
PRODUKTRESUMÉ

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Fluad, injektionsvätska, Suspension i förfylld spruta
Inaktiverat influensavaccin (ytantigener), med adjuvansen MF59C.1
(SÄSONGEN 2019/2020).

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ytantigener av influensavirus (hemagglutinin och neuraminidas)*, från stammar:

A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 – liknande stam (A/Brisbane/02/2018, IVR-190)
15 mikrogram HA**

A/Kansas/14/2017 (H3N2) – liknande stam (A/Kansas/14/2017, NYMC X-327)
15 mikrogram HA**

B/Colorado/06/2017 – liknande stam (B/Maryland/15/2016, vildtyp) 
15 mikrogram HA**

*som odlats i befruktade hönsägg från friska höns och med adjuvansen MF59C.1
**hemagglutinin

Adjuvans: MF59C.1 är en patenterad adjuvans: 9,75 mg skvalen; 1,175 mg polysorbat 80; 1,175 mg 
sorbitantrioleat; 0,66 mg natriumcitrat; 0,04 mg citronsyra samt vatten för injektionsvätskor

För en dos om 0,5 ml

Sammansättningen av vaccinet är i enlighet med WHO:s rekommendationer (norra halvklotet) och 
beslut som antagits av EU (CPMP) för säsongen 2019/2020. 

Fluad kan innehålla spår av ägg såsom ovalbumin eller hönsproteiner, kanamycin- och 
neomycinsulfat, formaldehyd, cetyltrimetylammoniumbromid (CTAB), bariumsulfat och 
hydrokortison som används under tillverkningsprocessen (se avsnitt 4.3).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta

Vaccinet föreligger som en mjölkvit suspension.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Aktiv immunisering mot influensa hos äldre (65 år eller äldre), speciellt för personer som löper ökad 
risk för influensarelaterade komplikationer. 
Användningen av Fluad bör baseras på officiella rekommendationer.



4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

En engångsdos på 0,5 ml ges intramuskulärt i deltoideusmuskeln. Eftersom vaccinet innehåller 
adjuvans, bör injektionen ges med en 25mm-nål.

Administreringssätt

För anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering, se avsnitt 6.6

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna, komponenter i adjuvansen, eller mot något hjälpämne, 
rester (t.ex. ägg, hönsproteiner såsom ovoalbumin) eller hos någon som fått en anafylaktisk reaktion 
vid tidigare influensavaccination.

Vaccinet kan innehålla rester av följande substanser: kanamycin- och neomycinsulfat, formaldehyd, 
cetyltrimetylammoniumbromid (CTAB), bariumsulfat och hydrokortison. 

Immunisering bör uppskjutas vid febersjukdom eller akut infektion.

4.4 Varningar och försiktighet

Liksom för alla vacciner som injiceras bör lämplig medicinsk behandling och övervakning finnas 
tillgänglig i händelse av anafylaktisk reaktion som följd av vaccineringen. 

Fluad får under inga omständigheter ges intravaskulärt eller subkutant.

Ångestrelaterade reaktioner, inklusive vasovagala reaktioner (synkope), hyperventilering och 
stressrelaterade reaktioner kan uppträda efter, eller till och med innan, all vaccination som en 
psykogen respons på nålsticket. Detta kan åtföljas av flera neurologiska symtom som övergående 
synrubbning, parestesi och rörelser av tonisk-klonisk typ i extremiteterna under återhämtning. Det är 
viktigt att det finns rutiner på plats för att undvika skador vid svimning.

Antikroppssvaret hos patienter med endogen eller iatrogen immunnedsättning kan vara otillräckligt.

Ett skyddande immunsvar uppnås eventuellt inte hos alla vaccinerade.

Personer med överkänslighet mot latex:
Även om naturgummilatex inte har detekterats i sprutans spetsskydd har det inte fastställts att det är 
säkert för latexkänsliga personer att använda Fluad.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Det finns inga kliniska data om samtidig administrering av andra vacciner. Om Fluad måste ges 
samtidigt som ett annat vaccin skall immunisering utföras på olika extremiteter. Observera att 
biverkningarna kan förstärkas.

En högre frekvens av vissa förväntade systemiska reaktionerna har rapporterats hos patienter som 
vaccinerats med trivalent inaktiverat influensavaccin och pneumokockvaccin jämfört med enbart 
trivalent inaktiverat influensavaccin.

