on 18 articles. Five categories were identified: perception of
effects and side effects, availability and costs of the vaccine, knowledge and lack of
knowledge, environmental impact and preventive health behavior. The literature study
contributes with understanding and knowledge of what can affect elderly in their
choices to receive or reject influenza vaccination that the district nurse can use in the
work to promote an increased vaccination intake. However, research is needed on
what efforts elderly people believe that the district nurse can contribute with to
making informed decisions about influenza vaccination.
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Inledning
Varje år insjuknar tre till fem miljoner människor i influensa (World Health
Organization [WHO], 2016) och för somliga personer är sjukdomen mild (Jutel &
Banister, 2013) medan andra blir allvarligt sjuka (Moghadami, 2017). Äldre personer
över 65 år är en riskgrupp som är särskilt utsatt för komplikationer (Hart, 2015),
sjuklighet och dödlighet till följd av insjuknande i influensa (Talbot, 2017) eftersom
kroppens immunförsvar försämras med stigande ålder och ökar känsligheten för
infektioner (Goldstein, 2011). Ny forskning visar att influensavaccination ger äldre
personer ett effektivt skydd mot sjukdomen (van Beek et al., 2017; Smetana, Chlibek,
Shaw, Splino & Prymula, 2017) och inga allvarliga biverkningar är vanligt
förekommande (Kaka, Filice, Myllenbeck & Nichol, 2017). Influensavaccination är
även kostnadseffektiv för hälso- och sjukvården genom att minska sjukdomsbördan
(Baguelin, Jit, Miller & Edmunds, 2012; Smetana et al., 2017). Trots fördelarna med
influensavaccination är täckningsgraden bland äldre personer låg och behöver öka
(Plans- Rubió, 2012) då inget medlemsland i Europeiska Unionen (EU) har nått målet
om en 75 procentig täckningsgrad för influensavaccination bland äldre (European
Centre for Disease Prevention and Control [ECDC], 2016). För att kunna vidta
interventioner och därigenom öka vaccinationstäckningen bland äldre personer
behövs förståelse och kunskap om vad som påverkar äldre i valet om att motta eller
avböja influensavaccination.

Bakgrund
Influensa
Influensavirus delas in i de tre undergrupperna (Hart, 2015) typ A, typ B och typ C.
Influensa typ A och influensa typ B är de vanligaste (Hart, 2015) och återkommer
årligen som säsongsinfluensa. Viruset förändrar sig från säsong till säsong och bryter
vanligtvis ut mellan oktober till mars på norra halvklotet och från maj till september
på södra halvklotet (Hart, 2015). Influensa kan även benämnas pandemisk och
uppkommer när en undergrupp till influensa typ A utvecklas (Hart, 2015). Pandemisk
influensa ger allvarligare sjukdom än säsongsinfluensan (Talbot, 2017), främst i
andelen av befolkningen under 65 år (Hart, 2015). Exempel på pandemisk influensa
är spanska sjukan år 1918 och fågelinfluensan år 2009
Varje år insjuknar tre till fem miljoner människor i säsongsinfluensa (WHO, 2016) då
sjukdomen lätt sprider sig genom droppar från hosta eller nysning (Moghadami,
2017). Inkubationstiden är uppskattningsvis en till två dagar (Moghadami, 2017) och
sjukdomen yttrar sig som en övre luftvägsinfektion med hosta och rinnande näsa
(Jutel & Banister, 2013). Andra vanliga symtom är svettningar, trötthet, huvudvärk,
feber, frossa och muskelvärk. För många är symtomen lätta och ofarliga (Jutel &
Banister, 2013) men för en del kan sjukdomen bli allvarlig med ökad risk för
komplikationer som exempelvis lunginflammation (Moghadami, 2017). I vissa fall
kan influensa vara dödlig (Hart, 2015) och enligt WHO (2016) uppskattas 250 000 till
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500 000 personer avlida varje år till följd av sjukdomen. Forskning visar att det mest
effektiva sättet att skydda sig mot influensa är genom vaccination (Rondy et al.,
2017).
Vaccination
Enligt Tengland (2010a; 2010b) är det inte är möjligt att förebygga sjukdom utan att
samtidigt främja hälsa. Tengland (2010a; 2010b) problematiserar därmed de olika
begreppen och menar att vaccination därmed skulle kunna ses som en hälsofrämjande
åtgärd. Vidare beskrivs vaccination vara till fördel för den enskilda individen samt för
samhället i stort genom etableringen av flockimmunitet (CDC, 2010). Flockimmunitet
innebär motståndskraft mot en sjukdom (John & Samuel, 2000) som ett resultat av att
en stor del av befolkningen är immuna. De som är immuna kan därmed inte insjukna
och på så vis inte överföra smitta.
Influensavaccination
Riskgrupper rekommenderas influensavaccination (WHO, 2016) där personer 65 år
eller äldre (ECDC, 2016) ingår. Anledningen till att äldre tillhör riskgruppen beror på
att kroppens immunförsvar försämras i takt med stigande ålder och gör äldre mer
känsliga för infektioner (Goldstein, 2011) vilket gör att det föreligger en ökad risk för
sjuklighet (Talbot, 2017), komplikationer (Hart, 2015) och död till följd av
insjuknande i influensa (Talbot, 2017). För att minska insjuknanden och dödsfall
bland äldre personer relaterat till influensa är det därför av stor vikt att äldre personer
vaccinerar sig mot sjukdomen (Plans- Rubió, 2012). Ny forskning visar att
influensavaccination är en effektiv åtgärd för personer 65 år eller äldre (van Beek et
al., 2017; Smetana et al., 2017) trots att tidigare studier hävdat att det saknas
tillräckligt med evidens för att påvisa influensavaccinets effekt i den äldre
åldersgruppen (Michiels, Govaerts, Remmen, Vermeire & Coenen, 2011; Osterholm,
Kelley, Sommer & Belongia, 2011). Vidare är influensavaccination till äldre personer
en kostnadseffektiv åtgärd (Baguelin et al., 2012; Smetana et al., 2017) för hälso- och
sjukvården genom att den minskar sjukdomsbördan. Det är heller inte vanligt med
allvarliga biverkningar i samband med influensavaccination (Kaka et al., 2017). Trots
riskerna som finns för äldre i samband med insjuknande i influensa, fördelarna med
influensavaccination och avsaknad av allvarliga biverkningar är täckningsgraden
bland de äldre fortsatt lägre än det mål på 75 procent som sattes år 2003 för EU:s
medlemsländer (World Health Assembly, 2003). Enligt Plans- Rubió (2012) är
täckningsgraden på 75 procent otillräcklig och behöver öka ytterligare till 90 procent.
I Sverige vaccinerade sig år 2014/2015 endast 50 procent i åldersgruppen över 65 år
mot influensa (Folkhälsomyndigheten, 2017). Liknande siffror redovisades år
2016/2017 då riksgenomsnittet var 49 procent (Folkhälsomyndigheten, 2017) och
därför är det betydelsefullt att undersöka varför täckningsgraden generellt sätt är låg
bland de äldre (Eilers, Krabbe & de Melker, 2014).
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Teoretisk referensram
Nola J. Penders Health Promotion Model
Health Promotion Model är en hälsofrämjande modell skapad av Nola J. Pender
(Petiprin, 2016; Sakraida, 2014). Modellen utvecklades för att sammanföra
omvårdnadsvetenskapliga och beteendevetenskapliga perspektiv på faktorer som
inverkar på en persons hälsobeteende (Pender, 1996). I modellen beskrivs hur den
multifacetterade människan interagerar med omgivningen för att uppnå hälsa
(Sakraida, 2014). Vidare beskriver modellen de individuella egenskaper, erfarenheter,
beteendespecifika tankar, känslor samt biopsykosociala processer som motiverar
individer till ett hälsofrämjande beteende. Hälsofrämjande beteende är ett resultat av
en handling som syftar till att uppnå välbefinnande. Personers hälsofrämjande
beteende påverkas av interpersonella faktorer som exempelvis normer, familj, vänner
och hälso- och sjukvårdspersonal. Interpersonella faktorer påverkar genom att ge
känslomässig uppmuntran, uttrycka förväntningar och ge möjlighet för observation av
det egna eller omgivningens beteende (Pender, 1996). Personliga tankar och
upplevelser i en situation eller miljö underlättar eller hindrar en individs
hälsofrämjande beteende. Sådana tankar eller upplevelser kan exempelvis vara
upplevelsen av valmöjligheter. Personers hälsofrämjande beteende påverkas även av
biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer (Petiprin, 2016; Sakraida,
2014). Biologiska faktorer inkluderar exempelvis kön och ålder medan de
psykologiska faktorerna inbegriper självkänsla, kompetens och upplevd hälsostatus
samt den individuella definitionen av hälsa. I sociokulturella faktorer ingår utbildning,
etnicitet och socioekonomisk status.
Tidigare beteende inverkar direkt eller indirekt på huruvida individen kommer anta ett
hälsofrämjande beteende eller inte. Den direkta påverkan på det hälsofrämjande
beteendet beror på att tidigare beteende blivit en vana (Pender, 1996) och personen
fokuserar därmed mindre på utförandet. Den indirekta påverkan på det
hälsofrämjande beteendet är bland annat kopplad till uppfattningen om fördelar och
hinder. Sannolikheten för att anta ett hälsofrämjande beteende ökar om individen
upplever en fördel av sin handling (Petiprin, 2016; Sakraida, 2014) medan upplevda
hinder i samband med en handling istället kan leda till att personen inte antar ett
hälsofrämjande beteende. Distriktssköterskan kan hjälpa individer att fokusera på
(Pender, 1996) fördelarna av ett beteende genom att ge verktyg för att överkomma
hinder och framkalla positiva känslor genom positiv feedback. Pender (Sakraida,
2014) menar att individer har en aktiv strävan efter att styra sitt beteende och har
förmågan till reflektiv självkännedom och bedömning av de egna kompetenserna.
Health Promotion Model bidrar med riktningen för en bättre hälso- och sjukvård där
distriktssköterskan ingår i sammanhanget kring en person (Sakraida, 2014). För att
möjliggöra en hälsosam livsstil (Pender, 1996) behöver distriktssköterskan ge stöd i
att identifiera betydelsefulla faktorer som krävs för att den enskilda individen skall
uppnå livsstilen.
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Problemformulering
Äldre personer över 65 år har en ökad risk för sjuklighet, komplikationer och död till
följd av insjuknande i influensa. Därför rekommenderas äldre vaccination mot
sjukdomen men i dagsläget är täckningsgraden låg. För att kunna vidta interventioner
för att främja influensavaccination är det därför betydelsefullt att undersöka vad som
påverkar äldre i deras val om att motta eller avböja influensavaccination.

Syfte
Syftet var att undersöka vad som påverkar äldre i deras val om att motta eller avböja
influensavaccination.

Metod
Design
Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie. Metoden ansågs lämplig då
den innebar att sammanställa tidigare publicerade resultat från kvalitativa och
kvantitativa studier för att bidra med nya perspektiv på ett problem (Whittemore &
Knafl, 2005). Studien följde Whittemore och Knafls (2005) metod för integrativ
litteraturstudie vilken innefattade fem steg. De fem stegen var problemidentifikation,
litteratursökning, utvärdering av data, dataanalys och resultat.
Problemidentifikation
En inledande frisökning inom valt område genomfördes i databaserna CINAHL och
PubMed för att kartlägga aktuell forskning. Ett problemområde identifierades vilket
var studiens första steg (Whittemore & Knafl, 2005). Problemidentifikationen
resulterade i att ett syfte kunde formuleras (Whittemore & Knafl, 2005).
Litteratursökning
Enligt Whittemore och Knafl (2005) var andra steget i metoden att genomföra en
litteratursökning. Litteratursökningen inleddes med en identifiering av
ämnesövergripande databaser som ansågs relevanta utifrån syftet. Ämnesorden var
Biologi/Naturvetenskap, Biomedicin/Biomekanik, Pedagogik/Undervisning,
Hälsovetenskap, Vård och Medicin samt Sociala frågor. Samtliga databaser
sammanställdes under varje ämnesord. Därefter gjordes en bedömning av varje
databas relevans i förhållande till syftet. Databaser som inte bedömdes relevanta
inriktade sig exempelvis på ingenjörsteknik, fysik och sport. Inom de olika
ämnesområdena exkluderades sedan dubbletter av databaser. Kvarvarande ämnesord
blev Biologi/Naturvetenskap och Vård och Medicin vilket resulterade i följande
databaser: Academic Search Elite, CINAHL, PsycInfo, PubMed, Science Direct,
SweMed+, Taylor and Francis Online, Web of Science: Medline och Wiley Online
Library.
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Utifrån valda databaser genomfördes systematiska sökningar. Sökorden influenza
vaccination, elderly, aged, elder, senior, older, older people, aged 65+, geriatric,
decision making, choice och belief valdes utifrån syftet och kombinerades i olika
konstellationer (bilaga A, tabell 1). Flertalet engelska varianter av sökordet äldre
användes för att inte gå miste om relevanta artiklar då olika benämningar av sökordet
kunde förekomma. I Academic Search Elite användes Subject Terms (DE) för
sökordet influenza vaccination. I PubMed, SweMed+ och Web of Science: Medline
omvandlades sökordet influenza vaccination till ämnesordet influenza vaccines
genom Medical Subject Headings (MeSH-term) i PubMed och SweMed+ samt MeSH
Heading (MH) i Web of Science: Medline. I CINAHL omvandlades influenza
vaccination till influenza vaccine genom Exact Subject Heading (MH). I PsycInfo
fanns endast influenza A som Thesaurus och därför genomfördes enbart fritextsökning
på influenza vaccination. I databaserna Science Direct, Taylor and Francis Online
samt Wiley Online Library användes sökordet influenza vaccination som keywords.
Databasen Science Direct var även begränsad till att använda maximalt åtta stycken
booleska termer vilket gjorde att samtliga sökord inte kunde kombineras samtidigt.
Influenza vaccination har även sökts som fritext bortsett från i databaserna Taylor and
Francis online och Wiley Online Library.
Sökordet influenza vaccination som ämnesord eller fritext användes i kombination
med sökorden elderly, aged, elder, senior, older, older people, aged 65+, geriatric
samt decision making, choice och belief. Sökordet seasonal influenza vaccination
användes endast i databasen Science Direct. I PubMed användes sökordet attitude
istället för belief. Sökordet attitude söktes enbart i kombination med elderly, aged,
elder, senior, older, older people, aged 65+, geriatric och influenza vaccination som
MeSH-term.
Begränsningen peer reviewed valdes i de databaser där det var möjligt. Trunkering (*)
användes efter orden choice och belief för att få med olika varianter av orden. I
Science Direct var trunkering inte möjlig och därför söktes choice och belief utan
trunkering. De booleska operatorerna AND och OR användes i kombination med
sökorden. Enligt Whittemore och Knafl (2005) skulle sökhistoriken dokumenteras
noggrant. Sökhistoriken redovisas i en tabell där databaser och sökordskombinationer
presenteras samt datum för utförda sökningar (bilaga B, tabell 2a).
Inklusionskriterier var artiklar som omfattade personer 65 år eller äldre.
Resultatartiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, vara tillgängliga
online via Halmstad högskolas bibliotek, vara etisk godkända, innehålla ett etiskt
resonemang eller vara publicerade i en tidskrift som var medlem i Committee on
Publication Ethics (COPE). Artiklarna skulle även vara publicerade mellan åren 20082018. Exklusionskriterier var artiklar med titel innehållande gravida, barn, hälso- och
sjukvårdspersonal, studenter, föräldrar, tonåringar samt andra vaccinationer där det
inte gick att urskilja influensavaccination.
5

