Mange tror at alle barnevaksinene
beskytter livet ut
Sjekk om dine pasienter fortsatt er godt nok beskyttet

Boostrix Polio gir boosterdose mot stivkrampe, difteri,
kikhoste og polio til basisvaksinerte personer.

Mange tror at alle barnevaksinene varer livet ut
Vaksinene mot difteri, stivkrampe,
kikhoste og polio som inngår i
barnevaksinasjonsprogrammet gir
dessverre ikke beskyttelse hele
livet.
Selv om man har fått en
fullgod primærvaksinasjon
er det n
 ødvendig med
oppfriskningsvaksiner, for å
opprettholde beskyttelse mot
disse sykdommene.
Dette gjelder både i Norge
og på utenlandsreiser.

Oppfriskningsvaksine mot disse fire sykdommene
anbefales hvert 10. år1:
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Kort om sykdommene
Difteri

Stivkrampe
(tetanus)

Kikhoste
(pertussis)

Polio

Årsak

Bakterie
Corynebakterium
diphteriae.

Bakterie
Clostridium tetani.

Bakterie
Bordetella pertussis.

Virus
Poliovirus 1,2,3.

Smittemåte

Dråpesmitte,
indirekte
kontaktsmitte kan
forekomme

Sår forurenset av
jord, avføring fra dyr
og mennesker,
dype bitt.

Dråpesmitte.

Dråpesmitte, fekaloral
kontaktsmitte, vann og
næringsmidler.

3-21 dager.

7-10 dager.

1-2 uker.

Inkubasjonstid 2-5 dager.

Det katarralske stadiet Feber, muskelsmerter
kvalme og oppkast.
med forkjølelseslignende symptomer.
Paroksystiske stadium
med kraftige hosterier
og forsert inspirasjon.

Symptomer

Stivhet i kjevene og
Tonsillitt med pusspropper og utvikling spasmer. Kramper.
av membraner.
Tilstopping av larynks
og luftrør. Kraftig
heshet.

Komplika
sjoner

Kvelningsanfall.
Toksinet kan angripe
hjerte, nyrer og
nervesystemet
Letalitet: 5-10 %.

Generelle kramper
i hele kroppen og
respirasjonslammelse.

Farlig for små barn.
Hjerneskade p.g.a.
oksygenmangel.
Spedbarn kan slutte
å puste.

Forekomst

Uvanlig i Norge.
I følge WHO ble det
i 2016 rapportert ca
7000 tilfeller.

I Norge er det
mellom 1977-2018
meldt 55 tilfeller av
tetanus, hvorav
5 kjente dødsfall.

I tidsrommet 2011-2018 5 tilfeller av vilt poliovirus
er det rapportert mellom importert til Norge
1904 og 4405 tilfeller
mellom 1975-2017.
av kikoste i Norge WHO
regner med 195 000
dødsfall årlig i verden
skyldes kikhoste.

5-10 % utvikler
meningitt. < 1 %
utvikler pareser.
Større nevrologiske
komplikasjoner hos ca.
10 % av tilfellene av
paralytisk sykdom.

Basert på data om difteri, tetanus, kikhoste og polio i Smittevernveilederen, www.fhi.no, (september 2020)

Folkehelseinstituttet anbefaler alle voksne
å ta oppfriskningsvaksine mot difteri, kikhoste,
stivkrampe og polio hvert 10. år1
For flere av vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet, trengs det
gjentatte oppfriskningsdoser (boosterdoser) i voksen alder for å opprettholde
beskyttelsen mot de aktuelle sykdommene.
Det anbefales å ta boostervaksine mot alle disse sykdommene ca. hvert 10. år.
Dette gjelder alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på
utenlandsreise.
På grunn av økt risiko for smitte og videre smitte til sårbare pasienter er dette
spesielt viktig for helsepersonell.