Immunsvaret kan vara reducerat hos patienter som behandlas med immunsuppressiva medel.



Efter influensavaccination har falskt positiva resultat observerats i serologitest som utförts med 
ELISA-metoden för identifiering av antikroppar mot HIV1, hepatit C och framför allt HTLV1. 
Western Blot-metoden motbevisar de falskt-positiva ELISA resultaten. De övergående falskt positiva 
reaktionerna kan vara en följd av IgM-svaret på vaccinet.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Ej relevant.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Fluad har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Efter vaccinering med Fluad har en högre frekvens av lätta senreaktioner rapporterats jämfört med 
influensavacciner utan adjuvans.

Biverkningar som observerats i kliniska prövningar.

Säkerheten hos Fluad hos äldre försökspersoner bedömdes i trettiosex (36) kliniska studier hos 
patienter ≥65 år, inklusive 19 randomiserade kontrollerade studier och 17 okontrollerade 
säsongsstudier. Databasen innehåller 12 730 försökspersoner där 7 532 försökspersoner fick Fluad och 
5 198 försökspersoner fick konventionellt trivalent influensavaccin (TIV).
I den sammanslagna analysen rapporterade en högre andel försökspersoner som fick Fluad både lokala 
och systemiska reaktioner efter immunisering jämfört med dem som fick konventionellt TIV. Dessa 
inkluderade smärta vid injektionsstället (26,1 jämfört med 13,7%), lokal ömhet (22,2 jämfört med 
12,2%), erytem (3,2 jämfört med 1,7%), induration (2,5 jämfört med 1,2%) och svullnad (1,6 jämfört 
med 0,6%) i tillägg till myalgi (11,0 jämfört med 7,9%), frossa (5,0 jämfört med 4,0%), trötthet 
(11,3% jämfört med 10,5%) och allmän sjukdomskänsla (6,3% jämfört med 5,8%).

Följande biverkningar har observerats i kliniska prövningar med följande frekvenser:

Mycket vanliga (1/10); vanliga (1/100, <1/10); mindre vanliga (1/1 000, <1/100); sällsynta 
(1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), inklusive isolerade rapporter.

Centrala och perifera nervsystemet
Mycket vanliga (1/10): Huvudvärk

Magtarmkanalen
Vanliga (1/100, <1/10): Illamående, diarré, kräkningar

Hud och subkutan vävnad
Vanliga (1/100, <1/10): Svettning
Mindre vanliga (1/1 000, <1/100): Utslag

Muskuloskeletala systemet och bindväv 
Mycket vanliga (1/10): Myalgi
Vanliga (1/100, <1/10): Artralgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället 
Mycket vanliga (1/10): Ömhet, smärta vid injektionsstället, trötthet
Vanliga (1/100, <1/10): Feber, sjukdomskänsla, frossa
Lokala reaktioner: rodnad, svullnad, ekkymos, induration



De flesta reaktioner är lätta eller måttliga och försvinner av sig själva inom 1 till 2 dagar.

Biverkningar rapporterade från uppföljning efter marknadsgodkännande
I samband med uppföljning efter marknadsgodkännande har följande biverkningar, vid sidan av de 
reaktioner som också observerats under de kliniska studierna, rapporterats:

Blodet och lymfsystemet 
Trombocytopeni (några mycket sällsynta fall var allvarliga med trombocytvärden lägre än 5 000 per 
mm3), lymfadenopati

Allmänna symtom vid administreringsstället 
Asteni, influensaliknande sjukdom (ILI)

Kraftig svullnad i den injicerade extremiteten som varar i över en vecka, cellulitliknande reaktion på 
injektionsstället (vissa fall av svullnad, smärta och rodnad som breder ut sig mer än 10 cm och varar 1 
över en vecka).

Immunsystemet 
Allergiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock (i sällsynta fall), anafylaxi och angioödem

Muskuloskeletala systemet och bindväv
Smärta i extremiteten, muskelsvaghet

Centrala och perifera nervsystemet 
Encefalomyelit, Guillain-Barrés syndrom, konvulsioner, neurit, neuralgi, parestesi, synkope, 
presynkope

Hud och subkutan vävnad
Allmänna hudirritationer, bl.a. erythema multiforme, urtikaria, klåda, eller ospecifika utslag.