Litteratursökningarna resulterade i 3362 träffar. Ett stort antal sökningar genererade
dubbletter från tidigare lästa abstrakt (bilaga B, tabell 2a). Samtliga titlar lästes.
Utifrån passande titlar lästes 670 abstrakt varav 34 stycken stämde överens med
studiens syfte och artiklarna lästes i sin helhet för att sedan diskuteras gemensamt.
Efter att artiklarna lästs i sin helhet kunde 14 stycken exkluderas då de inte ansågs
svara mot litteraturstudiens syfte. För att täcka in aktuellt område genomfördes
kedjesökningar utifrån resultatartiklars referenslistor (Whittemore & Knafl, 2005).
Kedjesökningen resulterade i ytterligare åtta stycken artiklar som valdes ut och lästes
i sin helhet varav sju stycken ansågs svara mot syftet. Totalt ingick 27 artiklar i
kvalitetsgranskningen.
Utvärdering av data
Tredje steget i Whittemore och Knafls (2005) metod var att kvalitetsgranska
artiklarna. I en integrativ litteraturstudie med olika empiriska primärkällor föreslogs
kvalitetsgranskning av artiklar med utmärkande resultat (Whittemore & Knafl, 2005)
men samtliga artiklar i litteraturstudien granskades. Vid granskning användes mallar
från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU]. De kvalitativa
studierna granskades med Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ
forskningsmetodik- patientupplevelser (SBU, 2014a). De kvantitativa artiklarna
granskades med Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier (SBU, 2014b).
Med stöd av SBU:s (2017) granskningsmall bedömdes varje artikel utifrån hög,
medelhög eller låg kvalitet. Ytterligare en kvalitetsgranskning enligt Olsson och
Sörensens (2011) bedömningsmall för studier med kvantitativ metod samt
bedömningsmall för studier med kvalitativ metod genomfördes. Varje artikel
granskades individuellt och sedan gemensamt. Vid oenighet diskuterades artikelns
struktur och därefter fattades ett nytt beslut om artikelns kvalitet. Totalt
kvalitetsgranskades 27 stycken artiklar. Nio artiklar bedömdes vara av låg kvalitet och
exkluderades. Av kvarvarande 18 resultatartiklar bedömdes åtta stycken vara av
medelhög kvalitet och 10 stycken av hög kvalitet. Antalet kvantitativa artiklar var 14
stycken och fyra stycken var av kvalitativ metod. Varje artikel sammanställdes och
presenterades i en artikelöversikt (bilaga C, tabell 3).

Databassökning

3362
träffar

670
abstrakt

Kedjesökning

34
hellästa
artiklar

8
hellästa
artiklar

Figur 1: Selekteringsprocessen av artiklar.
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Dataanalys
Dataanalysen utgjorde det fjärde steget i Whittemore och Knafls (2005) metod och
bestod av fyra steg. Första steget var reducering av data där resultatartiklarna lästes
enskilt för att få en samlad bild och diskuterades därefter gemensamt. Efteråt valdes
data ut från varje resultatartikel som svarade mot litteraturstudiens syfte. Utvald data
överfördes till ett handskrivet dokument och översattes till svenska. Steg två utgjordes
av sammanställning av data vilket innebar att kategorisera och sammanställa data
(Whittemore & Knafl, 2005). Detta gjordes genom att färgkoda liknande innehåll.
Jämförelse av data var analysens tredje steg (Whittemore & Knafl, 2005) där likheter
och olikheter jämfördes för att identifiera mönster. Nio subkategorier framträdde där
innehållet under respektive subkategori liknade varandra. Kategorier med tillhörande
innehåll bearbetades ytterligare och därefter skapades fem kategorier. Det fjärde och
sista steget i analysen var verifiering av slutsatser (Whittemore & Knafl, 2005) vilket
innebar att resultatets kategorier skulle vara förenliga med varandra och skildra valt
ämne. I enlighet med Whittemore och Knafls (2005) metod avlutades dataanalysen
med en presentation av resultatet.

Forskningsetiska överväganden
I genomförandet av litteraturstudien har Helsingforsdeklarationens etiska koder följts.
Enligt Helsingforsdeklarationen ska forskning som involverar människor ske på
frivillig basis (World Medical Association [WMA], 2013) och utgå från respekt för
individens rättigheter, hälsa, värdighet och självbestämmande. Omvårdnadsforskning
bygger på Helsingforsdeklarationen och Förenta Nationernas (FN) deklaration om de
mänskliga rättigheterna (Northern Nurses´ Federation, 2003) och belyser följande fyra
etiska principer: principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om att
inte skada och principen om rättvisa. Deltagare i forskningsstudier skall ge sitt
medgivande samt informeras om studiens syfte, tillvägagångssätt och risker. Eftersom
en systematisk litteraturstudie genomförs där befintlig data sammanställs behöver
inget medgivande inhämtas (WMA, 2013). Avsiktlig förvrängning av
forskningsprocessen för att åstadkomma ett fördelaktigt resultat får inte förekomma
(Codex, 2017). Därför kommer litteraturstudien inte medvetet utelämna data eller
vinkla data. Författarna till litteraturstudien har en viss erfarenhet kring utförandet av
influensavaccination bland äldre. Trots intentionen om att ha ett neutralt
förhållningssätt kan förförståelsen ha påverkat analysen.
Äldre personer som tar del av litteraturstudiens resultat kan komma att känna sig
utpekade om de inte följer rekommendationen om att vaccinera sig mot influensa.
Följden skulle kunna vara att de äldre upplever ett tvång av att vaccinera sig.
Resultatet kan även leda till att distriktssköterskan upplever en ambivalens i huruvida
det är etiskt korrekt att påverka äldres val om influensavaccination. Fördelen med
litteratursammanställningen anses överväga eventuella nackdelar då studiens resultat
skulle kunna medföra att distriktssköterskan får en ökad förståelse för vad som
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påverkar äldre i deras val om att motta eller avböja influensavaccination. Kunskapen
skulle därefter kunna användas i distriktssköterskans hälsofrämjande arbete.

Resultat
I resultatet framkom fem kategorier som visar vad som kan påverka äldre i deras val
om att motta eller avböja influensavaccination: uppfattningen om effekt och
biverkningar, tillgänglighet och kostnader, kunskap och brist på kunskap,
omgivningens påverkan och preventivt hälsobeteende (figur 2).

Uppfattningen
om effekt och
biverkningar

Preventivt
hälsobeteende

Omgivningens
påverkan

Tillgänglighet
och kostnader
Kunskap och
brist på
kunskap

Figur 2: Kategorier som visar vad som påverkar äldre i deras val om att motta eller avböja
influensavaccination.

