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‘Primum non nocere’

All behandling av gravide kvinner skal gjøres etter nøye vurdering av risiko vs nytte

Alle gravide kvinner druknes nærmest i råd om hva de kan og ikke kan i svangerskapet

Syke gravide kvinner skal behandles når indikasjon

Vaksinasjon er et forebyggende tiltak og kan være spesielt utfordrende i f t gravide kvinner –
men er det å la være å vaksinere bedre enn å vaksinere?

Legemidler til gravide



Vaksiner til gravide: Nøye vurdering av nytte/fordel vs risiko

Potensiell påvirkning eller skade 
av fosteret forhindrer utprøving 
og dermed godkjenning for bruk 
svangerskapet. 

Vaksinasjon av gravide bør som 
hovedregel ikke gjøres i 
svangerskapets første 
trimester, unntatt ved stor 
smitterisiko



Kan vaksineinnholdet påvirke fosteret eller det nyfødte barnet?

Gjelder først og fremst levende vaksiner

Kan mors antistoffrespons påvirke fosteret eller det nyfødte barnet?

Kan bivirkninger hos mor påvirke fosteret eller det nyfødte barnet?

Ønsker å unngå mulige bivirkninger som anafylaktisk reaksjon og feber under graviditet 

Prinsipper å tenke på ved vaksinasjon av gravide



Vaksiner til gravide: Nøye vurdering av nytte/fordel vs risiko

Noen infeksjoner kan være mer 
alvorlige hos 
friske gravide kvinner 
sammenlignet med 
friske ikke-gravide kvinner



Hvilke vaksiner er aktuelle?
Vanlige levende vaksiner:

MMR
Varicellavaksine

Selv om levende vaksiner er kontraindiserte som føre-
var prinsipp, er det ikke vist at levende vaksiner gitt i 
svangerskapet kan føre til fosterskade. Det er ikke 
indikasjon for svangerskapsavbrudd på bakgrunn av 
eventuell utilsiktet vaksinasjon med levende vaksine.

Anbefalt å avvente graviditet til 1 måned etter 
vaksinasjon

Seronegative fertile kvinner (spesielt i utsatte yrker): 
tenk vaksinasjon før graviditet er påtenkt!

Anbefalte vaksiner til gravide (WHO)

Influensa (Norge) (WHO 2005)
Stivkrampe (WHO 2006)
Stivkrampe, difteri, kikhoste, polio (WHO 2015)

Aktuelle vaksiner ved indikasjon

Hepatitt A (WHO 2012)
Gulfebervaksine – når indikasjon! (WHO 2013)
Japansk encephalitt (WHO 2015)
Hepatitt B
Meningokokkvaksine ACWY
Pneumokokkvaksine
Tyfoid
BCG
TBE?

Post-eksponering – i prinsipp aldri kontraindisert

Rabies (USA siden 1991)
Hepatitt B
Antrax



• Posteksponeringsprofylakse er lett tilgjengelig i Vietnam

• 2015–2016: 
• 2 tilfeller av rabies hos ammende kvinner og 4 tilfeller hos gravide
• Alle hadde typiske symptomer og kjent hundebitt
• Alle 6 pasienter døde
• De 4 gravide: 

3 ble forløst med keisersnitt (uke 32-37), 1 barn døde av årsaker ikke knyttet
til rabies 
Den 4.kvinnen var gravid i uke 18 og barnet var ikke levedyktig.





Beskytte mor Beskytte barn

3 hovedgrunner for å vaksinere gravide
2 for 1



Beskytte mor: hepatitt A vaksine



Gravide kvinner har høyere risiko for alvorlig forløp av hepatitt A

Anbefalt av WHO siden 2012 når gravide skal reise til endemisk område der smittefare er større enn 
teoretisk risiko for vaksinebivirkning

Hva skriver FHI?

Hva står i Felleskatalogen?

Hepatitt A-Vaksine



Beskytte barnet: kikhostevaksine (dTp)



Antistoffoverføring fra mor til barn under og etter svangerskapet:



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
- Ved fødsel til termin kan barnet ha høyere 

maternell IgG enn mor



Total IgG hos barnet

Barnets IgG

Maternell IgG

Overføring skjer 
hovedsakelig fra 
slutten av 
2.trimester
Særlig siste 4 uker 
av svangerskapet

-3 -2 -1 +1 2 3 4 5 6 Måneder



FHI -

Sårbarhetsperiode for kikhoste og barnets vaksinasjonsskjema 

09.10.2019

Sårbarhetsperiode for alvorlig kikhoste hos 
spedbarn

Svangerskap/fosterliv Nyfødtperiode/Spedbarnsperiode
Trimester    1                                   2                             3 Alder i måneder                       3                                               5                                      12

1. 2. 3.