Blodkärl
Vaskulit som kan vara förknippad med övergående njurengagemang.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt 
att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas 
att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Det är inte troligt att en överdos skulle medföra biverkningar.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: influensavaccin, ATC-kod: J07B B02



Immunsvaret på Fluad har utvärderats i 16 randomiserade, kontrollerade studier på 16 974 patienter 
vaccinerade med Fluad (n=5 869) eller vaccin utan adjuvans (5 236).

Seroprotektion inträder normalt inom 2-3 veckor. Duration av skyddet efter vaccinering mot homologa 
eller närbesläktade stammar varierar, men är normalt 6-12 månader.

Jämförande kliniska effektivitetsstudier har inte genomförts men antikroppssvaret mot Fluad har visat 
sig vara förhöjt, jämfört med svaret på vaccin utan adjuvans, speciellt vad gäller infuensaantigen B 
och A/H3N2.

Detta förhöjda antikroppssvar ses särskilt hos äldre patienter med låga titrar före vaccinering och/eller 
hos patienter med underliggande kroniska sjukdomar (diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och 
respiratoriska sjukdomar) som löper en högre risk att få komplikationer i samband med influensa. 
Liknande immunogen profil uppnås efter en andra och tredje immunisering med Fluad.

Signifikanta antikroppsstegringar har även visats mot stammar med andra antigena egenskaper än de, 
som finns i vaccinet.

Den kliniska effektiviteten hos Fluad har utvärderats i två observationella studier: 

Observationella studier:

Den första studien (studie C70P1) var en observationell, prospektiv kohortstudie som utfördes i 
5 norditalienska hälso- och sjukvårdsdistrikt under influensasäsongerna 2006-2007, 2007-2008 och 
2008-2009. Syftet med studien var att bedöma den relativa risken för sjukhusinläggning på grund av 
influensa eller lunginflammation under influensasäsongen bland patienter i åldern 65 år eller äldre som 
fick antingen Fluad eller ett vaccin utan adjuvans. Valet av influensavaccin för varje patient i studien, 
antingen Fluad eller ett vaccin utan adjuvans, överläts åt den enskilda vårdgivaren som fattade beslutet 
på basis av den lokala strategin för influensavaccination. Denna fleråriga studie rekryterade 
107 661 äldre patienter, 65 år eller äldre, varav 43 667 patienter deltog i mer än 1 år. Totalt gavs 
88 449 doser av Fluad och 82 539 doser av vaccin utan adjuvans. Fördefinierade fönster under 
influensasäsongen användes för att fastställa det primära effektmåttet sjukhusinläggning på grund av 
influensa eller lunginflammation, men ingen laboratoriebaserad bekräftelse av influensa utfördes. På 
grund av den lokala immuniseringsstrategin hade patienter som fick Fluad ofta sämre hälsostatus än de 
patienter som fick ett vaccin utan adjuvans. Efter justering för störvariabler (hälsostatus vid baslinjen, 
övriga) var risken för sjukhusinläggning för influensa eller lunginflammation 25 % lägre för Fluad 
jämfört med vaccin utan adjuvans (relativ risk = 0,75, 95 % konfidensintervall: 0,57, 0,98).

Den andra studien (studie V70-49OBTP) var en retrospektiv, fallkontrollstudie som utvärderade 
vaccineffektiviteten för Fluad, ett jämförelsevaccin utan adjuvans, eller ingen vaccination. Fall och 
kontroller identifierades på basis av de influensatester som utfördes i populationen i 
upptagningsområdena för tre hälso- och sjukvårdsmyndigheter i British Columbia och analyserades 
vid ett provinsiellt centrallaboratorium. Totalt rekryterades 84 fall och 198 kontroller i åldern 65 år 
eller äldre (165 vaccinerade med Fluad, 62 med ett influensavaccin utan adjuvans och 55 ovaccinerade 
patienter). Flertalet av deltagarna rapporterade minst en kronisk sjukdom (89 %). De oftast 
rapporterade kategorierna av kroniska sjukdomar var hjärtsjukdomar (72 %), följt av neurologiska 
sjukdomar (39 %) och respiratoriska sjukdomar (30 %). Fall definierades som RT-PCR-bekräftad 
influensa efter uppkomst av influensaliknande sjukdom (ILI). Kontrollerna var individer med liknande 
karakteristika men med negativt influensatest. Efter justering för störvariabler (ålder, kön, boende på 
en enhet för långtidsvård, kroniska sjukdomar, region och testvecka), var Fluads absoluta 
vaccineffektivitet 58 % (CI: 5-82, p<0,04) och vaccinet utan adjuvans var ineffektivt. Den relativa 
vaccineffektiviteten för Fluad var 63 % (CI: 4-86. P=0,04) jämfört med influensavaccin utan adjuvans.