Uppfattningen om effekt och biverkningar
Åtta kvantitativa och tre kvalitativa studier visade att uppfattningen om
influensavaccinets effekt påverkade äldre i valet om att motta eller avböja
influensavaccination (Crawford, O’Hanlon & McGee, 2011; Kaljee et al., 2017;
Kwong, Lam & Chan, 2009; Kwong, Pang, Choi & Wong, 2010; Lau, Kim, Yang &
Tsui, 2008; Lau, Lau & Lau, 2009; McIntyre, Zecevic & Diachun, 2014; Mo & Lau,
2015; Praphasiri et al., 2017; Wooten, Wortley, Singleton & Euler, 2012; Yang et al.,
2017). Studierna baserades på ett urval av 48 till 3875 stycken personer i åldern 65 år
och uppåt där data insamlades genom tvärsnittsstudier eller fokusgrupper. Ett
influensavaccin som ansågs vara effektivt som skydd mot influensa och betraktades
som ett säkert läkemedel bidrog till att äldre valde att vaccinera sig mot sjukdomen
(Kaljee et al., 2017; Lau et al., 2008; Mo & Lau, 2015; Wooten et al., 2012; Yang et
al., 2017). Om de äldre upplevde att vaccinationen kunde förebygga ett insjuknande
(Kwong et al., 2009; Kwong et al., 2010; Yu, Chou, Lee, Yang & Chen, 2014) samt
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minimera influensarelaterade komplikationer i form av sjukhusvård och dödsfall
valde de att motta vaccinationen (Mo & Lau, 2015). Äldre som upplevde sig bli sjuka
trots vaccination ansåg ändå att vaccinet var effektivt eftersom influensasymtomen
upplevdes lindrigare och valde därför att fortsätta vaccinera sig (Kwong et al., 2009;
Kwong et al., 2010; Praphasiri et al., 2017). Äldre personer som trodde vaccinet hade
effekt som varade i sex månader eller längre hade större sannolikhet att motta
vaccinationen (Lau et al., 2008).
Bland äldre fanns en oro för att vaccinet inte gav ett effektivt skydd mot influensa
(Yang et al., 2017). En del äldre ansåg att vaccinet inte minskade risken för att
insjukna (Crawford et al., 2011; Kwong et al., 2010; Yang et al., 2017) och upplevde
att influensavaccination endast ledde till en kortvarig immunitet vilket kunde få äldre
att avböja vaccinering (Yang et al., 2017). Äldre personer som var osäkra på om
vaccinet var effektivt eller inte var mindre benägna att vaccinera sig (Lau et al., 2008;
McIntyre et al., 2014).
I åtta av resultatartiklarna framkom det att rädsla för biverkningar påverkade äldre i
deras val om att motta eller avböja influensavaccination (Crawford et al., 2011;
Kaljee et al., 2017; Kwong et al., 2010; McIntyre et al., 2014; Mo & Lau, 2015;
Payaprom, Bennett, Burnard, Alabaster & Tantipong, 2010; Wooten et al., 2012;
Yang et al., 2017). Uppfattningen om att influensavaccinet var ett osäkert läkemedel
som medförde risk för biverkningar fick de äldre att avböja vaccinationen.
Biverkningar som äldre nämnde oro över kunde vara influensaliknande symtom
(Wooten et al., 2012), smärta i vaccinerad arm (Kwong et al., 2009) eller försvagat
immunförsvar (Payaprom et al., 2010). Oro för kort- och långvariga biverkningar av
vaccinet kunde baseras på personliga erfarenheter av att känna sig sjuk eller få
influensa av vaccinet (Kaljee et al., 2017) men även på hörsägen om att personer i
omgivningen fått biverkningar (McIntyre et al., 2014). Äldre som inte var rädda för
att få biverkningar av vaccinet valde att motta influensavaccination i högre
utsträckning (Wooten et al., 2012).
En del äldre kunde uppleva en viss rädsla för vaccinationsprocessen vilket
inkluderade hälsobesök i samband med influensavaccination (Giese et al., 2016),
nålsticket och den eventuella smärta som injektionen medförde (Giese et al., 2016;
Kaljee et al., 2017; Kwong et al., 2009). Rädslan för vaccinationsprocessen
resulterade i att de äldre hellre avböjde vaccinationen (Giese et al., 2016).
Tillgänglighet och kostnader
Flertalet studier belyste att influensavaccinationens tillgänglighet inverkade på äldres
val om att motta eller avböja influensavaccination (Kaljee et al., 2017; Kwong et al.,
2009; Kwong et al., 2010; Lau et al., 2008; McIntyre et al., 2014; Mo & Lau, 2015;
Praphasiri et al., 2017; Wooten et al., 2012; Yang et al., 2017) där data baserades på
sex stycken tvärsnittsstudier och tre kvalitativa studier. Samtliga studier omfattade
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kvinnor och män ≥ 65 år. I tvärsnittsstudierna deltog 158 till 3875 stycken och i
fokusgrupperna var deltagarantalet mellan 37 och 208 stycken. Upplevelsen av att bo
nära en plats där influensavaccination utfördes (Praphasiri et al., 2017) var positivt
associerat med mottagandet av influensavaccination (McIntyre et al., 2014; Praphasiri
et al., 2017). Payaprom et al. (2010) och Lau et al. (2009) menade att äldre inte ville
färdas längre sträckor för att vaccineras mot influensa och avböjde vaccination om
avståndet till vaccinationsplatsen upplevdes vara för långt bort (Kwong et al., 2010;
Yu et al., 2014). Likaså avböjde äldre influensavaccination om fysiska svårigheter att
ta sig till vaccinationsplatsen förekom (Lau et al., 2008) eller om äldre inte hade
förmågan att lämna sin bostad (Praphasiri et al., 2017). Även väntetiden på
vaccinationsplatsen hade betydelse eftersom äldre inte ville sitta och vänta någon
längre stund på att bli vaccinerade (Kwong et al., 2010).
Den individuella kostnaden för äldre att vaccinera sig mot influensa hade betydelse
för beslutet att motta vaccination (Lau et al., 2008; Lau et al., 2009; McIntyre et al.,
2014; Mo & Lau, 2015; Payaprom et al., 2010). Ett kostnadsfritt vaccin var positivt
associerat med att motta influensavaccination (Lau et al., 2009; McIntyre et al., 2014)
och äldre uppgav att de ville vaccinera sig om vaccinet var gratis med tanke på
begränsad inkomst inom deras åldersgrupp (Payaprom et al., 2010). I en
tvärsnittsstudie (Mo & Lau, 2015) med 1101 deltagare uppgav 48,4 procent att de inte
var villiga att betala för att vaccinera sig mot influensa. Äldre med ekonomiska
begränsningar vaccinerade sig i mindre omfattning (Lau et al., 2008). För en del äldre
var priset helt avgörande i beslutet om att motta eller avböja vaccination då äldre som
var tveksamma kunde tänka sig att erhålla influensavaccinet om det var kostnadsfritt
(Kwong et al., 2010; Lau et al., 2008). För en del äldre spelade priset ingen avgörande
roll eftersom vaccinationskostnaden ansågs överväga den eventuella kostnad ett
insjuknande i influensa kunde föra med sig (Kwong et al., 2010) som exempelvis
förlorad inkomst vid smittspridning till familjemedlemmar. Mo och Lau (2015)
menade att äldre var villiga att betala en kostnad motsvarande maximalt 170 svenska
kronor för en influensavaccination.
Kunskap och brist på kunskap
Äldres kunskap om att influensa var en allvarlig sjukdom i relation till deras ålder
(Mamelund & Riise Bergsaker, 2011; McIntyre et al., 2014; Mo & Lau, 2015) och
vetskapen om att de var mer sårbara (Kaljee et al., 2016; Mo & Lau, 2015; Wooten et
al., 2012) på grund av försämrat immunförsvar (McIntyre et al., 2014) resulterade i att
de valde att motta influensavaccination. Även kännedomen om influensans symtom
(Lau et al., 2009) och att sjukdomen kunde bli allvarlig vid ett insjuknande medförde
att de äldre vaccinerade sig (Kaljee et al., 2016; Kwong et al., 2010; Lau et al., 2009;
Mo & Lau, 2015). Likaså resulterade medvetenheten om den föreliggande
smittorisken och därefter risken för utveckling av följdsjukdomar till att äldre valde
att motta influensavaccination för att skydda den egna hälsan (Kwong et al., 2010).
Kunskapen om att ett insjuknande i influensa kunde leda till behov av sjukhusvård
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gjorde de äldre rädda och bidrog till vaccination (Payaprom et al., 2009). Äldre som
ansåg sig ha försämrad hälsa (Kwong et al., 2010; Lau et al., 2009; Mamelund &
Riise Bergsaker, 2011) eller led av kronisk sjukdom var mer benägna att vaccinera sig
mot influensa (Achtymichuk, Johnson, Al Sayah, Eurich, 2015; Chang et al., 2013;
Kaljee et al., 2016; Lau et al., 2009; Mo & Lau, 2015; Yu et al., 2014). Kronisk
sjukdom kunde vara hjärt- kärlsjukdom (Yu et al., 2014), lungsjukdom (Lau et al.,
2009; Yu et al., 2014) eller diabetes (Achtymichuk et al., 2015).
Brist på kunskap om influensa och influensavaccinet förelåg hos vissa äldre vilket
framkom i en kvalitativ studie med fokusgrupper (McIntyre et al., 2014) och i en
kvantitativ tvärsnittsstudie med telefonundersökning (Mo & Lau, 2015). Äldre
saknade kunskap om att vaccinationen kunde minska risken för komplikationer,
sjukhusvård och dödsfall vilket resulterade i att de avböjde vaccination (Mo & Lau,
2015) och det framkom även att 43,4 % saknade kunskap om att influensavaccination
skulle upprepas årligen. Sjukdomen sågs inte som allvarlig (Kaljee et al., 2016; Yang
et al., 2017) och äldre trodde sig vara immuna eller inte mottagliga för influensa
vilket resulterade i att vaccinationen avböjdes (Gise et al., 2016; Kaljee et al., 2016;
Kwong et al., 2010; McIntyre et al., 2014; Praphasiri et al., 2017; Yang et al., 2017).
För många äldre var influensa en ovanlig åkomma (Payaprom et al., 2009; Kaljee et
al., 2016) och därför ansågs inte sjukdomen behöva förebyggas med vaccin (Kaljee et
al., 2016). Vaccinationen ansågs inte vara nödvändig i förebyggande syfte utan enbart
om sjukdomen bröt ut (Payaprom et al., 2009). Äldre kunde sakna kunskap om att de
tillhörde en riskgrupp för influensa och valde därför att avböja vaccination (DiosGuerra, Carmona- Torres, López- Soto, Morales- Cané & Rodrigues- Borrego, 2017;
Praphasiri et al., 2017).
Omgivningens påverkan
Kategorin omgivningens påverkan bygger bland annat på data som återfanns i två
kvalitativa studier med fokusgrupper och sju kvantitativa studier med data från
telefonundersökning, självrapporterat frågeformulär, face- to- face intervjuer samt
hälsoregister (Dios- Guerra et al., 2017; Giese et al., 2016; Kwong et al., 2009;
Kwong et al., 2010; Lau et al., 2009; MacIntyre, 2014; Mamelund & Riise Bergsaker,
2011; Mo & Lau, 2015; Yang et al., 2017). Resultatet som framkom visade att hälsooch sjukvårdspersonalens rekommendation om influensavaccination var betydelsefull
i äldres val om att motta eller avböja vaccinationen. Vaccinationsupptaget av
influensa ökade bland äldre personer om hälso- och sjukvårdspersonalen hade
rekommenderat vaccinationen utifrån ålder eller sjukdom (Dios- Guerra et al., 2017).
Lau et al. (2009) visade att hälso- och sjukvårdens rekommendation kunde öka
vaccinationsupptaget bland äldre med upp till fyra gånger och sannolikheten för
influensavaccination var åtta gånger större om rekommendationen specifikt kom från
vårdpersonal på äldrecenter. Även äldre som blev rekommenderade vaccinationen av
läkare var mer benägna att vaccinera sig (Giese et al., 2016; Kwong et al., 2009;
Mamelund & Riise Bergsaker, 2014; McIntyre et al., 2014; Yang et al., 2017) och om
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läkaren inte erbjöd vaccinationen efterfrågades inte injektionen (Giese et al., 2016;
Lau et al., 2009). Äldre personer hade stor tilltro till sjukvården och litade på deras
rekommendationer gällande influensavaccination (McIntyre et al., 2014; Payaprom et
al., 2009). En del äldre upplevde dock att hälso- och sjukvårdspersonalen inte var helt
ärliga eftersom de utelämnade väsentlig information om exempelvis vaccinets
innehåll (Kaljee et al., 2016).
Vänner och familj kunde påverka äldre i valet om att motta eller avböja
influensavaccination (Wooten et al., 2012). Äldre kände stark tilltro och förtroende
för familj och vänners rekommendationer vilket bidrog till att äldre valde att motta
vaccination mot influensa (Kwong et al., 2009; Kwong et al., 2010; Lau et al., 2009;
Mamelund & Riise Bergsaker, 2011; Mo & Lau, 2015; Wooten et al., 2012). Om
familjemedlemmar tidigare vaccinerat sig mot influensa ökade sannolikheten att den
äldre skulle vaccinera sig (McIntyre et al., 2014) men det fanns vissa könsskillnader
(Mamelund et al., 2011). Kvinnor vaccinerade sig oberoende av makens
vaccinationshistoria medan männen vaccinerade sig om deras maka tidigare mottagit
influensavaccination. Payaprom et al. (2009) visade att äldre förhörde sig om
influensavaccination med jämnåriga och hade en tendens att fatta liknande beslut
angående vaccinationen som personer i omgivningen. Äldre kunde avböja vaccination
om personer i omgivningen berättade att vaccinet kunde leda till sjukdom (Kaljee et
al., 2016; McIntyre et al., 2014). Påminnelse och information om influensavaccination
från massmedia, genom exempelvis television (Kwong, 2010), påverkade äldre till att
motta influensavaccination.
Preventivt hälsobeteende
Tidigare vaccinationsbeteende påverkade äldre i valet om att motta eller avböja
influensavaccination (Mamelund & Riise Bergsaker, 2011). Äldre som vaccinerade
sig under föregående influensasäsong var mer villiga att återigen vaccinera sig. Goda
upplevelser från tidigare års influensavaccination motiverade äldre till att vilja
vaccinera sig på nytt (Kwong et al., 2010; Yang et al., 2017). Goda upplevelser kunde
exempelvis vara smärtfri vaccinationsprocess eller avsaknad av biverkningar efter
vaccinationen (Crawford et al., 2011; Yang et al., 2017).
Äldre som besökt hälso- och sjukvården under det senaste året var mer villiga att
motta influensavaccination (Achtymichuk et al., 2015; Chang et al., 2013; Mo & Lau,
2015; Wooten et al., 2012). Besöken kunde inkludera polikliniska besök,
förebyggande hälsoundersökningar (Chang et al., 2013), läkarbesök (Wooten et al.,
2012) eller uppföljningar (Mo & Lau, 2015).
En del äldre använde egna metoder för att skydda sig mot influensa (Chang et al.,
2013; Kaljee et al., 2017; Kwong et al., 2010). Sådana egna förebyggande metoder
kunde vara att äta hälsosamt (Kaljee et al., 2017; Kwong et al., 2010), vara fysiskt
aktiv, ha god handhygien, undvika att bli kall samt hålla sig borta från bakterier
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(Kwong et al., 2010). En del äldre uppgav att de genom daglig träning byggde upp ett
starkt immunförsvar och på så vis skyddade sig mot influensa (Payaprom et al.,
2009). Äldre som föredrog alternativa förebyggande metoder valde att avböja
influensavaccination (Chang et al., 2013; Kaljee et al., 2017; Kwong et al., 2010;
Payaprom et al., 2009).
Rädslan för att smitta vänner och familj med influensa visade sig vara betydelsefull
för att motta influensavaccination (Kwong et al., 2010; Mamelund & Riise Bergsaker,
2011; McIntyre et al., 2014). Äldre personer som var gifta eller sammanboende valde
att vaccinera sig mot influensa i större utsträckning än ensamboende (Mamelund &
Riise Bergsaker, 2011; Praphasiri et al., 2017) då vaccination var ett sätt att skydda
andra från att bli sjuka (Kwong et al., 2010). I vissa fall kunde strävan efter att skydda
personer med sjukdom och personer med hög ålder vara den primära anledningen till
att äldre valde att motta vaccinationen (McIntyre et al., 2014). Lau et al. (2009)
menade att äldre personer kunde vaccinera sig mot influensa om det ansågs
betydelsefullt för den stora folkmassan vid en kommande epidemi.