Stivkrampebeskyttelse etter sårskade –
kombinasjonsvaksine med kikhostekomponent
anbefales2
Den høye forekomsten av kikhoste i Norge, gjør at Folkehelseinstituttet
nå anbefaler at man velger kombinasjonsvaksine som også inneholder
kikhostekomponent når det er aktuelt å gi oppfriskningsvaksine (booster)
mot stivkrampe etter sårskade.
Rent sår og 10 år eller mer siden siste stivkrampevaksine1*: 1 Boostrix Polio**
Urent sår og 5 år eller mer siden siste stivkrampevaksine1*: 1 Boostrix Polio**
*Til basisvaksinerte personer. **Eksempel på vaksine er satt inn av GSK.

Nå kan du sjekke om dine pasienter har behov for
oppfriskningsvaksine
Fra 2021 er det mulig å sjekke dine pasienters vaksinestatus via Helsenorge/
SYSVAK – om de har fått oppfriskningsvaksinasjon eller ikke i løpet av de
siste 10 årene, som anbefalt fra Folkehelseinstituttet.2
Informasjonen baserer seg på vaksinasjoner som helsestasjon, fastlege
eller vaksinasjonssenter har registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret
SYSVAK. Vaksiner som er gitt utenfor vaksinasjonsprogrammene, f.eks.
oppfriskningsvaksjon, er meldepliktig dersom den som
vaksineres samtykker til registreringen.
Meldeplikten til SYSVAK inntraff
først i 2011.
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2. www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederenfor-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkeltesykdommene/tetanusvaksinasjon-stivkrampe-og-te/
(24.03.22)
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Boostrix Polio
Indikasjon: Boostervaksinasjon mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt f.o.m. tre års
alder. Bruk av Boostrix Polio skal være basert på offisielle anbefalinger.
Dosering: Én enkel dose på 0,5 ml dose, dyp i.m. inj.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON
Kontraindikasjoner
• Overfølsomhet overfor noen av innholdsstoffene, neomycin eller polymyxin.
• Encefalopati av ukjent etiologi innen 7 dager etter tidligere vaksinasjon mot kikhoste.
• Forbigående trombocytopeni eller nevrologiske komplikasjoner (kramper eller hypotonehyporesponsive episoder) etter tidligere vaksinasjoner mot difteri og/eller tetanus.
• Akutt, alvorlig febersykdom. Lett infeksjon er ikke en kontraindikasjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Hvis noen av følgende hendelsene har inntruffet i tidsmessig sammenheng med vaksinasjon
mot kikhoste bør det vurderes nøye om flere doser av kikhostevaksine skal gis:
• Feber ≥ 40,0°C innen 48 timer etter vaksinasjon som ikke skyldes andre identifiserbare årsaker.
• Kollaps eller sjokklignende tilstand (hypoton-hyporesponsiv episode) innen 48 timer etter vaksinasjon.
• Kramper med eller uten feber innen 3 dager etter vaksinasjon.
Bivirkninger
De vanligste bivirkningene er lokale reaksjoner på injeksjonsstedet (smerte, rødhet og hevelse) i løpet av
de første 48 timer etter vaksinasjon, hodepine og søvnighet.
Etter injeksjon av vaksiner som inneholder tetanustoksoid har det i svært sjeldne tilfeller blitt rapportert
om bivirkninger i det sentrale eller perifere nervesystemet, som ascenderende paralyse eller respiratorisk
paralyse (Guillain-Barrés syndrom).
Samtidig bruk med andre vaksiner
Boostrix Polio kan gis samtidig med monovalente eller kombinasjonsvaksiner mot: meslinger, kusma,
røde hunder, vannkopper (MMR/V) og vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Samtidig bruk med
andre vaksiner eller immunglobulin er ikke studert. Det er usannsynlig at koadministrering vil resulterer
i påvirkning i immunresponsene. Når det anses som nødvendig å gi Boostrix Polio samtidig med andre
vaksiner eller immunglobuliner skal injeksjonene, i henhold til generelt akseptert vaksinepraksis og
anbefalinger, gis på separate injeksjonssteder.
Les preparatomtalen for Boostrix Polio før forskrivning.
Ved uønskede medisinske hendelser, kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.
Pris: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 316,20. 10 x 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 2835,80.

