
 

Informasjon til risikogruppe 4b 
 

 

Vaksinering av personer med immunsvikt 

Det foreligger så langt svært begrenset med data på beskyttende effekt av 

vaksinasjon mot utvikling av alvorlig Covid-19 sykdom hos immunsupprimerte. 

Det er sannsynlig at vaksinene vil gi beskyttelse, men at denne er vesentlig 

lavere hos individer som mottar visse typer immunmodulerende behandling 

som gir alvorlig immunsuppresjon, for eksempel som ved hematologisk kreft, 

immunsviktsykdom, benmargstransplanterte, organtransplanterte og lignende 

tilstander. Med dagens kunnskap forsøker vi å tilrettelegge for dose 2 tre-fire 

uker etter dose 1, og ikke med seks ukers intervall slik som er anbefalt for 

andre. Hvis dette gjelder deg, si fra til oss.  

 

Hvis du er i aktiv behandling ved sykehuset 

Avklar eventuelt med din sykehuslege om/når du kan vaksineres.  

 

Det er i utgangspunktet kommunene som har ansvar for å tilby vaksine til sine 

innbyggere, men sykehuset vil kunne ha ha ansvar for vaksinasjonen, når det er 

vanskelig for pasienten å vaksineres i regi av kommunehelsetjenesten fordi de 

oppholder seg det meste av tiden på sykehus. Dette vil kunne innbefatte:  

- langtidsinnlagte  

- Pasienter med poliklinisk behandling flere ganger per uke  

- Pasienter med særlig høy risiko for alvorlig forløp (prioriteringskategori 

4) OG hvor det vil være særlig viktig og hensiktsmessig å foreta 

vaksinering som en del av et krevende og kritisk behandlingsløp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prioriteringgruppe 4 

Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med 

sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 

• Organtransplantasjon   

• Immunsvikt  

• Hematologisk kreftsykdom siste fem år   

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet 
behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, 
strålebehandling mot lungene eller cellegift)  

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører 
nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral 
parese og Downs syndrom) 

• Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 
 

 

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av 
covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege. 

¤ Ungdom 16-17 år 

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk 

underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko 

for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 

16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse 

nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket 

med * i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt 

jf. Norsk barnelegeforenings liste.          (Folkehelseinstituttet) 
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