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Bakgrunn: 

GSK har mottatt klager om lekkasje* fra sprøyter for flere av våre vaksiner. Lekkasjen oppsto 

enten under tilberedning av vaksinen eller under administrasjon. Lekkasjen er observert i 

sammenkoblingen mellom den keramisk coatede tuppen (Ceramic-coated tip (CCT)) på 

sprøyter distribuert av GSK (som GSK får levert fra to ulike leverandører) og kanylen. 

Mengden klager mottatt av GSK er 0,0020 % (dvs. 20 rapporter om lekkasje for hver million 

doser distribuert). 

 

*Lekkasje omtalt i dette informasjonsbrevet er en liten dråpe utskilt fra forbindelsen mellom 

nål og sprøyte under tilberedning eller injeksjon (se Bilde 2). Denne lille dråpen er estimert til 

å være kun en liten prosentdel av den totale vaksinedosen. 

 

                        

  Bilde 1: CCT sprøyte   Bilde 2: Sprøyte med påsatt nål 

 

Etter GSKs grundige granskning, har sprøyteleverandørene implementert korrigerende tiltak 

for å hindre  at denne type lekkasje skal oppstå. GSK vil fortsette å følge opp 

implementeringen av de korrigerende og preventive tiltakene og evaluere effekten av disse. 

I mellomtiden vil GSK oppfordre helsepersonell til å rapportere enhver lekkasje til GSK 

Norge.  Mangel på effekt av vaksinen og øvrige bivirkninger meldes til Folkehelseinstituttet. 
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De berørte vaksinene er Boostrix™, Boostrix IPV™, Infanrix™, Infanrix IPV™, Infanrix IPV ™ + Hib, 

Infanrix hexa™, Twinrix™ (adult and pediatric)/ Ambirix™, Varilrix™, Priorix ™, Priorix- Tetra™, 

Havrix™, Engerix™, Typherix™, Hepatyrix™, Fendrix™, Menitorix™ , Tedivax™, Encepur™, Tetanol 

Pur™, Menjugate Lyo™ og Td-pur™. 

Risikoen forbundet med denne type lekkasje er muligheten for underdosering, og derav at 

individer ikke er tilstrekkelig beskyttet mot sykdom. De fleste av de berørte vaksinene gis i 

flere doser (2-3 primære doser pluss boosterdose) for å oppnå ønskede nivåer av 

beskyttelse. Siden veldig få sprøyter er berørt, er det lite sannsynlig at en lekkasje er klinisk 

relevant når et helt vaksinasjonsskjema er fullført. GSK har derfor konkludert med at 

balansen mellom nytte og risiko sterkt favoriserer vaksinering med de tilgjengelige 

sprøytene. 

Medisinsk evaluering og sikkerhetsevaluering: 

Lekkasjen påvirker ikke sprøytens holdbarhet før bruk og påvirker ikke vaksinens sterilitet. 

Effekt-, immunogenisitets- og sikkerhetsprofil for GSKs vaksiner er vist i kliniske studier med 

deltakere som fikk standard vaksinedose. Data på administrasjon av lavere antigeninnhold er 

tilgjengelig for Havrix™, Engerix™ and Fendrix™(1-2). Administrasjon av halve antigendosen 

av Engerix™ eller Havrix™  viser ingen innvirkning på seroproteksjon eller seropositivitet. 

Sannsynligheten for at lekkasjen resulterer i en underdosering på halvparten av 

antigeninnholdet er veldig lav. Derfor vil underdosering relatert til lekkasje på CCT-sprøyter 

for disse produktene ikke forventes å ha en innvirkning på seroproteksjon/seropositivitet. 

For Fendrix™ er det ikke mulig å evaluere den potensielle innvirkningen av redusert 

antigenmengde fordi dosevariasjonsstudier ikke er utført på individer med endestadie 

nyresvikt (ESRD).  

For Twinrix™/Ambirix™, selv om dosevariasjonsstudier ikke er tilgjengelig, viste 

immunrespons mot de to antigenene i Twinrix™-vaksinen at den var minst like gode som 

etter vaksinering med de monovalente vaksinene(3), Havrix og Engerix, der data på 

administrasjon av lavere antigeninnhold er tilgjengelig. 

