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Flokkbeskyttelse



Den nærmeste flokken…

Influensavaksine hver sesong

Oppdatert annen vaksinasjon 

Nærkontakter kan få vaksiner med levende virus og bakterier
OBS ikke oral poliovaksine – men denne er ikke tilgjengelig i Norge



Immunsupprimert + vaksiner: Nyttig? Trygt?
Sikkerhet og effekt

• Levende, svekkede vaksiner: Sikkerhet>effekt
Vaksinen påfører en svekket infeksjon 
Oftest kontraindisert
OBS 1.dose vs boosterdose

• Inaktiverte vaksiner: Sikkerhet<Effekt
Respons kan være svak/svakere
Ikke grunnlag for å unnlate vaksinering
Flere doser kan være nødvendig
Timing av vaksinasjon i f t medikament



Rotavirusvaksine
MMR
BCG

***
Varicella-zoster (VZV)
Herpes zoster (HZV)                     
Influensa NASAL 
Gulfeber
Tyfoid ORAL
(Polio ORAL* (OPV))

DTP – i alle kombinasjonsvaksiner
Hemophilus influenzae type b (Hib)
Polio INJEKSJON (IPV)
Hepatitt B
Pneumokokk (både Prevenar13 og Pneumovax)
Humant papillomavirus (HPV)

***
Influensa INJEKSJON
Meningokokk
Hepatitt A
Skogflåttencefalitt (TBE)
Rabies 
Japansk encefalitt
Kolera 
Tyfoid INJEKSJON

…og hva er levende og ikke-levende igjen?



Hva regnes som 
immun-
supprimerende 
doser?
(ikke uttømmende liste) 

/≥0.4mg/kg/uke

/≥3 mg/kg/dag



To ulike situasjoner:

1. Vaksinasjon hos barn som allerede er immunsupprimert
• Stopp opp og undersøk før levende, svekkede vaksiner

2. Vaksinasjon før oppstart av immunsuppresjon eller ved 
behandlingspause
• Mulighetsvindu for levende, svekkede vaksiner



Planlagt immunsuppresjon (IS)
Oppstart immunsuppresjon og før organtransplantasjon

Inaktiverte vaksiner: 
• Kan gis ved IS (vedlikehold)
• Vurdere før oppstart IS
• Kan være behov for 

antistoffmåling for noen 
vaksiner (hepatitt B)

HUSK NÆRKONTAKTER



Inaktiverte vaksiner: hva vet vi om antall 
vaksinedoser ved immunsuppresjon? 
HPV 3 doser alle aldre

Hepatitt A 2 doser med 6 md intervall før eksponeringsrisiko

Hepatitt B 3 doser vanlig intervall, så måle anti-HBs. Deretter evt tilleggsdoser

Meningokokk ACWY 2 doser til pasienter med miltmangel/komplementdefekt

Rabies 3 doser preeksponering

TBE 3 doser før første sesong, hyppigere booster

Influensa 2 doser i første sesong for alle barn under 9 år. Andre?

Rituximab: vente 6 md etter siste dose før vaksine



Planlagt immunsuppresjon (IS)
Oppstart immunsuppresjon og før organtransplantasjon

Levende vaksiner: 
• Tar 1-2 uker for replikasjon 

immunrespons
• Vent 4 uker etter vaksinasjon til 

oppstart IS (obs BCG)
• Hvis IS er startet:  

behandlingspause før trygg 
vaksinasjon

Inaktiverte vaksiner: 
• Kan gis ved IS (vedlikehold)
• Vurdere før oppstart IS
• Kan være behov for 

antistoffmåling for noen 
vaksiner (hepatitt B)

HUSK NÆRKONTAKTER



Behandlingspause/’Vaksinasjonsvindu’
(inaktiverte vaksiner: kreves ikke behandlingspause, men timing?)

Levende vaksine Levende vaksine

4 uker pause

Behandling

Før 
oppstart

4 uker pause3 måneder pause

Behandling

Prednisolon 1 md
Rituximab 6 md
Øvrige 3 md

OBS: Gjelder ikke BCG



Varicellavaksine

Før start IS:
Måle antistoffer mot Varicella
Seronegativ: minst 1 dose Varicellavaksine

Helst to doser med 6-ukers intervall (til nød 4 uker).

Husk nærkontakter
Smitte fra vaksinert nærkontakt mulig, men aldri vist å gi alvorlig 
sykdom til IS
Vaksineviruset er sensitivt for acyclovir



Pediatrics, sept 2019



Immunglobuliner
Alltid ved post-eksponering!
Mulighet ved eksponeringsrisiko innen kort tid

Post-eksponeringsprofylakse ved:
Spesifikke Ig: Hepatitt B, tetanus, difteri, rabies, (varicella)
Normalt Ig: Hepatitt A, meslinger 

Reise
Hepatitt A normalt immunglobulin før reise?
Rabies!!



Vaksinasjon av barn med kreft



Inaktiverte vaksiner ok, men barnelegene 
bestemmer!

Under pågående kreftbehandling: 
Ofte liten effekt – mulig at det ikke vil gi immunologisk hukommelse eller primær respons på 

vaksiner
Influensavaksine anbefales!
OBS indikasjon ved utbrudd!

Etter behandling:
De fleste har antistoffer under beskyttende nivå
God respons mot noen vaksiner kan ta opptil 1 år etter behandling – stor individuell variasjon
Høy vs lavere behandlingsintensitet: anbefales flere doser, vente litt lengre etter avsluttet 

behandling
Gjelder å finne egnet tidspunkt for vaksinasjon hvor de fleste vil ha respons, 
men ikke så lang tid at de går ubeskyttet unødvendig lenge

Martire, Vaccine 46 (2018) 3541-3554



Vaksinasjon etter kreftbehandling av barn
Tidligere oppnådd immunitet er ikke helt tapt etter kjemoterapi
Anbefales oppfriskning av ALLE vaksiner gitt i BVP
Husk varicellavaksine til ikke-immune! Kan fås på blå resept §4 (I)
Starte 3-6(-12) måneder etter avsluttet behandling

Ikke nødvendig med antistoffmåling etter vaksinasjon
Obs barn med kreft i første leveår: egne anbefalinger/begynne på nytt

Starttid etter kreftbehandling

Influensavaksine 3 mnd - i influensasesong

Ikke-levende vaksiner i BVP 3-6 måneder

Levende vaksiner 6(-12) måneder

Manglende miltfunksjon Egne tilleggsanbefalinger (Pneum/Mening/Hib)



Mer informasjon:

Felleskatalogen……
Nettsider:
1) Vaksinasjonsveilederen: www.fhi.no
2) Vaksiner og immunprofylakse, veileder i pediatri: 
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5965&key=144462
3) Vaksinasjoner ved barnekreft: www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/barnekreft/medisinsk-st%C3%B8ttebehandling/vaksinasjon-
ved-barnekreft
Vaksinepostkasse vaksine@fhi.no
Vaksinetelefon 21077000 kl 13-1430, vakttelefon 08-1545

http://www.fhi.no/
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5965&key=144462
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/barnekreft/medisinsk-st%C3%B8ttebehandling/vaksinasjon-ved-barnekreft
mailto:vaksine@fhi.no


Takk! • Inaktivert = død
• Inaktiverte vaksiner ok ved IS
• Levende vaksiner må gis før IS eller ved pause i beh.
• Husk nærkontakter
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