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Huvudbudskap 
 

 Viktigt att ge optimalt skydd hos grupp med större risk för infektioner 
 
 Inaktiverade vaccin är säkert att ge men ibland sämre skyddseffekt 
 
 Levande försvagade vaccin generellt kontraindicerade men kan bero 

på vilken sjukdom/vilket vaccin/dos/risk/sjukdomsaktivitet m.m 
 

 Observera immunsuppressiv medicinering under graviditeten! 
 

 Om möjligt tänk vaccinationer/resa för behandlingsstart 
 



Hur var det nu med vacciner? 

Inaktiverade 
Vaccin mot difteri, tetanus, pertussis, polio, hemophilus , hepatit B, HPV, 
TBE, hepatit A, meningokocker, japansk encefalit, tyfoidfeber (i.m) 
 
Levande försvagade 
Vaccin mot mässling, påssjuka , röda hund, tbc/BCG/, rotavirus, 
vattkoppor, bältros, gula febern, tyfoidfeber (p.o) 



Immunsystemets svar på vaccination/antigen –  
en kort förenklad repetition 
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Vilka sjukdomar kan det gälla? 

HIV, rheumatoid arthritis, 
StemCellTransplantation, 

InflammatoryBowelDisease, 
psoriasis, multiple sclerosis, 
SolidOrganTransplantation, 

spondyloarthritis, SLE, cancer 



Vilka läkemedel pratar vi om? 

rituximab, efavirenz, 
abatacept,anakinra, adalimumab, 

methotrexate, cyclosporine, 
tacrolimus, azathioprine,infliximab, 

corticosteroides, eculizumab, 
etanercept, dasatinib, cetuximab, 
rilonacept, ustekinumab etc, etc 
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 Vilka läkemedel pratar vi om? 
…biologiska…några exempel: 

Monoclonal antibodies (mab) 

Chimeric/ humanized  
(infliximab, certolizumab-pegol) 

Receptor (etanercept) 

Human  
(adalimumab, golimumab) 

TNF-inhibitors 

Interleukin-1 blocking agent  
(kineret) 

B-cell depleting agent 
Monoclonal antibody  
chimeric(rituximab) 

T-cell activation inhibitor 
(abatacept) 

 Interleukin-6 blocking 
 agent (tocilizumab) 



Hur verkar  biologiska läkemedel? 
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Vad pratar vi inte om–  
vad är inte immunsuppressivt? 
 Kortikosteroider < 0.25 mg/kg/dygn, < 20 mg/dag prednisolon (vx) 
 >1 månad sedan högdos kortikosteroider > 2 veckor 
 Fysiologisk ersättningsdos av kortikosteroid/mineralkortikoids 
 Intraartikulär kortikosteroid 
 Inhalerad kortikosteroid 
 HIV stabil HAART med minimal virusmängd och CD4>200 
 Cancerpatient i remission med > 3 mån sedan kemobeh 
 Benmärgstransplantation > 2 år posttransplant, utan 

immunosuppressiv behandling och inte GvHD 
 Patienter med autoimmuna sjukdomar utan immunomodulerande 

läkemedel 



Vad finns det för data–  
vad mäter de relativt få barnstudier som finns? 
 Immunogenicitet – antikroppsnivåer  
 
eller/och 

 
 Sjukdom – mildare eller allvarlig- trots vaccination 

Det utfall vi har 
att hålla oss i! 



Hur påverkas spädbarnet av mammans 
immunsuppressiva/antiinflammatoriska behandling?  

 
1) Behandling given under graviditeten? 
Oftast mätbara men relativt låga nivåer i blod, sjunkande upp till 12 mån 
2) Behandling given under amningen? 
Försumbara doser som överförs 
 
 Ingen ökad risk för infektioner påvisad 

 
 Bra vaccinationssvar på rutinvaccinerna 
 
 



Och hur ska vi förhålla oss till detta i praktiken? 

Grundregel: 
 
Rotavirusvaccination och BCG (6 mån)  Nej 
Inaktiverade hexavalenta vaccin + pneumokock Ja 
MPR vid 18 månader     Ja 

 



Tack för ert jobb med vacciner  
och  

tack för mig! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För referenser och fördjupningstips: helena.hervius.askling@ki.se 
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