
VAKSINER VED IBD 
 

Før oppstart av immunhemmende medikamenter (Prednisolon, Imurel, Methotrexate, 
Remicade, Humira anbefales i henhold til europeiske retningslinjer*  
 

• fullføring av basisvaksinasjon (se vedlagt vaksinasjons program) 

• kartlegging og screening med tanke på følgende infeksjoner: 
 

Hepatitt B og varicella.  
Pasienter som er IgG-seronegative for Hepatitt B og varicella, skal vaksineres mot disse 
sykdommene, med henholdsvis Engerix-B® og Varilrix®.   

• Engerix-B® (ikke levende vaksine) kan også gis til pasienter under pågående 
immunhemmende behandling.  

• Varilrix (levende vaksine) må gis minst 3 uker før oppstart av immunhemmende 
medikamenter.  

• Det skal tas ny HBV/VZV serologi etter ferdigvaksinering. Dersom ikke 
serokonversjon (IgG pos), skal pasienten ha booster-dose.  

 
Pasienter som under immunsuppressiv behandling får varicella (eksponering/aktiv sykdom),  
HIV eller hepatitt B skal ha antiviral behandling i samråd med infeksjonsmedisiner og 
gastroenterolog.  
 

Pneumokokkvaksine og influensa 
Pneumokokkvaksine (Prevnar < 5år og Pneumovax >5år) er anbefalt til pasientgruppen. 
Første dose bør gis før oppstart av immunosuppresjon for best effekt (deretter gjerne samtidig 
med influensavaksinen). Sjekk IgG eller gi påfyllsdose etter 5 år og videre kontroll av 
antistofftiter hvert 5. år. 
Vaksine mot sesong-influensa anbefales og gis en gang årlig.  
 

Tuberkulose 
Test for tuberkulose (Mantoux eller Quantiferon-test) anbefales hos alle pasienter som skal ha 
Remicade eller Humira.  
 

Andre opportunistiske infeksjoner 
Det er i tillegg viktig med grundig anamnese mtp tidligere gjennomgåtte infeksjoner som kan 
residivere under pågående eller fremtidig immunhemmende behandling.  
Ved reise til områder med forskjellige endemiske infeksjoner, kan man søke råd hos 
infeksjonsmedisiner med hensyn til hvilke vaksiner og forebyggende tiltak som er nødvendig. 
 

Generelle vaksineråd 
• Pasienter som behandles med immunhemmende medikamenter skal ikke ha levende 

vaksiner (varicella/zoster, MMR, BCG, oral polio, oral tyfoid, gulfeber) 

• Dette gjelder også spebarn < 6 mnd hvor mor har brukt immunhemmende 
medikamenter under svangerskapet 

• 3 uker fra siste levende vaksine er gitt til immunhemmende behandling startes. 

• Alle vaksiner kan settes av lokal helsestasjon/vaksinekontor. 
 
 



 
Barnevaksinasjonsprogrammet (fra folkehelseinstituttets nettside): 
Barnets alder Vaksinasjon mot Antall stikk 

3 mnd Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-
infeksjon (DTP-IPV-Hib) 
Pneumokokksykdom 

2 

5 mnd Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-
infeksjon (DTP-IPV-Hib) 
Pneumokokksykdom 

2 

12 mnd Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-
infeksjon (DTP-IPV-Hib) 
Pneumokokksykdom 

2 

15  mnd Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) 1 

2. klasse 
(7-8 år) 

Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-
IPV) 

1 

6. klasse 
(11-12 år) 

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) 1 

7. klasse, jenter 
(12 – 13 år) 

Humant papillomavirus (HPV), 3 doser 
(Vaksine mot livmorhalskreft) 

1 

10.klasse 
(15-16 år) 

Poliomyelitt (til og med årskullet født 1997) 
Difteri, stivkrampe, poliomyelitt (fra årskullet født 
1998) 

1 

  Tuberkulose (BCG), 1 dose*   

  Hepatitt B, 3 eller 4 doser*   

• *For barn i definerte risikogrupper 

 
Kilder: 
*Journal of Crohns and Colitis, June 2009, s.47-91. 
Folkehelseinstituttet, lenkeadresse; 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5565:
0:15,1223:1:0:0:::0:0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


