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Kjære kollegaer

Det er primær helsetjenesten som ivaretar Covid-19 vaksinasjon. Det er mye usikkerhet
vedrørende vaksinasjon: hvem, når, vet fastlegene/kommunen om våre pasienter, får de
tilbud om riktig vaksine etc. Pasienter med nyresvikt og transplanterte kommer i FHI sin
prioriteringsgruppe 4 så fremt de ikke er prioritert høyere pga alder. FHI anbefaler at
personer i denne gruppen får mRNA vaksine (Pfizer eller Moderna). Vi har anbefalt mRNA
vaksine både pga effekt og at andre vaksiner laget med virusvektor i noen tilfeller har medført
immunisering mot HLA antigener.
Dette er våre anbefalinger ut fra faglige vurderinger:
• Vi anbefaler at alle som er på skandiatransplant venteliste vaksineres mot COVID-19.
• Det er ikke nødvendig med midlertidig utmelding i forbindelse med at de som er på
ventelisten blir vaksinert.
•
•

•

De som er planlagt for nyretransplantasjon fra levende giver bør tilbys vaksine der siste
dose gis 2 uker før transplantasjon.
Ved transplantasjon fra levende giver via ABO inkompatibel transplantasjon eller der det
foreligger donorspesifikke antistoffer mot den levende giveren, slik at det er aktuelt med
høyrisikoprotokoll, bør vaksinen gis slik at det er minst 2 uker fra siste vaksinedose til
første dose Rituximab.
Pasienter (både før og etter transplantasjon) som nylig har blitt behandlet med høydose
solu medrol/ induksjon/cytostatika/rituximab bør vente 2-3 måneder før de blir
vaksinerte for å øke muligheten at vaksinen har effekt.

Vaksineprioritering :
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fakoronavaksine/#dette-erprioriteringsrekkefoelgen-per-naa
Info om at Astra Zenica vaksinen ikkje skal gis våre pasienter:
https://www.fhi.no/nyheter/2021/status-vaksinasjonsprogrammet/
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