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Kikhoste
Gir mest alvorlig sykdom hos barn under 2 år, 
spesielt i alder før første vaksinedose (3 md)
Ved kikhoste hos barn under 1 år i Norge blir nesten 
50 % innlagt på sykehus. 
Dødsfall hos 2 ufullstendig-/uvaksinerte spedbarn < 12 
md i Norge 2003-04, 3 i Sverige 2014-2015

Utfordringer:  
Kikhostevaksinen gir 85 % beskyttelse etter 3 doser, 
varighet 3-12 år
Selv med høy vaksinasjonsdekning i BVP det 2000-
5000 tilfeller årlig i årene 2009-2019
Hvordan beskytte de minste og mest sårbare?
1. 2019: Anbefaling om en ekstra dose (0-dose) ved 

6-8 ukersalder til premature barn født før uke 32

2. Vaksinasjon av mor i svangerskapet? 
(Maternell vaksinasjon) 

Queensland government, Whooping cough
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Mor lager antistoffer (IgG)

Passiv transport over morkaken:
- Mest IgG

Aktiv transport over morkaken:
- Kun IgG

Mengde maternell IgG hos barnet ved fødsel
- Avhengig av barnets gestasjonsalder/svangerskapslengde
- Ved fødsel til termin kan barnet ha høyere maternell IgG

enn mor



Rapport desember 2019
Rapporten har vurdert effekt og sikkerhet av 
kikhostevaksinering av gravide kvinner, noe helseøkonomi 
og hindringer for eventuell implementering

Konklusjon: 
Spedbarn beskyttes mot kikhoste de første 3 levemåneder 
når mor vaksineres i 2.-3.trimester

Vaksineeffekt beregnet til 90-93 % for å hindre alvorlig 
kikhoste hos barnet første 3 levemåneder, 69 % beskyttelse 
mot laboratoriepåvist kikhoste (inkluderer mildere sykdom)

Det er ikke vist bivirkninger som er negative for 
svangerskapsforløp, kvinnen eller fosteret/barnet

Kikhostevaksine til gravide er et godt og effektivt tiltak ved 
utbrudd/økende forekomst av kikhoste i Norge, og bør være 
gratis til gravide kvinner i en slik situasjon



Resten av verden

Fra Abu-Raya et al, Front. Immunol., 24 June 2020

2019: Island
2019: Danmark
2022: Sverige
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Immunitetsgjeld?
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Ingen tilfeller hos barn 
under 1 år i 2021 og 2022

Anbefaling fra 2019: Kan benyttes ved utbrudd
Nå: Ved utbrudd vil man allerede være «bakpå». Mer 
betryggende data på vaksinesikkerhet peker på anbefaling
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Overgang til aP-vaksinerte gravide
Helcelle kikhostevaksine (wP) 1952-1997
Acellulær kikhostevaksine (aP) fra 1998
Norge var et av de første landene som gikk over 
til aP (i tillegg til Sverige og Japan, bl.a.)

Ny studie (Havers et al 2022) viser at gravide 
som opprinnelig fikk wP som barn selv, og så 
vaksineres i svangerskapet, får barn med høyere 
antistoffnivå mot kikhoste enn gravide som fikk 
aP som barn.

Ukjent hvordan/om dette kan påvirke 
epidemiologien når de fleste gravide etter hvert 
selv ble vaksinert med aP som barn 

Distribution of anti-PT antibody levels in cord blood of infants born to women who were primed with acellular 
pertussis vaccines in childhood compared with those primed with whole-cell pertussis vaccines in childhood. 
Bars show histogram of proportion of infants in each group by antibody range; lines show smoothed kernel 
density. *Given that antibody titers were not normally distributed, values were log-transformed. Abbreviation: 
PT, pertussis.



Gjenstående spørsmål i Norge:

• Gratis?
• Hvem skal vaksinere?
• Når i svangerskapet skal vaksine tilbys? 

Når bør tilbud komme? (immunitetsgjeld)
Hvilken svangerskapsuke/-kontroll?

• Vil flere vaksiner i svangerskapet øke behov for et 
eget vaksinasjonsprogram for gravide?

• Hvordan skal vaksinasjonsdekningen overvåkes?

• Aktuell vaksine: boostervaksine dTaP-polio

Fra Abu-Raya et al, Front. Immunol., 24 June 2020
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