Diskussion
Metoddiskussion
En integrativ litteraturstudie enligt Whittemore och Knafls (2005) metod visade sig
vara lämplig för att besvara studiens syfte. I enlighet med metoden kan både
kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderas (Whittemore & Knafl, 2005) vilket
ökar omfattningen av artiklar till studiens resultat. Whittemore och Knafls (2005)
metod för integrativ litteraturstudie består av fem steg som är tydliga och
okomplicerade att följa. Följsamhet till Whittemore och Knafls (2005) metod och en
noggrann beskrivning av samtliga delar i litteraturstudiens metod ökar
replikerbarheten och minskar risken för fel vid insamling av data och dataanalys
(Polit & Beck, 2012).
Sökningarna har genomförts i olika databaser under ämnesordet Vård och Medicin
och Biologi/Naturvetenskap. Nio databaser har genomsökts vilket anses vara en
heltäckande sökning och databaser som inte ansågs relevanta i förhållande till syftet
exkluderades. Likaså exkluderades artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext.
Exkludering av databaser och ej tillgängliga fulltextartiklar kan ha resulterat i att
väsentliga artiklar gått förlorade vilket kan ha påverkat resultatet. Den booleska
operatorn NOT kunde ha använts för att exempelvis exkludera yngre ålderskategorier
men eftersom det i en del artiklar gick att urskilja äldres val om influensavaccination
bland flera ålderskategorier användes inte begränsningen. Risken hade då funnits att
relevanta artiklar förlorats. Viss svårighet fanns att hitta ett engelskt ord motsvarande
den svenska innebörden av ordet val. Därför användes de tre engelska orden decision
making, choice och belief som ansågs täcka in ordet. Andra sökord eller annorlunda
kombination av sökord hade eventuellt kunnat medföra ett annat urval av artiklar och
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på så vis påverka resultatet. Dock återfanns ett stort antal resultatartiklar i flera olika
databaser vilket kan tyda på att relevanta sökord har använts. Sökorden har i den mån
det gått kombinerats på liknande sätt i de olika databaserna. Då databaserna har olika
struktur och uppbyggnad krävdes stor noggrannhet i sökarbetet. För att öka
precisionen i sökarbetet gjordes sökningarna gemensamt. I databaserna Taylor and
Francis Online och Wiley Online Library har sökordet influenza vaccination enbart
använts som keywords vilket kan ha resulterat i att betydelsefulla artiklar missats.
Tidsintervallet mellan 2008-2018 valdes för att täcka in aktuell forskning samt för att
inte riskera att gå miste om någon äldre men väsentlig information. En period på fem
år ansågs inte ge tillräckligt med material för att besvara syftet. Enbart inkludering av
artiklar skrivna på engelska eller svenska kan ha bidragit till att väsentliga artiklar gått
förlorade. Vidare kan relevanta artiklar med missvisande titel som inte belyser
artikelns innehåll eller svarar mot litteraturstudiens syfte ha fallit bort eftersom
artikelns abstrakt då inte lästes.
Samtliga resultatartiklar har kvalitetsgranskats utifrån SBU:s mallar för kvalitativa
studier (SBU, 2014a) och observationsstudier (SBU, 2014b). Kvalitetsmallarna
upplevdes svåranvända på grund av omfattande bedömningskriterier. Mallarna saknar
ett poängsystem för de olika kriterierna vilket hade varit fördelaktigt i bedömningen
av kvaliteten. SBU (2014b) påtalar att mallen för kvantitativa observationsstudier inte
är anpassad för exempelvis tvärsnittsstudier som flera av litteraturstudiens
resultatartiklar består av. Likaså menar SBU (2014b) att mallen därmed behöver
modifieras genom att utesluta vissa frågor. Risken finns att kvalitetsbedömningen av
artiklarna därför inte blivit helt pålitlig. Därför gjordes en extra kvalitetsgranskning av
samtliga resultatartiklar enligt Olsson och Sörensens (2011) kvalitetsmallar för
respektive metod. Enligt Whittemore och Knafl (2005) finns inget krav på artiklars
nivå av kvalitet för att få inkluderas i en integrativ litteraturstudie. Trots avsaknad av
krav på kvalitetsnivå har ändå artiklar av låg kvalitet exkluderats eftersom lågt
värderade artiklar hade så pass mycket brister att deras resultat inte ansågs trovärdigt.
Exkluderingen kan ha påverkat litteraturstudiens resultat eftersom de lågt värderade
artiklarna kan ha blivit felgraderade i sin kvalitet.
I tre av resultatartiklarna framgår inget etiskt godkännande eller resonemang. Dock är
samtliga tre artiklar publicerade i tidskrifter som är medlemmar i COPE.
Medlemskapet innebär att följa etiska riktlinjer om humanforskning som bland annat
inkluderar samtycke till deltagande i forskningsstudier och hantering av
personuppgifter. Eftersom medlemskapet innebär att följa etiska riktlinjer anser
litteraturstudiens författare att medlemskapet motsvarar ett etiskt godkännande och
artiklarna kunde därför inkluderas i litteraturstudien.
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Det framgår inte i alla resultatartiklar om urvalsgruppen är friska äldre. Två av
resultatartiklarna inkluderar äldre personer med diabetes vilket inte anses påverka
litteraturstudiens resultat eftersom flertalet andra resultatartiklar bekräftar innehållet.
Resultatdiskussion
I litteraturstudien är studier från olika delar av världen inkluderade. Länder som
England, Irland, Kanada, Kina, Norge, Spanien, Taiwan, Thailand och USA finns
representerade. Länder utanför Europa är överrepresenterade och därför finns en
ambivalens i huruvida litteraturstudiens resultat är applicerbart till den svenska hälsosjukvården. Syftet med litteraturstudien var dock att undersöka vad som påverkar
äldre i deras val om att motta eller avböja influensavaccination och äldres resonemang
kring val kan anses ha globala likheter.
Resultatet visar att äldre som anser att influensavaccinet effektivt förebygger
sjukdomen väljer att vaccinera sig (Kaljee et al., 2017; Lau et al., 2008; Mo & Lau,
2015; Wooten et al., 2012; Yang et al., 2017) i motsats till äldre som avböjer
vaccination till följd av att vaccinet inte anses vara effektfullt (Crawford et al., 2011;
Kwong et al., 2010; Yang et al., 2017). En möjlig anledning till att äldre kan anse att
vaccinet har bristande effekt eller ifrågasätter dess effektivitet kan anses bero på det
faktum att andra respiratoriska virus kan orsaka influensaliknande symtom (Jefferson
et al., 2017). Äldre kan tyckas bli vilseledda och få uppfattningen om att de insjuknat
i influensa trots att de vaccinerat sig då Jefferson et al. (2017) menar att
influensavaccination inte skyddar mot andra respiratoriska virus. Vidare menar Nola
J. Pender (Sakraida, 2010) att ett hälsofrämjande beteende gynnas av att personen ser
en fördel av en handling och därför kan det anses betydelsefullt att distriktssköterskan
informerar om att det finns evidens för att influensavaccination är effektivt genom att
minska sjukdom (van Beek et al., 2017; Smetana et al., 2017) och dödlighet bland
äldre orsakat av influensavirus (Rondy et al., 2017; Smetana et al., 2017).
I litteraturstudiens resultat framkommer det att rädslan att drabbas av biverkningar
resulterar i avböjd vaccination (Yang et al., 2017) medan utebliven rädsla för
biverkningar resulterar i mottagande av influensavaccination (Wooten et al., 2012)
vilket överensstämmer med både tidigare och ny forskning (Nagata et al., 2011;
Rikin, Scott, Shea, LaRussa & Stockwell, 2017; Ward & Draper, 2007). Enligt Nola
J. Penders hälsofrämjande modell (Petiprin, 2016; Sakraida, 2010) är sannolikheten
mindre att en individ antar ett hälsofrämjande beteende om personen upplever ett
hinder av sin handling. Utifrån Tenglands (2010a; 2010b) problematisering gällande
begreppen hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande skulle ett sådant hinder
därmed kunna vara rädslan för biverkningar av influensavaccination. Även
distriktssköterskan upplever (Ellen, 2018) att äldre har en rädsla för biverkningar och
därmed avstår vaccination och distriktssköterskan kan hjälpa individer att överkomma
hinder (Pender, 1996) genom att istället fokusera på fördelarna av ett beteende.
Eventuella biverkningar bör därmed sättas i relation till den nytta
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influensavaccination bidrar med och det kan därför anses väsentligt att
distriktssköterskan informerar äldre om att eventuella biverkningar är milda (Ellen,
2018; Uhnoo et al., 2003) eller måttliga (Kaka et al., 2017).
I resultatet kommer det fram att äldre ibland inte kan (Lau et al., 2008; Praphasiri et
al., 2017) eller vill (Kwong et al., 2010; Lau et al., 2009; Payaprom et al., 2010; Yu et
al., 2014) ta sig till platsen där influensavaccination bedrivs och att de därför avböjer
vaccination. De flesta influensavaccinationer utförs inom primärvården men
administration sker även på särskilt boende och på sjukhus (Singleton et al., 2005).
Eftersom äldre upplever att de inte vill eller har svårigheter att ta sig till en plats där
vaccination bedrivs hade täckningsgraden möjligtvis kunnat öka om vaccinationer
hade genomförts i hemmet. Påståendet styrks av en studie (Ellen, 2018) där det
framkommer att distriktssköterskan har kännedom om att en del äldre har besvär med
att ta sig till vaccinationsplatsen och därmed inte vaccinerar sig, vilket
distriktssköterskan åtgärdar med vaccination i hemmet. Enligt Pender (1996) är
upplevelsen av valmöjligheter en positiv faktor för ett hälsofrämjande beteende.
Valmöjligheten att kunna besluta om personen vill få sin vaccination på mottagning
eller i hemmet kan därför anses påverka individen till att motta influensavaccination.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) skall vård ges på lika villkor
för hela befolkningen. För att vården skall kunna betraktas som jämlik kan det anses
vara betydelsefullt att kostnaderna för influensavaccination är likvärdig över hela
landet. Kostnaden för influensavaccination i Sverige varierar beroende på vilket
landsting den äldre tillhör (Folkhälsomyndigheten, 2018; Mereckiene et al., 2008). Då
litteraturstudiens resultat visar att kostnaden för influensavaccination har stor
betydelse för valet om vaccinering (Lau et al., 2008; Lau et al., 2009; McIntyre et al.,
2014; Mo & Lau, 2015; Payaprom et al., 2010) kan det betraktas som att vården i
dagsläget inte är jämlik. För en mer rättvis och jämlik vård borde således den
individuella kostnaden för influensavaccination vara nationell då kostnaden skulle
kunna ses som ett hinder för att motta influensavaccination. Pender menar att
(Petiprin, 2016; Sakraida, 2014) upplevda hinder kan stoppa personen från att anta ett
hälsofrämjande beteende vilket vaccination skulle kunna anses vara då vaccination är
en hälsofrämjande åtgärd (Tengland, 2010a; 2010b). Genom en nationell kostnad för
influensavaccination hjälps landstingen följaktligen åt i att uppfylla hälso- och
sjukvårdslagens krav. Vidare kan det tyckas fördelaktigt med ett helt kostnadsfritt
influensavaccin eftersom resultatet visar att gratis vaccination ökar viljan till att motta
vaccinering (Lau et al., 2009; McIntyre et al., 2014; Payaprom et al., 2010). Åtgärden
skulle kunna leda till en ökad vaccinationstäckning och på så vis minska hälso- och
sjukvårdskostnader i form av minskad sjukdomsbörda eftersom influensavaccination
är en kostnadseffektiv åtgärd (Baguelin et al., 2012; Smetana et al., 2017) då det
minskar sjukdom och dödlighet bland äldre (van Beek et al., 2017; Darvishian et al.,
2014; Smetana et al., 2017).
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Det finns en samstämmighet mellan litteraturstudiens resultat och annan forskning
(Kan & Zhang, 2018) som visar att äldre saknar kunskap om influensa och
sjukdomens allvarlighetsgrad (Gise et al., 2016; Kaljee et al., 2016; Kwong et al.,
2010; McIntyre et al., 2014; Praphasiri et al., 2017; Yang et al., 2017) och exempelvis
förekommer uppfattningen om att äldre är immuna mot sjukdomen och därför inte
kan smittas. Kan och Zhang (2018) och Nagata et al. (2011) visar att det finns ett
samband mellan kunskap och vaccinationstäckning på så vis att äldre med god
kunskap om influensa (Kan & Zhang, 2018), sjukdomens allvarlighetsgrad och
fördelar med vaccinationen (Nagata et al., 2011) mottar influensavaccination i högre
utsträckning. Eftersom distriktssköterskan har en betydande roll i att hjälpa de äldre
att identifiera faktorer för att uppnå en hälsosam livsstil (Pender, 1996) bör
distriktssköterskan ge saklig och anpassad information om influensa och vad
sjukdomen kan leda till. Exempelvis bör information om influensans symtom ges men
även information om att immunförsvaret försämras i takt med stigande ålder vilket
gör de äldre mer sårbara för infektioner (Goldstein, 2011). Distriktssköterskan bör
även informera om att sjukdomen kan bli allvarlig med risk för komplikationer (Hart,
2015) som exempelvis lunginflammation (Moghadami, 2017) och att det primära
sättet att skydda sig är genom vaccination (Rondy et al., 2017).
Distriktssköterskan har en betydelsefull roll då det framkommer i litteraturstudiens
resultat att hälso- och sjukvårdens rekommendation om influensavaccination har en
stor inverkan på de äldres val om influensavaccination (Dios- Guerra et al., 2017;
Giese et al., 2016; Kwong et al., 2009; Kwong et al., 2010; Lau et al., 2009;
Mamelund & Riise Bergsaker, 2011; McIntyre, 2014; Mo & Lau, 2015; Yang et al.,
2017) vilket samstämmer med Pender (Sakraida, 2014) som menar att hälso- och
sjukvårdspersonal har en inverkan på individens hälsofrämjande beteende. Ward och
Draper (2007) visar att en rekommendation från distriktssköterska är mer trolig att
resultera i vaccination än om rekommendationen kommer från en läkare. I en nyligen
utförd studie (Ellen, 2018) berättar distriktssköterskor att de avsätter mer tid till att
övertyga patienter som tillhör en riskgrupp för influensa samt tar tillfället i akt att
rekommendera influensavaccination när den äldre personen besöker hälso- och
sjukvården vid andra typer av besök. Rekommendationer i samband med besöken
skulle kunna vara en bidragande orsak till att äldre som besökt hälso- och sjukvården
under senaste året väljer att vaccinera sig (Achtymichuk et al., 2015; Chang et al.,
2013; Mo & Lau, 2015; Wooten et al., 2012).
En etisk aspekt som bör lyftas kan vara huruvida det är korrekt av distriktssköterskan
att påverka äldre i valet om influensavaccination. Enligt ECDC (2016) är äldre
personer en riskgrupp som rekommenderas influensavaccination och en hög
täckningsgrad är till nytta för individen men även för samhället genom
flockimmunitet (CDC, 2010). Viljan till att främja influensavaccination bland den
äldre befolkningen kan därför ses enligt den etiska principen om att göra gott. Vidare
har individen rätt till självbestämmande enligt autonomiprincipen (Northern Nurses´
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Federation, 2003). Individers rätt till självbestämmande kan utmanas då det kan
tänkas att de äldre upplever rekommendationerna om influensavaccination som ett
tvång. Därför kan det anses etiskt betydelsefullt att distriktssköterskan redovisar
samtlig fakta om influensavaccinet och på så vis låta personen ta egna välgrundade
hälsobeslut. Distriktssköterskan bör erbjuda men inte tvinga den äldre personen till
influensavaccination samt vara professionell och inte färgas av egna värderingar eller
skuldbelägga individer som väljer att avböja vaccination.
Det framkom i resultatet att äldre som var sammanboende eller gifta vaccinerade sig i
högre grad än ensamboende (Mamelund & Riise Bergsaker, 2011; Praphasiri et al.,
2017). Kan och Zhang (2017) styrker det faktum att vaccinationsupptaget är större
bland sammanboende personer vilket kan ses som ett sätt att främja flockimmuniteten
som uppstår till följd av att immuna personer inte kan insjukna och överföra smitta
(John & Samuel, 2000). Sambandet mellan flockimmunitet och influensavaccination
har även diskuterats i en amerikansk studie (Logan et al., 2018) som avsåg studera om
information om flockimmunitet och vaccinationstäckning kunde påverka personers
tankar om influensavaccination. Det framkom att personer som hade kunskap om
flockimmunitet och förstod innebörden av begreppet valde att vaccinera sig mot
influensa. Betsch, Böhm, Korn och Holtmann (2017) menar därför att det finns en
vinst i att kommunicera och informera om fördelarna med flockimmunitet då det har
visat sig öka den individuella viljan att överväga vaccination.

