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Gravide og biologiske legemidler –
Hva har det å si for vaksinasjon av barnet?



Immundempende biologiske legemidler

Liste hentet fra:

• Behandling mot mange sykdommer
• Revmatiske sykdommer

• Inflammatoriske tarmsykdommer

• Multippel sklerose 

• Psoriasis

• Astma

• Kreft

• …

• Flere legemiddelklasser
• TNF-hemmere

• B-cellehemmere

• Interleukinhemmere

• T-cellehemmer

• Mange ulike virkestoff innen hver klasse

• Stadig nye LM kommer på markedet

Komplisert!



Immundempende biologiske legemidler - Om behandlingen og LMene

• Har revolusjonert behandlingen av autoimmune sykdommer

• Flere kvinner i fertil alder velger å bli gravide – mange kvinner ønsker å amme

• Sikkerhet under graviditet: Ingen fosterskadelig effekter, men ikke helt avklart om LM 
kan påvirke utviklingen av barnets immunsystem.

• Immunrespons, komplikasjoner ved infeksjoner, følger for vaksinering 

• Ser heldigvis ikke ut til å ha uttalte effekter i så måte 

• (Veldig mange) biologiske legemidler er helt eller delvis IgG molekyler

• IgG legemidlene er svært store legemiddelmolekyler (Mw 150 000 Da)

• Proteiner. Administrasjonsvei: injeksjoner, tas ikke peroralt

• 1000 x større enn paracetamol
• > 350 x større enn escitalopram (Cipralex)



Tre spørsmål må vurderes samlet: 
1. Hva er risikoen for mor hvis legemiddelet ikke brukes?
2. Hva er risikoen for barnet ved at mor ikke behandles? 
3. Hva er risikoen for barnet ved at legemiddelet brukes?

Risiko på populasjonsnivå vs. individuell risiko

Nytten > Risiko

Friskest mulig mor er 
også best for barnet

Et noe annet tankesett:

• Rotavirussykdom har lav mortalitet i Norge og vaksinen gis 
forebyggende til friske barn. 

• Derfor er det svært lav aksept i Barnevaksinasjonsprogrammet 
(BVP) for situasjoner som øker sjansen for bivirkninger.



Hei!

Jeg har en tarmsykdom og får biologisk medisin (infliksimab). Jeg fikk medisinen frem til uke 28 i svangerskapet og 
skal starte opp igjen når jenta er ca. 3 mnd. Jeg fikk i dag vite at hun ikke får vaksiner før fylte 6 mnd pga. dette. 

Stemmer det at hun ikke kan få rotavaksine i det hele tatt fordi jeg har fått medisin i svangerskapet? Hva er 
egentlig årsaken til dette? Får hun da for mye av noe? Eller kan hun få denne etter fylte 6 mnd? Kan hun få de 
andre vaksinene som vanlig? 

Jeg ønsker helst å amme. Intuitivt tenkte jeg å vente med medisiner så lenge som mulig og starte vaksinering, og 
heller slutte å amme dersom jeg må starte på medisin. Kan det være en løsning? 

Jeg fikk også et barn for to år siden med samme opplegg som fulgte vaksinasjonsprogrammet som vanlig. Jeg 
hører dessuten noen som velger å vaksinere som vanlig til tross for anbefalingene. Hva er risikoen?

Jeg føler meg veldig rådvill og ønsker å gjøre det beste for jenta mi. Sykepleierne og legen min har ingen andre i 
denne situasjonen så jeg føler jeg trenger å forhøre meg mer?

TelefontjenesteNettjeneste

1. Hva er rådene og hvorfor er rådene som de er?

2. Hvordan er det med amming og vaksineråd?

3. Hva hvis vaksinerådene ikke blir fulgt?

4. Hvordan møte bekymring/dårlig samvittighet?



• Rådene om levende vaksiner varierer noe i ulike kilder (forskjellige variasjoner)

• FHI har lagt seg på en forsiktig linje. Rotavirussykdom har lav mortalitet i Norge. 
Svært lav aksept i Barnevaksinasjonsprogrammet (BVP) for å godta økt risiko.

Hva er rådene om vaksinering av barnet?

Levende svekkende vaksiner (vanligste råd): Barnet skal ikke få levende 
vaksiner før 6 måneders alderen dersom mor har brukt immundempende 
biologiske legemidler i løpet av svangerskapet.

Inaktiverte (ikke-levende) vaksiner: Barnet kan trygt få disse

Hvilke levende vaksiner:
• Rotavirus
• (BCG hos noen ytterst få)
• MMR ikke aktuelt



• Svært rund formulering i Vaksinasjonsveilederen for HP

• «Levende bakterie- eller virusvaksiner kan i uheldige tilfeller gi alvorlig infeksjon hos 
pasienter med nedsatt immunforsvar og er derfor som hovedregel kontraindisert.»

• Rotavirus og BCG: «Immunsuppressiver brukt av mor under svangerskap eller 
amming kan føre til langvarig immunsvikt hos barnet.»

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Viktig å informere mor om at det er ingen «stor sak» at rotavirusvaksinen utgår. 



