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Oppfriskningsdosetil personermed alvorlig svekketimmunforsvar

Bakgrunn
Personermed alvorligsvekketimmunforsvargrunnet sykdomeller bruk av immundempendemedikamenter
har genereltdårligereresponspå vaksinersammenliknetmed friskepersoner.I tillegghar disse
pasientgruppenehøyererisiko for å bli alvorlig sykedersomde blir smittet med koronaviruset.Personermed
alvorlig svekketimmunforsvarer derfor anbefalt en ekstra tredje vaksinedosei sin grunnvaksinasjonsserie,
se
mer informasjoni Vaksinasjonsveilederen.
I informasjonsbrev37 somble sendtut i slutten av novemberble anbefalingenom oppfriskningsdoseutvidet
til å ogsåomfatte de med alvorligsvekketimmunforsvar.De anbefalesoppfriskingsdosenminimum 3 måneder
etter sistedosei grunnvaksinasjonsserien.
Ettersomdennegruppener anbefalt3 doseri sin
grunnvaksinasjonsserie,
blir oppfriskningsdosenden fjerde dosenmed koronavaksinede mottar.
Mer enn 4 av 5 av pasientersom bruker immunsupprimerendelegemidlerhar fått tredje dosekoronavaksine,
men det er foreløpigbare om lag 6000av dissesomhar fått oppfriskningsdose(4. dose).
Hvem inngår i gruppenmed alvorlig svekketimmunforsvar?
Det er i hovedsakto gruppermed pasientermed alvorligsvekketimmunforsvarsom er anbefalt 3 doseri sin
grunnvaksinasjonsserie
og somnå i tillegg anbefalesen oppfriskningsdose:
Gruppe1
•
•
•
•
•

Organtransplanterte
Benmargstransplantertede siste2 årene
Alvorligog moderat medfødt immunsvikt
Alvorlignyresvikt(stadium5) eller i aktiv dialyse
Avanserteller ubehandlethiv-infeksjon

Gruppe2
Pasientermed pågåendebetydeligimmundempendebehandlingav annenårsak.Dette er
pasientersombruker immundempendemedisinersom står på listen fra de fagmedisinske
miljøene
• Kreftpasientermed aktiv eller nylig gjennomgåttimmundempendebehandlingsom av
ansvarliglegespesialister vurdert til å ha sværtnedsattimmunforsvar
• Pasientersom av ansvarliglegespesialistanseså ha sværtnedsatt immunforsvarog somikke
inngår i en av gruppeneovenfor.
•
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Hvordan skal pasienter dokumentere at de er aktuelle for sin 4.dose?
Personermed alvorligsvekketimmunforsvarsom tidligere har mottatt en ekstratredje dosei sin
grunnvaksinasjonsserie
bør oppfordrestil å kontakte sitt lokale vaksinasjonskontorfor å motta
oppfriskningsdose.
Det er ikke nødvendigmed en ny vurderingav fastlege/spesialistfor å få tilbud om oppfriskningsdosefor
denne gruppen.Pasientenekan bruke sammedokumentasjonsom sist og vise frem dokumentasjoni form av
vaksinebrevfra spesialisthelsetjenesten,
journalnotat,resept/e-resepteller medikament-forpakninghvor
pasientensnavn kommer frem.

Anbefalt vaksinasjonsskjemafor personermed alvorlig svekketimmunforsvar
Grunnvaksinasjon
består av tre dosermed 3-4 ukersintervall avhengigav hvilken vaksinesomble tilbudt. Alle
dosenei grunnvaksinasjonsserien
skalværefull dosefor både Comirnatyog Spikevax.
Dosestørrelsenfor oppfriskningsdosener ulik avhengigav hvilken vaksinesomgis:
•
Oppfriskningsdose
med Comirnatygis som full dose(0,3 ml)
•
Oppfriskningsdose
med Spikevaxgis somhalv dose(0,25ml)
For personermed alvorligsvekketimmunforsvarer anbefaltintervall mellom grunnvaksinasjonog
oppfriskningsdoseminimum 3 måneder.

I tilfeller hvor personermed alvorlig svekketimmunforsvarennåikke har fått dose3 i grunnvaksinasjonsserien,
bør de tilbys denneså snart sommulig. Dennedosenvil fortsatt telle som dose3 i grunnvaksinasjonsserien
selvom det har gått mer enn 4 uker mellom dose2 og dose3, og de skalogsåtilbys oppfriskningsdose3
månederetter grunnvaksinasjon.
Videre vaksinasjonetter gjennomgått covid-19
Bådevaksinasjonog gjennomgåttcovid-19regnessomimmunologiskehendelser,og gjennomgåttsykdomkan
erstatte en vaksinedose.For anbefalingerom videre vaksinasjonfor personermed alvorligsvekket
immunforsvarsomhar gjennomgåttcovid-19,se flytskjemapå vårenettsider.
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