Konklusion
Äldres uppfattning om influensavaccinationens effekt och biverkningar var
betydelsefulla i valet om att motta eller avböja influensavaccination. Upplevelsen av
att influensavaccination var ett effektivt sätt att förebygga sjukdomen resulterade i att
äldre valde att motta vaccination medan rädsla för att drabbas av biverkningar fick
äldre att avböja vaccination. Likaså spelade den individuella kostnaden för
influensavaccination en betydelsefull roll på så vis att kostnadsfri
influensavaccination ökade vaccinationsupptaget. Äldres kunskap om influensa och
influensavaccinet varierade och äldre med kunskap om sjukdomens svårighetsgrad
var mer benägna att motta vaccinationen. Hälso- och sjukvårdens rekommendation
om influensavaccination hade ett väsentligt inflytande genom att öka
vaccinationsupptaget till skillnad från vänner och familj som både kunde öka eller
minska vaccination. Äldre som tidigare vaccinerat sig mot sjukdomen hade större
sannolikhet att återupprepa vaccinationen. Likaså var strävan efter att skydda personer
i omgivningen en bidragande orsak till att motta vaccination då sammanboende äldre
personer var mer benägna att vaccinera sig mot influensa jämfört med ensamboende
äldre.
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Implikation
Litteraturstudien bidrar med förståelse och kunskap om vad som påverkar äldre i valet
om att motta eller avböja influensavaccination. Distriktssköterskan kan förvalta
förståelsen samt kunskapen och använda den i arbetet för att öka
vaccinationsupptaget. Då täckningsgraden är låg bland äldre personer behövs vidare
forskning kring vad äldre upplever att hälso- och sjukvården kan bidra med för att
fatta välgrundade beslut om influensavaccination. Distriktssköterskor behöver mer
utbildning om influensa och influensavaccination för att kunna ge saklig,
individanpassad och objektiv information och det är därför av vikt att kartlägga vilket
kunskapsbehov som föreligger. Vidare hade det varit intressant att studera hur
vaccinationsupptaget bland äldre personer i Sverige hade påverkats av en kostnadsfri
influensavaccination.
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Tabell 1: Sökordsöversikt
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influenza
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(fritext)
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influenza
vaccines
(MeSHterm)
influenza
vaccination
(fritext)

influenza
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influenza
vaccines
(MeSH
heading)
influenza
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(fritext)

influenza
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(fritext)
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(fritext)
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(fritext)

elderly, aged,
elder, senior,
older, older
people, aged
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inställning
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Tabell 2a: Sökhistorik
Datum

Databas
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Search Elite

180904

Academic
Search Elite

180904

Academic
Search Elite

180904

Academic
Search Elite

180907

Science Direct

180907

Science Direct

180907

Science Direct
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Boolska operatorer

DE "influenza vaccination" AND
(elderly OR aged OR elder OR
senior OR older OR older people
OR aged 65+ OR geriatric) AND
(decision making OR choice*)
Limits: 2008-2018
Peer reviewed
influenza vaccination AND elderly
AND aged AND elder OR senior
OR older OR older people OR
aged 65+ OR geriatric AND
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Limits: 2008-2018
Peer reviewed
DE "influenza vaccination" AND
(elderly OR aged OR elder OR
senior OR older OR older people
OR aged 65+ OR geriatric) AND
belief*
Limits: 2008-2018
Peer reviewed
influenza vaccination AND elderly
AND aged AND elder OR senior
OR older OR older people OR
aged 65+ OR geriatric AND
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Limits: 2008-2018
Peer reviewed
influenza vaccination AND
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elder OR senior OR older OR older
people OR aged 65+ OR geriatric
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Research articles
seasonal influenza vaccination
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influenza vaccination AND elderly
OR aged OR older OR elder OR
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Keywords: influenza vaccination
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Research articles

Antal
träffar
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Granskade
artiklar

Resultat
artiklar
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0

0
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36(27*)

1

0
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20(5*)

2

2
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9(3*)

3(2*)

3(2*)

384
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1(1*)

1(1*)
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2

1
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5(1*)

0

0
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180907
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Science:
Medline

180907
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Science:
Medline

180907

Web of
Science:
Medline

180907

Web of
Science:
Medline
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PubMed

180910

PubMed
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PubMed
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CINAHL

influenza vaccination AND belief
Keywords: elderly OR aged OR
elder OR senior OR older OR older
people OR aged 65+ OR geriatric
Limits 2008-2018
Research articles
influenza vaccines (MeSH
Heading) AND (elderly OR aged
OR elder OR senior OR older OR
older people OR aged 65+ OR
geriatric) AND (decision making
OR choice*)
Limits: 2008-2018
influenza vaccination AND
(elderly OR aged OR elder OR
senior OR older OR older people
OR aged 65+ OR geriatric) AND
(decision making OR choice*)
Limits: 2008-2018
influenza vaccines (MeSH
Heading) AND (elderly OR aged
OR elder OR senior OR older OR
older people OR aged 65+ OR
geriatric) AND belief*
influenza vaccination AND
(elderly OR aged OR elder OR
senior OR older OR older people
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(MH "influenza vaccine") AND
elderly OR aged OR elder OR
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3

3
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3

3
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9(9*)
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43(34*)

3(3*)

3(3*)
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46(36*)

5(5*)

4(4*)
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63

3

2

32
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3(3*)

2 (2*)
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180910

CINAHL

180910

CINAHL

180910

CINAHL

180911

SweMed+

180911

SweMed+

180911

SweMed+

180911

SweMed+

180911

Taylor and
Francis Online

senior OR older OR older people
OR aged 65+ OR geriatric
AND decision making OR choice*
Limits: peer reviewed
2008-2018
influenza vaccination AND
elderly OR aged OR elder OR
senior OR older OR older people
OR aged 65+ OR geriatric
AND decision making OR choice*
Limits: peer reviewed
2008-2018
(MH "influenza vaccine") AND
elderly OR aged OR elder OR
senior OR older OR older people
OR aged 65+ OR geriatric
AND belief*
Limits: peer reviewed
2008-2018
influenza vaccination AND elderly
OR aged OR elder OR senior OR
older OR older people OR aged
65+ OR geriatric AND belief*
Limits: peer reviewed
2008-2018
aged, elderly, older, older people,
elder, geriatric, senior, aged 65+,
decision making AND
exp:"Influenza Vaccines"
Limits: peer reviewed
2008-2018
aged, elderly, older, older people,
elder, geriatric, senior, aged 65+,
choice* AND exp:"Influenza
Vaccines"
Limits: peer reviewed
2008-2018
influenza vaccination, aged,
decision making
Limits: peer reviewed
2008-2018
influenza vaccination, aged
Limits: peer reviewed
2008-2018
[Keywords: influenza vaccination]
AND elderly OR aged OR elder
OR senior OR older OR
older people OR aged 65+ OR
geriatric AND decision making OR
choice*
Limits: 2008-2018

25

12(5*)

5(*5)

2(2*)

46

14(7*)

7(7*)

7(7*)

45

13(6*)

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2

0

0

58

10(2*)

0

0
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180911

Taylor and
Francis Online

180912

PsycInfo

180912

PsycInfo

180912

Wiley online
Library

180912

Wiley online
Library

[Keywords: influenza vaccination]
AND elderly OR aged OR elder
OR senior OR older OR
older people OR aged 65+
OR geriatric AND belief*
Limits: 2008-2018
(influenza vaccination) AND
(elderly OR aged OR elder OR
senior OR older OR older people
OR aged 65+ OR geriatric) AND
(decision making OR choice*)
Limits: peer reviewed
2008-2018
(influenza vaccination) AND
(elderly OR aged OR elder OR
senior OR older OR older people
OR aged 65+ OR geriatric) AND
belief*
Limits: peer reviewed
2008-2018
influenza vaccination (keywords)
AND elderly OR aged OR elder
OR senior OR older OR older
people OR aged 65+ OR geriatric
AND decision making OR choice*
Limits: 2008-2018
influenza vaccination (keywords)
AND elderly OR aged OR elder
OR senior OR older OR older
people OR aged 65+ OR geriatric
AND belief*
Limits: 2008-2018
Summa

(*) Dubbletter från tidigare lästa abstrakt

29

17(1*)

1(1*)

1(1*)

52

16(2*)

1(1*)

1(1*)

63

28(4*)

4(4*)

4(4*)

40

12(4*)

3(2*)

2(2*)

22

7(2*)

2(2*)

2(2*)

3362

670

20

16
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Tabell 2b: Kedjesökning
Databas

PubMed

Science
Direct

Kedjesökning från resultatartikels referenslista

Artikel inkluderad i resultatet

Influenza vaccination uptake and associated factors
among elderly population in Hong Kong: the
application of the Health Belief Model

The effect of patient characteristics upon uptake of
influenza vaccination: a study comparing
community- based older adults in two health care
systems

Influenza vaccination coverage and factors
affecting adherence to influenza vaccination among
patients with diabetes in Taiwan

Factors affecting repeated influenza vaccination
among older people in Taiwan

BILAGA C
Tabell 3: Artikelöversikt
Artikel 1
Referens

Achtymichuk, K. A., Johnson, J. A., Al Sayah, F & Eurich, D. T. (2015). Characteristics and
health behavior of diabetic patients receiving influenza vaccination. Vaccine, 33, 3549-3555.
doi:10.1016/j.vaccine.2015.05.047

Land
Databas

Kanada
Science Direct

Syfte

Syftet var att värdera potentiella hälsotillgängliga egenskaper och deras koppling till
influensavaccination.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Prospektiv kohortstudie

Urval

Personer över 18 år med typ 2 diabetes som kunde kommunicera på engelska. Mellan december
2011 och december 2013 rekryterades deltagarna genom inbjudningar till primärvården,
diabeteskliniker, apotek men även genom radio, tv och broschyrer. Totalt deltog 2040 personer i
studien varav 951 personer var ≥ 65 år.

Datainsamling

Data samlades in genom ett självadministrerat undersökningsformulär som skickades ut via mejl.
Den självrapporterade datan omfattade kliniska, beteendemässiga och psykosociala faktorer samt
faktorer kopplade till vårdprocessen som antogs vara associerade med influensavaccin bland
patienter med diabetes.

Dataanalys

Multivariat logistisk regressionsanalys användes för att identifiera potentiella egenskaper som var
oberoende kopplade till influensavaccination. Statistisk analys genomfördes med Stata version
12.1.

Bortfall

Bortfall ej redovisat

Slutsats

Influensavaccination kan fungera som en markör i vården för personer med kronisk sjukdom som
exempelvis diabetes. Avsaknad av influensavaccination kan ge vårdpersonalen information om att
andra aspekter i patientens vård kan behöva uppmärksammas. För att öka vaccinationsupptaget
kan vaccinationskampanjer användas för att göra personer uppmärksamma på vad vårdsystemet
kan erbjuda.

Vetenskaplig
kvalitet

Hög kvalitet

BILAGA C
Artikel 2
Referens

Chang, Y.-C., Huang, N., Chen, L.-S., Hsu, S.-W & Chou, Y.- J. (2013). Factors affecting
repeated influenza vaccination among older people in Taiwan. Vaccine, 31, 410-416.
doi:10.1016/j.vaccine.2012.10.086

Land
Databas

Taiwan
Kedjesökning

Syfte

Syftet var att identifiera faktorer som påverkar upprepad influensavaccination bland personer 65 år
eller äldre i Taiwan.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Retrospektiv kohortstudie

Urval

1384 personer 65 år eller äldre boende i Taiwan.

Datainsamling

Data samlades in från två källor: 2005 National Health Interview Survey (NHIS) och "2005-2007
NHI claims data". NHIS var en "face- to- face" intervjuundersökning utförd av vältränade
intervjuare. "NHI claims data" inkluderade registrerade filer, polikliniska fodringar,
läkemedelsrecept och kodade personnummer. NHIS var länkad till "NHI claims data" om NHISintervjuade personer gav samtycke. För att bättre förstå riskfaktorerna associerade med upprepad
influensavaccination konstruerades ett analytiskt ramverk. Fyra domäner som potentiellt var
associerade med upprepad influensavaccination var: mottaglighet (ålder, kön, utbildningsstatus,
materiell status, boendestandard, etnicitet), möjligheter (hushållsinkomst, socialt stöd), behov
(självupplevd hälsostatus, antal kroniska sjukdomar, antal polikliniska besök och sjukhusvård
under föregående år) och hälsobeteende (rökning, alkoholkonsumtion, träning, användande av
preventiva undersökningar).