Maternell 
vaksinasjon 

kan gi 
indirekte 

og direkte 
beskyttelse

Direkte beskyttelse:
IgG mot kikhosteantigener 
overføres fra mor til barn

Indirekte beskyttelse:
Mor er nylig vaksinert og har 
mindre sannsynlighet for å 
smitte barnet

Smittekilde ved kikhoste hos 
spedbarn:
Mor 20.6% 25%
Søsken 35.5% 31%
Far 10.0% 19%
Besteforeldre, 
onkler/tanter, 
barnepassere 20.4% 10%
Ukjent 56.4%
Skoff 2015, Pertinent 2018



FHI -

Vaksinasjon av gravide integreres i barnets vaksinasjonsskjema 

09.10.2019

Sårbarhetsperiode for alvorlig kikhoste hos 
spedbarn

Svangerskap/fosterliv Nyfødtperiode/Spedbarnsperiode
Trimester    1                                   2                             3 Alder i måneder                       3                                               5                                      12

1. 2. 3.

Maternelle 
antistoffer



Antistoff-
overføring 

fra 
mor til barn

Forholdet mellom antistoffer hos mor vs barn

Maertens 2016

dTp TT

Uansett mors antistoffnivå, har barnet mer enn mor ved fødsel til termin

Mors antistoffnivå = 1
Barnets antistoffnivå = i forhold til mors



Kikhostevaksine til gravide – fordeler og 
ulemper?
Effekt:
Vaksinasjon av mor 
(uke 28-36) gir
• 69-93% beskyttelse 

mot kikhoste hos 
barnet første 2-3 
levemåneder

• 90-94% mot 
hospitalisering

• 95% mot dødsfall 
forårsaket av kikhoste

Sikkerhet:
• Ikke påvist at 

vaksinasjon av mor gir 
økt risiko for lokale 
eller systemiske 
bivirkninger (heller 
mindre!)

• Ikke vist økt forekomst 
av negative 
svangerskapsforløp 
eller fosterskade

Immunpåvirkning:

• Barn av mødre 
vaksinert i 
svangerskapet viser 
økt antistoffnivå hos 
barnet første md, 
men noe lavere 
antistoffrespons på 
egne vaksiner 
(doser første 6 md)



Erfaringer fra land som har innført 
kikhostevaksine* til gravide:

*Boostervaksiner med dTp/dTp-polio har nå endret produktinformasjon og åpner for bruk i svangerskapet



Utredning/rapport ferdig høsten 2019
Hovedkonklusjoner:
Ikke grunnlag for generell anbefaling nå

Bør anbefales gravide nærkontakter eller i 
miljø med lokale utbrudd

Finansiering av vaksine til gravide må 
avklares

Maternell vaksinasjon mot kikhoste –
aktuelt for Norge?



Danmark 
18.september 2019:

‘Revaccination kan 
også overvejes til 
gravide’



2 for 1: influensavaksinasjon
tetanusvaksinasjon



Global vaksinasjonsdekning for 3 doser 
tetanusvaksine er 86% for spedbarn

Global vaksinasjonsdekning for 2 doser
tetanusvaksine blant gravide 73% og
31 000 neonatale dødsfall (estimert)

Tetanusvaksinasjon til gravide



Hepatitt E-vaksine – utprøving i Bangladesh

RS-virus vaksine – 60 vaksinekandidater per 2018 hvor 
en maternell vaksine har kommet lengst i utprøving

Gruppe B-streptokokkvaksine

Maternell 
vaksinasjon gir nye 
muligheter: 



2016 Int J Mol Sci



Vaksinasjon av gravide:

Kikhostevaksine i siste del av svangerskapet er anbefalt/i vaksinasjonsprogram i mange høyinntektsland, 
tetanusvaksine i lavinntektsland. Influensavaksine: neste foredrag!

Vaksiner er ikke prøvd ut på gravide før markedsføringstillatelse, men risiko for teoretisk vaksinebivirkning 
er lav og det er ikke vist at vaksiner gir negative svangerskapsutfall eller fosterskade ved utilsiktet bruk, 
oppfølgingsstudier, helseregisterstudier.

Unnlate vaksinasjon på grunn av graviditet kan være skadelig fordi noen infeksjoner er spesielt alvorlige 
for gravide 

Levende vaksiner som MMR og Varicellavaksine er kontraindisert som føre-var prinsipp

Oppsummering