For de andre vaksinene som er berørt er det ingen dosevariasjonsstudier tilgjengelig, og  GSK 

kan derfor ikke vurdere hvilken innvirkning en for liten dose har på 

seroproteksjon/seropositivitet. De fleste av vaksinene som potensielt er berørt gis imidlertid 

i flere doser for å oppnå en full immunrespons (2-3 primære doser pluss boosterdose). Ved 

en vaksinasjonsserie med flere doser er det høyst usannsynlig at samme person vil motta 

hver dose  med en sprøyte med lekkasje. I tillegg må de fleste av disse vaksinene 

rekonstitueres, en prosess som uunngåelig resulterer i tap av en viss mengde (dråper) 

avhengig av rekonstitusjonsteknikken. Basert på lang tids bivirkningsovervåking, har ikke GSK 

noen indikasjon på vaksinesvikt (mangel på virkning) på grunn av tapet under rekonstitusjon. 
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GSKs anbefalinger til helsepersonell:  

Det forventes at hvis lekkasjevolum er stort nok til potensielt å redusere effekten, så vil 

lekkasjen være synlig og derfor oppdages av helsepersonell som injiserer vaksinen. 

I de tilfeller hvor helsepersonell oppdager lekkasje som beskrevet i scenarioene under, må 

dette rapporteres til GSK og/eller til Folkehelseinstituttet.  EU-lovgivning krever at 

informasjon om medisinske feil samles og rapporteres gjennom nasjonale 

bivirkningsovervåkningssystemer. 

Det er to mulige scenarioer for synlig lekkasje: 

A. Lekkasje under rekonstituering av frysetørrede vaksiner: GSK anbefaler å sende en 

produktklage til GSK Norge. 

 

B. Lekkasje under injeksjon: Helsepersonell kan bestemme om man skal revaksinere 

individer som har fått mindre enn standarddose ved å vurdere nytte-risiko, hvor 

potensiell nytte av økt beskyttelse fra en ny dose veies opp mot risiko for bivirkninger 

av den ekstra dosen. Lokale anbefalinger for hvordan man skal håndtere en for lav 

dose bør følges. I følge tilgjengelige data for vaksinene Infanrix™, Infanrix ™ IPV and 

Infanrix™-IPV+Hib, Boostrix™, Boostrix™ Polio, Twinrix™/Ambirix™ og Priorix™ (4-11), 

var rapporterte bivirkninger etter overdosering tilsvarende som for de rapportert 

med administrasjon av standarddose. 

I vaksionasjonsveilederen fra Folkehelseinstituttet står følgende om administrering av feil 

dosestørrelse (15): 

 For liten dose: En redusert dose kan i verste fall være helt uvirksom, og som generell 

regel skal den ikke telles som noen dose. Hvis det skjer uhell under injeksjonen og 

noe lekker ut, eller for lav dosestørrelse oppdages mens den som vaksineres 

fremdeles er til stede, kan mer vaksine gis med det samme, helst på samme 

stikksted. Det må da gis så mye at det til sammen blir minst full dose. Ved tvil om 

hvor mye av den opprinnelige dosen som ble gitt anbefales det å gi full dose, gjerne 

på annet innstikksted. Dette gjelder alle vaksiner bortsett fra BCG-vaksine til 

spedbarn. Dobling av dosestørrelse pleier ikke å medføre økt risiko for bivirkninger. 

Hvis det ikke blir gitt mer vaksine under samme besøk, bør en full dose gis ved neste 

anledning. 

 For stor dose: Sammenligning av ulike dosestørrelser pleier å inngå i utprøvingene 

før en vaksine kommer på markedet. Som anbefalt dose velges den minste av de 

prøvde dosestørrelsene som gir effekt hos alle i aldersgruppen. En dobling av 

dosestørrelse pleier ikke medføre økt risiko for bivirkninger. Hvis dobbel dose er gitt, 

skal den bare telle som én dose.  
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Avgjørelsen om å revaksinere personer som har fått mindre enn standarddose bør 

diskuteres med den vaksinerte eller den vaksinertes foreldre eller foresatte.Helsepersonell 

bør avgjøre videre  handlingsforløp ut fra personens medisinske historie og helsestatus. 

 

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med medisinsk informasjon på telefon 22 70 20 00 

hverdager mellom kl. 08.00 og 16.00, eller via e-post Nordic.medinfo@gsk.com. 
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