Dataanalys

All statistisk analys genomfördes med SAS version 9.1. Ett p- värde under 0,05 ansågs vara
statistiskt signifikant. Chi- square test användes för att jämföra bi- variabler för alla variabler av de
fyra domänerna. Multinominal logistisk regressionsanalys utfördes för att bestämma de
egenskaper som var signifikant associerade med upprepad influensavaccination.

Bortfall

Borfall ej redovisat

Slutsats

Täckningsgraden av influensavaccination bland taiwanesiska äldre personer över 65 år är låg trots
rekommendationer och den uppenbara fördelen med influensavaccination. Identifierade faktorer i
analysen är ett betydelsefullt empiriskt underlag och kan hjälpa till att utveckla och förbättra
program för influensavaccination.

Vetenskaplig
kvalitet

Medelhög kvalitet

BILAGA C
Artikel 3
Referens

Crawford, V. L. S., O’Hanlon, A & McGee, H. (2011). The effect of patient characteristics upon
uptake of the influenza vaccination: a study comparing community- based older adults in two
healthcare systems. Age & Ageing, 40(1), 35–41. doi:10.1093/ageing/afq152

Land
Databas

Irland
Kedjesökning

Syfte

Syftet var att undersöka patientegenskaper som påverkar upptaget av influensavaccination hos
samhällsboende äldre vuxna i två hälsovårdssystem.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie med intervjuer

Urval

Personer över 65 år identifierades via registret "Register of Electors" (RoI) och postadresser vilket
möjliggjorde ett slumpmässigt urval av privata hushåll. 2033 personer deltog i studien.

Datainsamling

Data samlades in genom intervjuer som utfördes i deltagarnas hem. Frågor som berördes var
sociodemografiska faktorer (ålder, kön, utbildning, civilstatus, rökvanor, hushållsinkomst) och
mottagande av influensavaccination under föregående säsong. Deltagare som inte vaccinerat sig
fick svara på följdfrågor om olika anledningar till avböjd influensavaccination.

Dataanalys

Analysen genomfördes med SPSS för Windows och STATA. Chi- square test användes för att
undersöka sambandet mellan upptaget av influensavaccination och demografiska faktorer.
Multivariat logistisk regression användes för att undersöka hälsoeffekterna av vaccinet.

Bortfall

32 %

Slutsats

Högre vaccinationsupptag finns bland personer som använder sig av hälso- och sjukvård och
samhällets tjänster i större utsträckning, gifta personer samt bland äldre personer. Ökad kontakt
med hälso- och sjukvård kan öka tilliten till vården och på så vis främja influensavaccination.

Vetenskaplig
kvalitet

Medelhög kvalitet

BILAGA C
Artikel 4
Referens

Dios- Guerra, C., Carmona- Torres, J. M., Lòpez- Soto, P. J., Morales- Cané, I & RodriguezBorrego, M. A. (2017). Prevalence and factors associated with influenza vaccination of persons
over 65 years old in Spain (2009-2014). Vaccine, 35, 7095-7100.
doi:10.1016/j.vaccine.2017.10.086

Land
Databas

Spanien
Science Direct

Syfte

Syftet var att bestämma täckningsgraden av influensavaccination i Spanien år 2014 för personer
över 65 år samt analysera de faktorer som är förknippade med täckningen och dess framsteg
mellan 2009-2014.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Beskrivande tvärsnittsstudie

Urval

18 442 stycken äldre personer över 65 år

Datainsamling

Data samlades in från hälsoregister: Nationell Hälsoundersökning i Spanien 2011/12 och
Europeisk Hälsoundersökning 2009 och 2014. Oberoende variabler som inkluderades i studien var
undersökta år, sociodemografiska variabler och hälsorelaterade variabler. Den beroende variabeln
var svaret ja/nej till frågan om influensavaccination senaste året.

Dataanalys

Täckningsgraden av influensavaccination under de tre perioderna undersöktes genom att räkna
fram antal och procent för de kvalitativa variablerna och genom att räkna fram medelvärde och
standardavvikelse för de kvantitativa variablerna. Chi- square test användes för att jämföra
proportioner av kategoriska variabler.

Bortfall

0,2 %

Slutsats

Antalet personer över 65 år som deltog i kampanjen för influensavaccinering under år 2014 var
lägre än vad WHO rekommenderar. En oroväckande och radikal nedgång av deltagande i
vaccinationskampanjer har setts sedan år 2009. Faktorer associerade med ökat deltagande i
vaccinationskampanjer är manligt kön, låg utbildningsnivå samt låg social klass. Det finns
skillnader i andelen äldre personer som deltar i vaccinationskampanjer bland de spanska
samhällena. Hälso- och sjukvårdspersonalen har en viktig roll i att förebygga influensa och kan
bidra till att förbättra vaccinationsupptaget, dock är deras inställning till ämnet motsägelsefullt.

Vetenskaplig
kvalitet

Hög kvalitet

BILAGA C
Artikel 5
Referens

Giese, C., Mereckiene, J., Danis, K., O'Donnell, J., O'Flanagan, D & Cotter, S. (2016). Low
vaccination coverage for seasonal influenza and pneumococcal disease among adult at- risk and
health care workers in Ireland, 2013: The key role of GPs in recommending vaccination. Vaccine,
34, 3657-3662. doi:10.1016/j.vaccine.2016.05.028

Land
Databas

Irland
PubMed

Syfte

Syftet var att undersöka riskgruppers storlek och vaccinationstäckning samt identifiera prediktiva
faktorer för influensavaccination.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Telefonundersökning

Urval

1770 personer över 18 år med ordinärt boende i Irland. 16 % (285) av deltagarna var 65 år eller
äldre. Slumpmässig digital uppringning genomfördes. Personer som bodde på institution och
personer som inte förväntades kunna fullfölja telefonintervjun relaterat till språk eller
talsvårigheter exkluderades.

Datainsamling

Data samlades in via ett standardiserat frågeformulär som tidigare använts år 2006 och 2010.
Genom frågeformuläret inhämtades information om ålder, kön, vaccinationsstaus, anledningar till
att motta/avböja vaccination och medicinska riskförhållanden. Utbildade intervjuare hanterade
frågeformulären. Intervjuerna genomfördes mellan 28 augusti och 14 oktober 2013 under dagar
och kvällar.

Dataanalys

Frekvens och proportioner av samtliga kategoriska variabler beräknades. Prevalensförhållanden
och 95 % konfidensintervall beräknandes med binomial regression.

Bortfall

Bortfall ej redovisat

Slutsats

Upptaget av influensavaccination är låg i samtliga riskgrupper men måttlig bland individer 65 år
eller äldre. Upptaget av pneumokockvaccination är fortfarande låg men har ökat.
Influensavaccinering är kopplat till kostnadsfri vaccination och rekommendation från läkare.
Uppfattningen om att inte vara i riskzon gjorde att personer avstod influensavaccination. För att
förbättra vaccinationsupptaget bland riskgrupper bör läkaren identifiera och rekommendera
vaccination.

Vetenskaplig
kvalitet

Hög kvalitet

BILAGA C
Artikel 6
Referens

Kaljee, L. M., Kilgore, P., Prentiss, T., Lamerato, L., Moreno, D., Arshad, S & Zervos, M. (2017).
"You need to be an advocate for yourself": Factors associated with decision-making regarding
influenza and pneumococcal vaccine use among US older adults from within a large metropolitan
health system. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 13(1), 206-212.
doi:10.1080/21645515.2016.1228503

Land
Databas

USA
Web of Science: Medline

Syfte

Syftet var att öka förståelsen för hinder och facilitatorer för vaccinationsupptag av äldre vuxna i
USA i relation till influensa- och pneumokockvaccin fokuserat på tillgång till sjukvård,
informationskällor, sociala nätverk, normer för vaccinanvändning samt erfarenheter och
uppfattningar om influensa- och pneumokockvaccin.

Metod:
Design

Kvalitativ metod med fokusgrupper

Urval

Personer 65 år eller äldre rekryterades från tre av 30 vårdcentraler i Detroit som var medlemmar i
Henry Ford Health System (HFHS). Deltagarna rekryterades av forskare vid rutinundersökningar.
Potentiella deltagare fick information om studien samt tid och plats för fokusgrupperna. Dagen
före varje gruppsamtal gjordes påminnelser i form av telefonsamtal. Totalt deltog 48 stycken
personer fördelade på åtta fokusgrupper.

Datainsamling

Data samlades in genom diskussion i fokusgrupper som spelades in digitalt och transkriberades av
en professionell textöverförare. Riktlinjer för fokusgrupperna utvecklades och användes för att
säkerställa att samtliga ämnen täcktes under varje diskussion i fokusgrupperna. Riktlinjerna
baserades på ramen för vaccinationsupptag. Riktlinjerna modifierades under datainsamlingens
gång för att möjliggöra utforskning av nya problem.

Dataanalys

Transkriberat material fördes in i ett kvalitativt datahanteringsprogram för kodning. En logik för
kodning utvecklades baserat på ramen för vaccinationsupptag. Text granskades och kodades och
data konstruerades i fem kategorier. Mönster identifierades inom och över kategorierna och
exemplifierande text extraherades för att stödja observerade mönster. Demografisk data
bearbetades i Excel och beskrivande statistik beräknades för kön, ålder och etnicitet.

Bortfall

Bortfall ej redovisat

Slutsats

Faktorer som hör samman med de äldres beslut om influensavaccination och
pneumokockvaccination är kunskap om det egna välbefinnandet och sårbarheten samt behovet av
att integrera mer omfattande hälso- och sjukvårdstjänster.

Vetenskaplig
Kvalitet

Medelhög kvalitet

BILAGA C
Artikel 7
Referens

Kwong, E. W.-Y., Lam, I. O.-Y & Chan T. M. (2009). What factors affect influenza vaccine
uptake among community-dwelling older Chinese people in Hong Kong general outpatient
clinics? Journal of Clinical Nursing, 18(7), 960–971. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02548.x

Land
Databas

Kina
CINAHL

Syfte

Syftet var att identifiera upptaget av influensavaccination bland samhällsboende äldre kineser på
allmänna polikliniker i Hong Kong och att identifiera faktorer som påverkar vaccinationsupptaget.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Retrospektiv, beskrivande tvärsnittsstudie

Urval

Ett bekvämlighetsurval av 197 personer över 65 år erhölls via fem polikliniker i östra delen av
Hong Kong. Deltagarna var kineser och bodde i samhället, hade tidigare hört om
influensavaccination, hade ingen känd allergi mot ägg eller mot vaccinet, hade ingen kognitiv
nedsättning och uttryckte en vilja att delta i studien.

Datainsamling

Ett självskattande frågeformulär via ”face- to- face" intervjuer användes för att samla in data.

Dataanalys

Data analyserades med hjälp utav Statistical Package of Social Sciences (SPSS), version 12.0.
Deskriptiv analys användes för att beskriva de centrala tendenserna av alla studiens variabler och
egenskaper hos urvalet. Chi- square test användes för den kategoriska datan (sociodemografiska
faktorer, rekommendationer från familj, vänner, doktor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal)
och t- test användes för den ordinära datan (upplevd svårighet, fördelar och nackdelar och
tillhandahållande av hälsoinformation).

Bortfall

20 %

Slutsats

Health Belief modellen är användbar bland kinesiska äldre personer och på deras beslut om
influensavaccination. Rekommendationen från familj och läkare samt upplevda fördelar och
barriärer med influensavaccination spelar en viktig roll för att motivera upptaget av
influensavaccination i denna kinesiska åldersgrupp. För att öka vaccinationsupptaget föreslås att
läkare påminner den äldre om influensavaccination. Dessutom behöver utbildning om vaccinet ges
till de äldre och deras familjer samt till läkare.

Vetenskaplig
kvalitet

Medelhög kvalitet

BILAGA C
Artikel 8
Referens

Kwong, E., Pang, S., Choi, P & Wong, T. (2010). Influenza vaccine preference and uptake among
older people in nine countries. Journal Of Advanced Nursing, 66(10), 2297-2308.
doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05397.x

Land
Databas

Sydkorea, Kanada, Storbritannien, Grekland, Brasilien, Turkiet, Kina, Nigeria, Indonesien
Academic Search Elite

Syfte

Syftet var att utforska faktorer som påverkar äldre personers preferenser och upptag av
influensavaccination i nio länder med en variation av kultur, ekonomisk status och
vaccinationstäckning.

Metod:
Design

Kvalitativ metod med fokusgrupper

Urval

I varje land utsågs 18-34 stycken personer ≥65 utan uppenbar kommunikationssvårighet eller
kognitiv nedsättning. Deltagarna utsågs från polikliniker, samhällscenter, självhjälpgrupper och
särskilt boende. Det fanns vaccinerade och ovaccinerade grupper i varje land och totalt deltog 208
stycken personer (14 vaccinerade, 12 ovaccinerade grupper med sex till nio i varje grupp).