Randomiserade, kontrollerade, interventionella studier:

Studie V70-27-01 är en stor randomiserad, kontrollerad, observatörsblindad multicenterstudie i fas 3 
för att utvärdera immunogeniciteten, säkerheten och konsekvensen för tre konsekutiva 
tillverkningssatser av Fluad jämfört med vaccin utan adjuvans, och den utfördes under 2010-2011. 
Patienterna randomiserades i förhållandet 1:1:1:3 till att få en engångsdos på 0,5 ml från 1 av 
3 konsekutiva tillverkningssatser av Fluad eller en tillverkningssats av ett influensavaccin utan 
adjuvans. Alla patienter följdes i cirka ett år efter vaccinationen.
Totalt 7 082 patienter randomiserades och vaccinerades, inkluderande 3 541 patienter vardera i den 
sammantagna Fluad-gruppen och gruppen som fick vaccin utan adjuvans. Totalt 2 573 patienter (1 300 
i Fluad-gruppen och 1 273 i gruppen som fick vaccin utan adjuvans) betraktades som 
”högriskpatienter” (underliggande kronisk sjukdom i form av kongestiv hjärtsvikt, kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom, astma, leversjukdom, njurinsufficiens och/eller neurologisk/neuromuskulär eller 
metabolisk sjukdom inklusive diabetes mellitus).

Det primära syftet att visa att Fluad var bättre än vaccin utan adjuvans uppnåddes inte för alla 
homologa stammar medan det ko-primära syftet att visa att Fluad inte var sämre än vaccin utan 
adjuvans uppnåddes för samtliga homologa stammar. Emellertid sågs signifikant högre HI-titrar mot 
alla tre homologa influensastammar dag 22 efter vaccination hos patienter som fick Fluad jämfört med 
dem som fick influensavaccin utan adjuvans (tabell 1). Resultaten var likartade för högriskpatienter 
med fördefinierad samsjuklighet. Immunogenicitetsdata stödde likartade antikroppssvar för alla 
tillverkningssatser av Fluad; Fluad uppfyllde CHMP: s kriterier.

I en delgrupp av patienterna (n=1 649 patienter) jämfördes dessutom Fluad med influensavaccinet utan 
adjuvans för heterologa stammar, dvs. influensavarianter av samma typ/subtyp vilka inte ingick i 
vaccinets sammansättning (sekundärt syfte). Fluad visades inte vara bättre än influensavaccin utan 
adjuvans för samtliga 3 heterologa stammar dag 22 men visades inte vara sämre för någon av de 3 
heterologa stammarna dag 22.

Resultaten var likartade för högriskpatienter (609 patienter).

Tabell 1: GMT:er och kvoter för vaccingrupperna efter vaccination – HI-analys

Studie Antigen     Fluad     Vaccin utan 
adjuvans

N GMT 
(95 % CI) N GMT 

(95 % CI)

Kvot för 
vaccingrupperna 

(95% CI)
Alla 

patientera
H3N2 3 225 544 

(513-575) 
3 256 337 

(319-357) 
1,61 

(1,52-1,7)
§ 

H1N1 3 225 198 
(185-211) 

3 257 141 
(132-150) 

1,4 
(1,32-1,49)

§ 

B 3 227 55 
(52-58) 

3 259 48 
(46-51) 

1,15 
(1,08-1,21)

§ 

Högrisk-
patientera

H3N2 1 194 519 
(477-565) 

1 190 331 
(304-360) 

1,57 
(1,44-1,72)

§ 

H1N1 1 194 221 
(201-243) 

1 190 161 
(146-177) 

1,38 
(1,25-1,52)

§ 

B 1 195 61 
(56-66) 

1 190 54 
(50-59) 

1,12 
(1,03-1,21)

§ 



HI: hemagglutinationsinhibitionsanalys; GMT: geometriskt medelvärde för HI-titrar; CI: 
konfidensintervall
aGMT:er och GMT-kvoter för vaccingrupperna (Fluad:influensavaccin utan adjuvans) efter 
vaccination (dag 22) har justerats för titer vid baslinjen, land och ålderskohort; per protokoll-
population.
§ Eftersom den nedre gränsen för 95 % CI för vaccingruppskvoten är högre än 1, noterades att HI-
titrarna efter vaccination är högre för Fluad än för influensavaccinet utan adjuvans.