Sv.uke Transport av IgG

0-12 Veldig lite

17-22 10 %

28-32 50 %

37-40 130 %

Enveis

Neonatal Fc reseptor

Mors sirkulasjon

Fosterets sirkulasjon

Hva er teorien bak rådene - overgang av LMene til fosteret 

1.  trimester 2.  trimester 3.  trimester Postpartum

Forlenget 
Halveringstid
hos nyfødte



Legemiddel T1/2 (dager)
voksne

Ratio mellom barnets - (navlestrengblod) 
og mors serumkonsentrasjon

Infliksimab 8-10 2,23

Etanercept 4-5 0,06

Adalimumab 10-20 1,11

Cerolizumab 14 0,04

Ustekinumab 15-32 1,86

Rituksimab 18-22 1.69

• Etter 6 måneder regnes det som trygt å vaksinere med levende vaksiner 

• Ved bruk i 3. trimester kan barnet bli født med høy serumkons. avhengig av LM 

• Legemidlene har forlenget halveringstid hos spedbarn 

• Målt i barnets blod i flere måneder etter fødselen 

Kompromiss
Mor best mulig 

sykdomsbeskyttelse
Barnet født med lavest 

mulig serumkonsentrasjon

Mange av 
legemidlene har vi 

ikke data på

Kilde: Soh and Moretto



Et enkelt tilfelle som har fått veldig stor betydning for levende vaksiner …

Levende bakterie- eller virusvaksiner 
kan gi alvorlig infeksjon hos pasienter 

med nedsatt immunforsvar og er 
derfor som hovedregel kontraindisert.

Inaktiverte (ikke-levende) vaksiner 
innebærer ikke noen økt risiko for 

pasienter med nedsatt immunforsvar, 
men effekten av vaksinene kan bli 

mindre enn hos immunfriske.

Hva er vi redde for?

Heldigvis adekvat vaksinerespons hos eksponerte barn til tross for LM-nivåer



Hva med immundempende LM i morsmelken?

• Må ha god faglig grunn for å fraråde  amming

• LM med molekylvekt < 800 Da transporteres lettest over til morsmelk

• IgG-legemidler har molekylvekt rundt 150 000 Da

• Aktiv transport av IgA istedenfor IgG

• Når LM er i morsmelk blir det gitt peroralt til barnet

• Proteiner degraderes i mage-/tarmkanalen  

Samlet sett blir bidraget av legemiddel via 
morsmelk så lite at dette kan se bort ifra  



Hva hvis barnet likevel får rotavirusvaksinen?

• Det finnes små kasusserier med barn som har fått rotavirus til tross for 
mors behandling med biologiske immundempende legemidler

• Ingen negative effekter er observert 

• Sannsynligvis er «mørketallene» store

• Muligens vil rådene om rotavirusvaksinen rådene bli endret på sikt, mens 
rådene om BCG vil trolig bestå

Expert opinion: We recommend that otherwise healthy newborns with a history of perinatal exposure to 
bDMARDS should receive rotavirus vaccinations as per the recommended schedule. Bacille Calmette et 
Guerin vaccine should be withheld in the first year of life.



Jeg har en tarmsykdom og får biologisk medisin (infliksimab). Jeg fikk medisinen frem til uke 28 i svangerskapet og 
skal starte opp igjen når jenta er ca. 3 mnd. Jeg fikk i dag vite at hun ikke får vaksiner før fylte 6 mnd pga. dette. 

Stemmer det at hun ikke kan få rotavaksine i det hele tatt fordi jeg har fått medisin i svangerskapet? Hva er 
egentlig årsaken til dette? Får hun da for mye av noe? Eller kan hun få denne etter fylte 6 mnd? Kan hun få de 
andre vaksinene som vanlig? 

Jeg ønsker helst å amme. Intuitivt tenkte jeg å vente med medisiner så lenge som mulig og starte vaksinering, og 
heller slutte å amme dersom jeg må starte på medisin. Kan det være en løsning? 

Jeg fikk også et barn for to år siden med samme opplegg som fulgte vaksinasjonsprogrammet som vanlig. Jeg 
hører dessuten noen som velger å vaksinere som vanlig til tross for anbefalingene. Hva er risikoen?

Jeg føler meg veldig rådvill og ønsker å gjøre det beste for jenta mi. Sykepleierne og legen min har ingen andre i 
denne situasjonen så jeg føler jeg trenger å forhøre meg mer?

OPPSUMMERING

Ja, barnet skal ikke ha levende vaksiner (dvs. rotavirusvaksine). Dette skyldes at barnet kan bli født 
med høye nivåer av infliksimab i kroppen. Barnet skal ikke vaksineres med levende vaksiner før 
legemiddelet er borte. Dette tar gjerne 6 mnd. Rotavirusvaksinen utgår dermed fordi denne gis før 6 
måneders alder. Hun kan få andre ikke-levende vaksiner som normalt.  

Vi oppfordrer til å følge rådene som gis fra helsemyndighetene. Ved rotavirusvaksinen ser det 
likevel ut til at risikoen er lav. 

Du skal ikke ha dårlig samvittighet for at barnet ditt ikke kan få levende vaksiner før 6 måneders 
alderen. Dette er av mindre betydning for barnet. Det viktigste er at du er godt behandlet slik at du 
holder deg frisk. En friskest mulig mor også er det beste for barnet. 

Nei, det å slutte og amme er ikke til fordel for barnet. Barnet får kun i seg neglisjerbare mengder 
infliksimab via morsmelken, og dette vil ikke ha noe å si for vaksineringen. 


