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NYTT OM LEGEMIDLER
Sesonginfluensavaksiner 2019/2020
Sesongens influensavaksiner er tilgjengelige. I Norge selges Influvac Tetra, Fluarix Tetra,
Vaxigriptetra, og Fluenz Tetra. Årets vaksiner inneholder to nye virusstammer
Virusstammer i influensavaksinene for sesongen 2019/2020:
•
•
•
•

En A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-lignende virusstamme (ny)
En A/Kansas/14/2017 (H3N2)-lignende virusstamme (ny)
En B/Colorado/06/2017-lignende virusstamme
En B/Phuket/3073/2013-lignende virusstamme

Følgende vaksiner er tilgjengelige i Norge:
Vaksine

Type *

Aldersgruppe

Administrasjonsmåte

Influvac Tetra
«Mylan Healthcare B.V.»

Inaktivert, overflateantigen

Fra 36 måneder

intramuskulært

Fluarix Tetra
«GlaxoSmithKline AS»

Inaktivert, splittvirus

Fra seks
måneder

intramuskulært

Vaxigriptetra
«Sanofi Pasteur Europe»

Inaktivert, splittvirus

Fra seks
måneder

intramuskulært

Fluenz Tetra
«AstraZeneca AB»

Levende, svekket

Fra to til 18 år

Nasalt

* Alle vaksiner er produsert i egg.

Vaksinene er ikke tilsatt adjuvans. De leveres i én-dosebeholdere og er derfor ikke tilsatt
tiomersal som konserveringsmiddel.
Legen bør forskrive generisk til alle pasienter unntatt de som ikke skal bruke levende
svekket vaksine, for eksempel ved alvorlig immunsvikt.
Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i følgende risikogrupper:
• Alle fra og med fylte 65 år.
• Beboere i omsorgsbolig og sykehjem.
• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med
annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.
• Barn og voksne med sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.
I tillegg anbefales vaksine til helsepersonell med pasientkontakt, svinerøktere og
husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.
Se utfyllende informasjon hos Folkehelseinstituttet: fhi.no\influensa
Vaksine som nesespray
Levende svekket influensavaksine i form av nesespray (Fluenz Tetra «AstraZeneca AB») er
godkjent for barn fra to år og opp til 18 år, og gis som en dose på 0,1 ml i hvert nesebor.
Vaksinen er kontraindisert ved alvorlig immunsvikt. Se preparatomtalen for mer detaljert
informasjon.
Dosering til voksne og barn
Se anbefalt dosering i preparatomtale for den enkelte vaksine. Barn under ni år som
tidligere ikke har fått influensavaksine, bør få to doser med minst fire ukers intervall. Dette
gjelder både inaktivert vaksine gitt intramuskulært og levende svekket vaksine gitt som
nesespray.
legemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.no

Asasantin Retard og Persantin
Retard er avregistrert
Asasantin Retard ble avregistert i juli og
Persantin Retard i september. For begge
er det likeverdige legemidler tilgjengelig
som kan brukes i stedet.
Asasantin Retard inneholdt virkestoffene dipyridamol og acetylsalisylsyre
og ble brukt som sekundær profylakse
av iskemisk hjerneslag og transitoriske
iskemiske anfall (TIA).
Persantin Retard inneholdt virkestoffet
dipyridamol og ble brukt som sekundær
profylakse av iskemisk hjerneslag og TIA,
enten alene eller sammen med acetylsalisylsyre.
Diprasorin Orion er et likeverdig
legemiddel til Asasantin Retard, og
kan brukes i stedet.
Aponova er et likeverdig legemiddel
til Persantin Retard, og kan brukes i
stedet.

Hvis likeverdige legemidler ikke er
tilgjengelig er det svært viktig at berørte
pasienter ikke får opphold i behandlingen. Eventuelt må spesialister som
indremedisinere, hjertespesialister og
nevrologer konsulteres.
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