Ingen särskild analys av säkerheten utfördes för ”högriskpopulationen”. I hela populationen 
rapporterade en större procentandel av patienterna i Fluad-gruppen än i gruppen som fick vaccin utan 
adjuvans lokal reaktion (32 % jämfört med 17 %) och systemiska reaktioner (32 % jämfört med 26 %). 
Den samlade säkerhetsprofilen visade likartade incidenser av spontant rapporterade biverkningar och 
allvarliga biverkningar för Fluad och influensavaccin utan adjuvans.

Den andra studien (M63P1) är en randomiserad, aktivt kontrollerad, observatörsblindad 
multicenterstudie i fas 3 för att utvärdera immunogenicitet och säkerhet för Fluad hos patienter i 
åldern 65 år eller äldre med underliggande kroniska sjukdomar. 350 sköra äldre patienter rekryterades 
och randomiserades 1:1 till att få Fluad (n=175) eller influensavaccin utan adjuvans (n=175) varav alla 
hade underliggande kroniska sjukdomar inkluderande kongestiv hjärtsvikt, kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) eller astma, lever- eller njurinsufficiens, arteriosklerotisk sjukdom eller diabetes 
mellitus och reumatoid artrit.

GMT mot influensastammen A/H3N2 21 dagar efter administrering av Fluad uppfyllde inte kriterierna 
för överlägsenhet jämfört med ett inaktiverat influensavaccin, baserat på spjälkat virus, utan adjuvans 
(primärt syfte). Serokonversion uppnåddes för 85 % (A/H3N2), 87 % (A/H1N1) och 88 % (B) av 
patienterna. Fluad uppfyllde CHMP:s kriterier.

En liten ökning av främst mild lokal reaktogenicitet och en något högre procentandel av systemiska 
reaktioner noterades för Fluad jämfört med influensavaccin utan adjuvans. Den samlade 
säkerhetsprofilen visade likartade incidenser av spontant rapporterade biverkningar och allvarliga 
biverkningar för Fluad och influensavaccin utan adjuvans.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Ej relevant.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, lokal tolerans och sensibilisering visade inte några särskilda 
risker för människa.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Beträffande adjuvans, se avsnitt 2.

Övriga hjälpämnen: natriumklorid, kaliumklorid, kaliumdivätefosfat, dinatriumfosfatdihydrat, 
magnesiumkloridhexahydrat, kalciumkloriddihydrat, vatten för injektionsvätskor.

6.2 Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.



6.3 Hållbarhet

1 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Får inte frysas. Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

0,5 ml injektionsvätska suspension i en förfylld spruta (glas av Typ I) finns att få med eller utan nål.

Förpackningar om 1x, med nål eller utan nål.
Förpackningar om 10x, med nål eller utan nål.
En spruta utan kanyl kan vara försedd med en luerlock-koppling.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Vaccinet bör uppnå rumstemperatur före injektion. Omskakas försiktigt före användning. 

Efter omskakning är Fluads normala utseende en mjölkvit suspension. 

Inspektera innehållet i varje förfylld spruta med Fluad visuellt för förekomst av partiklar eller 
missfärgning före administrering. Om något av dessa tillstånd föreligger ska innehållet inte användas.

När en förfylld spruta utan nål används, avlägsna spetsskyddet från sprutan och sätt sedan fast en 
lämplig nål för administrering.

På luerlock-sprutor avlägsnas skyddshättan genom att vrida den moturs. När skyddshättan är 
avlägsnad, fäst kanylen på sprutan genom att vrida den medurs tills den är låst. När kanylen är fastsatt, 
ta bort nålskyddet och administrera vaccinet.

Använd inte vaccinet om det varit fryst.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Seqirus S.r.l.
Via del Pozzo 3/A, S. Martino, 53035 Monteriggioni, Siena, Italien

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

16064

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2000-09-08/2010-06-08



10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-08-19


