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Sykdommen apekopper

Apekoppevirus

Gradvis færre tilfeller siden juli

• Smitter i hovedsak ved nær kontakt

• seksualkontakter (hovedsakelig menn som 
har sex med menn)

• husstandsmedlemmer
Generelle symptomer etterfulgt av utslett

Allmennfarlig smittsom sykdom
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Vaksinen mot apekopper: Imvanex
Forebygger kopper, kukopper og apekopper

Godkjent på særskilt grunnlag

Inneholder levende, ikke-replikerende virus

Spesielle forhold rundt vaksinasjonen:

Få doser tilgjengelig i Norge og verden
Fraksjonering og intradermal injeksjon
Målgruppen er hovedsakelig menn som har sex 
med menn
Geografisk fordeling
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Indikasjon
Primær preventiv vaksinasjon
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Posteksponeringsvaksinasjon
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Indikasjon fremover
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Anbefalt vaksinasjonsregime

2 doser á 0,1 ml intradermalt

Minimumsintervall 28 dager
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Primær preventiv vaksinasjon Posteksponeringsvaksinasjon

Personer uten vedvarende smitterisiko: 1 dose

Personer med vedvarende smitterisiko: 2 doser 

Enten 0,5 ml subkutant eller 0,1 ml 
intradermalt (> 18 år)

Første dose må gis før symptomdebut

Andre dose gis med minimumsintervall 28 
dager. Denne dosen trengs ikke hvis man har 
utviklet apekopper imellomtiden.

Hvit papel
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Vaksinasjonstilbudet

Utføres på utvalgte sykehus i hver 
helseregion. De fleste som tilbys vaksinen 
følges opp i spesialisthelsetjenesten.
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Primær preventiv vaksinasjon Posteksponeringsvaksinasjon

Tilbys i kommunehelsetjenesten. Lege 
som smittesporer vurderer behov for 
vaksinasjon av nærkontakter i samråd 
med kommunelegen og Smittevernvakta 
ved FHI.
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Bivirkninger

Særlig overvåking

Lokale- og systemiske bivirkninger 

I en studie forekommer lokalreaksjoner hyppigere 
etter intradermal vaksinasjon, de var også kraftigere 
og varte lengre. Høyest forekomst etter andre dose.

Atopisk eksem gir økt risiko for bivirkninger

Gjennombruddsinfeksjon meldes som vaksinesvikt

Anbefaler ikke samtidig vaksinering med andre 
vaksiner
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Kontraindikasjon

Kjent allergi mot innholdsstoffene, inkludert kyllingprotein, benzonase, gentamicin og ciprofloksacin som 
vaksinen inneholder spormengder av.

Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C

I tillegg:

Tidligere gjennomgått apekopper

Personer som lager keloide arr

Andre dose bør først settes når lokalreaksjonene på første dose er gått over

Imvanex kan gis til immunsvekkede, selv om det er en levende vaksine, fordi den er ikke-replikerende
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Beskyttelse etter vaksinasjon

Begrenset kunnskap

Antakelig beskytter vaksinen mot alvorlig 
sykdom noen uker etter andre dose

Fortsatt risiko for at man kan bli smittet 
og smitte andre, dermed er vaksinen et 
supplement til øvrige smittevernråd

Begrense antall intime partnere
Rask isolasjon, diagnostikk og smittesporing
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Nyttige lenker

FHIs temaside om apekopper: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/apekopper/

FHIs vaksinasjonsveileder: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-
helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/apekoppvaksine/#beskyttelse-etter-
vaksinasjon

Takk for oppmerksomheten!
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