Datainsamling

Data samlades in mellan oktober 2006 och februari 2007. En medarbetare från varje land
kordinerade datainsamlingen och utbildade en medhjälpare för fokusgrupperna i det egna landet.
Alla medarbetare följde ett strikt protokoll. Deltagarna fyllde i ett självadministrerat frågeformulär
och därefter delades de in i vaccinerade eller ovaccinerade grupper. Därefter använde
medhjälparen en intervjuguide för att skapa fokusgrupper i vilka deltagarna har delat med sig av
sina upplevelser om influensa och influensavaccination.

Dataanalys

Medarbetarna i varje land transkriberade intervjuerna och översatte dem till engelska i de länder
som inte var engelskspråkiga. För att säkerställa reliabilitet av datasegmenteringen bjöds
medarbetarna in för att analysera deras egen data. Vidare analyserades data genom att skapa
meningsenheter, koda och skapa kategorier som härledde teman. Slutligen skapades ett hypotetiskt
ramverk för att förklara faktorer som främjade eller hindrade vaccination bland deltagarna.

Bortfall

Borfall ej redovisat

Slutsats

Flertalet faktorer kan signifikant påverka vaccinationspreferenser och leda till vaccinationsupptag.
Faktorerna är inhemsk hälsopraxis för att förebygga influensa, hälsokostnader och sociala
kostnader av influensavaccination, normativa övertygelser om vaccinet och betydelsen av
influensavaccination. Det hypotetiska ramverket som utvecklades kan bidra till framtida forskning
om vaccinationsbeteende men även för att utveckla intentioner till att öka vaccinationstäckningen
bland äldre personer.

Vetenskaplig
kvalitet

Hög kvalitet

BILAGA C
Artikel 9
Referens

Lau, J. T. F., Kim, J. H., Yang, X & Tsui, H. Y. (2008). Cross- sectional and longitudinal factors
predicting influenza vaccination in Hong Kong Chinese elderly aged 65 and above. Journal of
Infection, 56, 460-468. doi:10.1016/j.jinf.2008.03.008

Land
Databas

Kina
Science Direct

Syfte

Syftet var att undersöka faktorer som var associerade med influensavaccination samt faktorer som
förutsåg förstagångsvaccination av influensa bland kinesiska äldre.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittstudie med longitudinell uppföljningsundersökning

Urval

Tvärsnittsstudie: Slumpmässigt utvalda telefonnummer valdes från den senaste aktuella
telefonkatalogen. Telefonsamtal gjordes mellan klockan 18:30-22:00. Om igen svarade på
samtalet gjordes tre nya samtal till samma telefonnummer på andra tider och dagar innan
telefonnumret ansågs ogiltigt. Personen som svarade på telefonsamtalet blev tillfrågad om det
fanns någon person som var 65 år eller äldre i hushållet och om de var lämpliga för att bli
intervjuade. Om det fanns fler än en 65- åring i hushållet blev en av dem slumpmässigt utvalda
och inbjudna till att delta i studien. I studien deltog sammanlagt 886 personer.
Longitudinell uppföljningsundersökning: Samtliga personer från tvärsnittsstudien följdes upp via
telefon inom fyra till 10 veckor. Den äldre personen eller en familjemedlem som svarade i
telefonen blev ombedd att bekräfta om den äldre blivit intervjuade för några veckor sedan. I den
uppföljande undersökningen deltog 483 personer.

Datainsamling

Data samlades in genom en telefonintervju. Information som kön, ålder, utbildningsnivå, antal
medlemmar i hushållet, upplevd hälsostatus och upplevelse av influensaliknande symtom de
senaste tre månaderna inhämtades. Deltagarna tillfrågades om de hade kännedom om
influensavaccination och om de i sådana fall hade vaccinerat sig, tidpunkten för vaccination samt
kostnad för vaccinationen. I den longitudinella uppföljningsundersökningen tillfrågades deltagarna
om det hade tagit influensavaccination, varit i kontakt med personer med influensa eller om någon
familjemedlem upplevt influensaliknande symtom.

Dataanalys

Sambandet mellan grundläggande faktorer (sociodemografiska faktorer, hälsostatus, boendeform,
uppfattningar relaterade till influensavaccination) och att tidigare ha vaccinerat sig mot influensa
bedömdes genom odds ratio.
Data analyserades med hjälp utav datorprogram för statistik analys, Statistical Package of Social
Sciences (SPSS), version 11.0.1. Ett p- värde på <0,05 ansågs statistiskt signifikant.

Bortfall

Bortfall tvärsnittsundersökning: 20 %
Bortfall longitudinell undersökning: 42,1%

Slutsats

De studerade faktorerna (exempelvis upplevd effekt och upplevda biverkningar) i
tvärsnittsundersökningen förutsåg om personen tidigare hade vaccinerat sig mot influensa.
Faktorerna var dock oförmögna att förutsäga förstagångsvaccination i den longitudinella
undersökningen. Därför kan interventioner för att förändra dessa tvärsnittsfaktorer (förändrade
uppfattningar om effekt och säkerhet) inte effektivt främja förstagångsvaccination bland äldre och
longitudinella interventioner är därmed motiverade.

Vetenskaplig
Kvalitet

Medelhög kvalitet

BILAGA C
Artikel 10
Referens

Lau, L., Lau, Y & Lau, Y. H. (2009). Prevalence and correlates of influenza vaccination among
non- institutionalized elderly people: an exploratory cross- sectional survey. International Journal
of Nursing Studies, 46(6), 768–777. doi:10.1016/j.ijnurstu.2008.12.006

Land
Databas

Kina
Academic Search Elite

Syfte

Syftet var att undersöka förekomsten av influensavaccination bland kinesiska personer 65 år eller
äldre i Hong Kong. Syftet var även att undersöka eventuella skillnader i attityder mot
influensavaccination bland äldre i Hong Kong med olika nivåer av kognitiv och fysisk funktion.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

816 kinesiska personer 65 år eller äldre, boende i Hong Kong. Deltagarna skulle förstå och kunna
fullfölja en intervju på kinesiska. Deltagarna rekryterades från 15 stycken äldrecenter i Hong
Kong.

Datainsamling

Data samlades in via "face- to- face" intervjuer med frågeformulär om personliga demografiska
faktorer (ålder, kön, utbildningsnivå), självupplevd hälsostatus, kronisk sjukdom, tidigare
sjukhusvård, råd från omgivningen om influensavaccination, uppfattningen om influensavaccinets
effekt och säkerhet samt tidigare vaccinationshistorik. Intervjuerna genomfördes av sex utbildade
intervjuare i privata rum på äldrecenter. Ett pilottest hade genomförts med cirka 50 deltagare innan
frågeformuläret användes till datainsamlingen i studien.

Dataanalys

Data analyserades med programmet SPSS för Windows version 13.0. Tillförlitligheten
uppskattades med hjälp av kappa- statistik. Cronbachs alfa användes för att analysera både
beskrivande data och frekvensdata. Univariat logistisk regressionsanalys genomfördes av varje
faktor som potentiellt kunde påverka vaccinationen för att förtydliga samband. Statistisk
signifikans ansågs föreligga vid p <0,05.

Bortfall

19,6 %

Slutsats

Vaccinationstäckningen för influensa bland äldre kineser i Hong Kong fortsätter att vara låg och
medvetenheten om fördelarna med vaccinationen är otillräcklig. Influensavaccination kan främjas
genom allmän utbildning om fördelarna med vaccination, information om platser där vaccination
utförs men även genom vårdpersonal eller familj- och vänners uppmuntran till
influensavaccination. Kostnadsfri vaccination ökar vaccinationsupptaget i studiens urvalsgrupp.
Fysik och kognitiv funktion bland deltagarna påverkar inte intentionen att vaccinera sig mot
influensa. En hög täckningsgrad för influensavaccination behöver uppnås för att nå internationella
mål.

Vetenskaplig
Kvalitet

Hög kvalitet

BILAGA C
Artikel 11
Referens

Mamelund, S.-E & Riise Bergsaker, M. A. (2011). Vaccine history, gender and influenza
vaccination in a household context. Vaccine, 29, 9441-9450. doi:10.1016/j.vaccine.2011.10.035

Land
Databas

Norge
Science Direct

Syfte

Syftet var att studera om personer över 65 år med tidigare vaccinationshistorik har större
sannolikhet för att vaccinera sig igen än personer utan vaccinationshistorik. Syftet var även att
studera sannolikheten av vaccinationsupptag hos ensamboende och sammanboende personer med
inte enbart kontroll av deltagarens tidigare vaccinationshistorik utan även vaccinationshistoriken
bland övriga i hushållet.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Telefonundersökning med intervjuer

Urval

354 personer ≥ 65 år, 168 män och 187 kvinnor deltog i studien.

Datainsamling

Sentio Research Norge AS var ansvariga för att utse deltagarna och att genomföra intervjuerna.
Telefonnumren var slumpmässigt dragna bland fem miljoner telefonnummer. Om personen inte
svarade på första försöket genomfördes maximalt fyra nya försök. Varje intervju varade i cirka
åtta minuter.

Dataanalys

Den beroende variabeln skapades utifrån frågan "har du fått influensavaccination i höst?". Vidare
studerades effekten av sex oberoende variabler på den beroende variabeln. De oberoende
variablerna var konstruerade med hjälp av data från deltagarnas tidigare vaccinationshistoria,
deras medboendes vaccinationshistoria samt storleken på deltagarnas hushåll. Beskrivande
statistik presenterades för att jämföra fördelningen av de sex oberoende variabler på de nio
kontrollvariablerna. Logistiska regressionsmodeller användes för att utföra analyserna. Statistisk
signifikans var bestämd till 5 %. I regressionsmodellerna inkluderades även data från den totala
befolkningen som innefattade ålder, kön och bostadsområde. Tre modeller angavs. Den första
moddelen undersökte förhållandet mellan den beroende variabeln (mottagande av
influensavaccination denna höst) och de sex oberoende variablerna. I den andra modellen lades
kontroller för ålder, självrapporterad hälsa, kronisk sjukdom och tiden för telefonintervjun till för
att kontrollera om variationen i vaccinationsupptaget kunde förklaras av förekomsten av olika
rekommendationer om influensavaccination. Den tredje modellen kontrollerade deltagarnas
utbildning, hushållsinkomst och hälsobeteende.

Bortfall

77,6 %

Slutsats

Tidigare vaccinationshistorik bland norska personer över 65 år ökade sannolikheten för att
vaccinera sig mot influensa. Även vaccinationsupptag av medboende spelade roll för
vaccinationsupptaget hos den äldre personen. Resultatet visar att det finns könsskillnader i viljan
att uppmuntra familjemedlemmar till att bli vaccinerade. Fler kvinnor än män vidtar åtgärder för
att skydda sin medboende från influensa.

Vetenskaplig
kvalitet

Medelhög kvalitet

BILAGA C
Artikel 12
Referens

McIntyre, A., Zecevic, A & Diachun, L. (2014). Influenza vaccinations: older adults’ decisionmaking process. Canadian Journal On Aging, 33(1), 92-98. doi:10.1017/S0714980813000640

Land
Databas

England
Web of Science: Medline

Syfte

Syftet var att utforska de självupplevda faktorerna som påverkar äldre i valet om att motta eller
avböja influensavaccination.

Metod:
Design

Kvalitativ metod med fokusgrupper

Urval

37 stycken engelsktalande personer (26 kvinnor, 11 män) i åldern 67-91 år rekryterades från fyra
äldreboenden och ett servicehus mellan augusti och november 2010.

Datainsamling

Data samlades in genom sex stycken fokusgrupper där gruppmötena varade i cirka 60 minuter och
spelades in digitalt. En antecknare var närvarande vid varje gruppmöte. Om samtalet stannade av
uppmanade forskaren till fortsatt diskussion. Frågorna i fokusgrupperna framställdes från befintlig
litteratur vilket indikerade de mest framträdande hinder och facilitatorer för att motta
influensavaccinet. Innan deltagandet i fokusgrupperna hade deltagarna fått ett frågeformulär med
frågor om ålder, kön, civilstatus, inkomst, boendesituation och tidigare mottagande av
influensavaccination. Analysmättnad nåddes efter den sjätte fokusgruppen. Forskarna hade ingen
tidigare kontakt eller relation med studiens deltagare.

Dataanalys

Data analyserades genom att transkribera fokusgruppssamtalen och organisera dem genom att
använda datorprogrammet QSR International's NVivo 8. Tre forskare kodade en sammanställning
självständigt och jämförde sedan koderna för att nå konsensus. Koderna som skapades från
originaldatan organiserades till olika mönster och teman. För att säkerställa noggrannhet
kontrollerades data med deltagarna för att bekräfta att det var en exakt reflektion av deras tankar
och känslor. Tillsist triangulerades data eftersom olika synpunkter kunde validera ämnet.

Bortfall

Bortfall ej redovisat

Slutsats

Studien bidrar med information om vad som påverkar äldre personer i beslutet om att anta ett
hälsofrämjande beteende, som att motta influensavaccination. Äldre personer behöver utbildning
om vilka riskgrupper som finns i samhället, influensans symtom, vaccinets effekt och
biverkningar. Fokus bör läggas på att korrigera äldre personers missuppfattningar om
influensavaccinets biverkningar. Läkaren har en betydelsefull roll i att främja vaccinationsupptag.

Vetenskaplig
kvalitet

Hög kvalitet

BILAGA C
Artikel 13
Referens

Mo, P. K. H & Lau, J. T. F. (2015). Influenza vaccination uptake and associated factors among
elderly population in Hong Kong: the application of the health belief model. Health Education
Research, 30(5), 706–718. doi:10.1093/her/cyv038

Land
Databas

Kina
Web of Science: Medline

Syfte

Syftet var att undersöka förekomsten av influensavaccination och faktorer associerade med
influensavaccination bland äldre kineser i Hong Kong genom att använda Health Belief Modellen
[HBM].

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittstudie med telefonundersökning

Urval

Personer 65 år eller äldre i Hong Kong valdes ut genom ett slumpmässigt urval av telefonnummer
från telefonkatalogen. Samtalen ringdes mellan klockan 18:30 och 22:00. Tre uppringningsförsök
gjordes vid olika tider och på olika dagar. Om inget svar erhölls avskrevs numret som ogiltigt.
Hushåll med annan härkomst än Kina, reklamnummer och faxnummer exkluderades. Vid fler
sammanboende äldre personer över 65 år valdes den person med födelsedag närmast
intervjudagen ut. Totalt deltog 1101 personer i studien.

Datainsamling

Data samlades in genom frågeformulär som tog cirka 15 minuter att besvara.
Bakgrundsinformation (ålder, utbildningsnivå och civilstatus) samt erfarenhet om
influensavaccination, intentionen att vaccinera sig, influensarelaterad kunskap och förväntningar
baserade på HBM undersöktes hos varje deltagare.

Dataanalys

Data analyserades med SPSS. Data delades in i beroende och oberoende variabler. De beroende
variablerna inkluderade tidigare influensavaccination och intentionen att vaccinera sig nästa år. I
de oberoende variablerna ingick sociodemografiska faktorer, kunskap relaterat till
influensavaccination, högsta acceptabla kostnaden för att genomgå influensavaccination och besök
hos hälso- och sjuvården de senaste 12 månaderna. För att identifiera faktorer kopplade till de
beroende variablerna gjordes en univariat logistisk regressionsanalys. De faktorer som visade sig
vara signifikanta användes för en multivariat stegvis logistisk regression.

Bortfall

19 %

Slutsats

Hälso- och sjukvårdspersonal, samhällsarbetare och familjemedlemmar ska gemensamt arbeta för
att skapa en plats där kunskap om influensavaccination kan spridas och antas av den äldre
befolkningen. Utifrån Health Belief modellen finns vissa kognitiva faktorer som är kopplade till
upptag av influensavaccination. Dessa faktorer bör finnas i åtanke vid utformning av
interventioner för att främja influensavaccination i denna population.

Vetenskaplig
kvalitet

Hög kvalitet

BILAGA C
Artikel 14
Referens
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Land
Databas

Thailand
Web of Science: Medline

Syfte

Syftet var att identifiera faktorer som influerade samhällsboende thailändare i beslutet om att
vaccinera sig eller inte mot influensa.

Metod:
Design

Kvalitativ metod med semistrukturerade, djupgående intervjuer

Urval

Personer ≥ 65 år eller personer med kronisk sjukdom valdes slumpmässigt ut från en databas på ett
hälsocenter. Personer med svår kornisk sjukdom, svåra psykiska besvär eller
kommunikationssvårigheter exkluderades. Introduktionsbrev sändes till 30 stycken potentiella
deltagare och 20 stycken personer valde att delta i studien varav 11 stycken var ≥65 år.

Datainsamling

Data samlades in genom djupgående intervjuer mellan februari och mars 2008. Intervjuerna
genomfördes i deltagarnas hem eller på hälsocenter och varade i 30-60 minuter. Samtliga
intervjuer spelades in på band. Ett semistrukturerat schema var underlag till intervjun och
undersökte deltagarnas förståelse om influensa och influensavaccination samt faktorerna som
kunde påverka deras beslut i att motta eller avböja influensavaccination i den kommande
vaccinationsperioden.

Dataanalys

Intervjuerna transkriberades på thailändska och analysen följde modellen för grounded theory.
Samtliga transkriberingar kodades av två forskare för att öka reliabiliteten. Efter omfattande
dataanalys översattes transkriptionerna till engelska och därefter tillbaka till thailändska av en
oberoende översättare.

Bortfall

33 % (10 st)

Slutsats

En viktig faktor i samband med vaccinationsprogram är att förmedla information om influensa och
influensavaccination till befolkningen. Informationen bör innehålla symtom, svårighetsgrad av
sjukdomen och motivation till varför riskgrupper bör vaccinera sig. För att öka
vaccinationsupptaget bör vaccinet vara kostnadsfritt och lättillgängligt. Hälso- och
sjukvårdspersonal skall vara beredda att samtala med personer om influensavaccination.

Vetenskaplig
Kvalitet

Hög kvalitet

BILAGA C
Artikel 15
Referens
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Land
Databas

Thailand
Web of Science: Medline

Syfte

Syftet var att undersöka vaccinationstäckningen och identifiera faktorer som är förknippade med
influensavaccination bland äldre thailändska och som skulle kunna förbättra mätningen av
vaccinets effekt.

Metod:
Design

Kvantitativ
Tvärsnittstudie

Urval

Studiens deltagare valdes ut från fyra av 12 distrikt i Nakhon Phanom provinsen beläget i
nordöstra Thailand. Deltagarna var 65 år eller äldre, kunde prata thailändska och bodde i ordinärt
boende. Totalt deltog 581 personer i studien.

Datainsamling

Data samlades in med frågeformulär. Grundläggande information om demografiska faktorer,
hushållsinkomst, kronisk sjukdom, läkarbesök senaste tre månaderna, inläggning på sjukhus
senaste 12 månaderna, tidigare influensavaccination och eventuella biverkningar insamlades med
hjälp av frågeformuläret. Deltagarnas attityd mot influensavaccination bedömdes genom frågor
som baserades på Health Belief modellen. Intervjuerna ägde rum i deltagarnas hem och utfördes
av tränad undersökningspersonal. Frågeformuläret hade testats på andra 65- åringar innan det
användes i studien.

Dataanalys

All statistik analys genomfördes med SAS version 9.4. Prevalensförhållanden (PR) och 95 %
konfidensintervall beräknades med hjälp av "log- binomial" multivariabel modell.

Bortfall

16 %

Slutsats

Närhet till vaccinationsplatsen och upplevd fördel av influensavaccinet förknippas med
influensavaccination bland thailändska personer 65 år eller äldre. Funktionell status har ingen
betydelse för vaccinationsupptaget. Genom att minska avståndet till vaccinationsplatsen och
förbättra kommunikationen kring vaccinets fördelar kan vaccinationstäckningen öka bland äldre
vuxna i Thailand.

Vetenskaplig
Kvalitet

Hög kvalitet

BILAGA C
Artikel 16
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Land
Databas

USA
Academic Search Elite

Syfte

Syftet var att identifiera sambandet mellan vaccinationsbeteende och personliga övertygelser om
influensavaccination utefter ras, etnicitet och utbildningsnivå bland den äldre amerikanska
befolkningen.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Telefonintervju/ undersökning

Urval

Enbart personer med känd ålder ≥65 år och känd ras/ etnicitet inkluderades. Totalt deltog 3875
personer i studien.

Datainsamling

Data insamlades från en nationell immuniseringsundersökning för vuxna (NAIS) som är en
slumpmässig telefonundersökning för information om bland annat influensa. Undersökningen
samlade in information om demografiska faktorer som ras/ etnicitet, ålder, utbildning, kön och
självskattad hälsostatus. Ytterligare information samlades in angående tankar om
influensavaccinet och vaccination vilket inkluderade anledningar till vaccination eller icke
vaccination, upplevd sårbarhet för influensa, upplevd effekt av vaccinet och uppfattad sannolikhet
av att drabbas av influensaliknande symtom från vaccinet.

Dataanalys

Data analyserades genom logistiska regressionsmetoder som "Statistical Analysis System" (SAS)
version 9.2 och "SAS- callable Survey Data Analysis" (SUDAAN) version 9.0.1. Chi- square test
användes för att bedöma om demografisk fördelning och tankar varierade mellan ras/ etnicitet och
för att identifiera faktorer kopplade till influensavaccination.

Bortfall

48,6 %

Slutsats

För att öka täckningsgraden av influensavaccination bland den äldre befolkningen behöver hänsyn
tas till de förväntningar som finns om influensavaccinet. Strategier för att öka täckningsgraden kan
vara att ta hänsyn till demografiska egenskaper och äldre personers uppfattning om vaccination.
Strategierna bör inkludera information om influensavaccinets effekt, biverkningar och personlig
sårbarhet för influensa. Andra strategier behövs för de personer som har en negativ uppfattning
och som förblir omotiverade till att vaccinera sig. Rekommendation av läkare och uppmuntran
från familj och vänner kan vara strategier för att främja influensavaccination hos äldre personer
med negativ uppfattning. Faktorer associerade med utbildningsnivå kan behöva övervägas i
utvecklingen eller implementeringen av nya strategier som är riktade till en specifik grupp.

Vetenskaplig
kvalitet

Medelhög kvalitet

BILAGA C
Artikel 17
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Land
Databas
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PubMed

Syfte

Syftet var att undersöka vaccinationstäckningen bland personer med diabetes och deras
hushållskontakter i Hong Kong.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

Deltagarna valdes från två specialisktkliniker för diabetes. Klinikerna var lokaliserade i New
Territories och Kowloon områdena i Hong Kong. Studiens deltagare skulle ha typ 2 diabetes, vara
kineser, ≥65 år samt bosatta i samhället. Deltagarna tillfrågades om att delta i studien i samband
med regelbundna uppföljningsbesök. Totalt deltog 158 personer ≥ 65 år med diabetes typ 2 och
281 vuxna hushållskontakter i studien.

Datainsamling

Data samlades in från patienter med diabetes genom "face- to- face" intervjuer med frågeformulär.
Intervjuerna utfördes från 10 februari till 20 maj 2015 och utfördes av tränad
undersökningspersonal. Informationen som insamlades genom frågeformulären innehöll frågor om
demografiska faktorer (ålder, kön, längd, vikt, födelseplats, civilstatus, utbildning,
hushållsinkomst), livsstilsfaktorer (rökvanor, träningsvanor), hälsostatus (tidpunkt för
diagnosticering av diabetes, diabeteskomplikationer, självuppskattad hälsa, kronisk sjukdom),
tidigare vaccinationshistorik räknat från september 2014, vaccinationsplats och intentionen att
vaccinera sig mot influensa 2015/2016 samt upplevelsen av respiratoriska symtom inom en
tremånadersperiod (feber, hosta, halsont). En uppföljningsintervju via telefon genomfördes med
hushållskontakterna inom två veckor då de fick besvara frågor om demografi, vaccinationshistorik
och intentionen till vaccination 2015/2016 och orsak till det.

Dataanalys

Socioekonomiska och demografiska faktorer samt livsstil bland vaccinerade och ovaccinerade
deltagare jämfördes med Chi- square och t- test. Logistiska regressionsmodeller var anpassade till
den självrapporterade vaccinationsstatusen. Ålder, kön, hushållsinkomst, utbildningsnivå,
diabeteskomplikationer, andra kroniska tillstånd, HbA1c, boendeform och vaccinationsstatus av
deltagaren eller hushållskontakten användes för att identifiera faktorer som var signifikant
associerade med vaccinationsupptag. Samtliga analyser genomfördes med SPSS version 23. Pvärde <0,05 ansågs vara statistiskt signifikant.

Bortfall

Bortfall ej redovisat

Slutsats

Täckningsgraden av influensavaccination hos personer med diabetes och deras hushållskontakter
var låg. Vaccinationsstatus bland personer med diabetes var inte signifikant associerat med deras
hushållskontakter. Hushållskontakterna vaccinerade sig inte enbart för att skydda äldre personer
med diabetes. Behovet av att främja kunskap om influensavaccinationens betydelse för
riskgrupper samt behovet av att sprida kunskap om flockimmunitet behöver lyftas fram.

Vetenskaplig
Kvalitet

Medelhög kvalitet

BILAGA C
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Syfte

Syftet med studien var att undersöka täckningsgraden av influensavaccination och de faktorer som
påverkar acceptansen av influensavaccination med hjälp av Health Belief Modellen [HBM] bland
patienter med diabetes i Taiwan.

Metod:
Design

Kvantitativ metod med frågeformulär

Urval

Studien genomfördes på ett universitetssjukhus i södra Taiwan. Samtliga patienter med diabetes
som besökte sjukhuset mellan den 1:e februari och den 28:e februari 2012 oavsett anledning bjöds
in till att delta i studien. Inklusionskriterier var att personen skulle ha diabetes och ha haft
sjukdomen i tre år eller längre samt att de skulle vara 40 år eller äldre. Totalt deltog 691 personer i
studien varav 319 deltagare var ≥ 65 år.

Datainsamling

Insamling av data gjordes med hjälp av ett självskattande frågeformulär innehållande exempelvis
frågor relaterat till sociodemografiska faktorer (ålder, civilstatus, utbildning och multisjuklighet)
samt deras intention till att vaccinera sig mot influensa.

Dataanalys

En multipel logistisk regressionsmodell användes för att identifiera faktorer som påverkade
upptaget av influensavaccinet år 2011-2012. Data analyserades med hjälp utav datorprogram för
statistik analys, Statistical Package of Social Sciences (SPSS), version 11.5. Ett "two- tailed" pvärde på <0,05 indikerade statistisk signifikans.

Bortfall

1 % (9 stycken av 700 fullföljde inte frågeformuläret)

Slutsats

Studien visar att vaccinationsupptaget av influensa är större bland personer med diabetes som är
kvinnor och multisjuka. Dessa kvinnor upplever fler fördelar och färre hinder med att vaccinera
sig mot influensa. Strategier som främjar upptaget av influensavaccination är ökat förtroende för
vaccinet och dess säkerhet, kostnadsfri vaccination till personer med diabetes yngre än 65 år samt
att minska upplevda vaccinationshinder.

Vetenskaplig
Kvalitet

Hög kvalitet
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