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OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 
 
VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning 
  
 
VI.2.1  Information om sjukdomsförekomst  
 
Kikhosta 
Kikhosta (pertussis) orsakad av bordetella pertussis-bakterie är en luftvägssjukdom som lätt sprids. 
Immunisering av spädbarn mot B. pertussis har kraftigt minskat antalet insjuknade späd- och småbarn. 
Antalet insjuknade ungdomar och vuxna har nyligen ökat. Detta kan bero på sådana anledningar som att 
skyddet mot sjukdomen efter naturlig infektion eller vaccination försvinner efter en tid, på bättre 
sjukdomstester eller att läkare och patienter är mer medvetna om sjukdomen. I USA har sedan mitten 
av 2011 rapporterats en väsentlig ökning av kikhostfall. Som svar på denna ökning utfärdade hälso- och 
sjukvårdsmyndigheterna i april 2012 en varning för en kikhostepidemi. Antalet 13-14 åriga insjuknade 
ungdomar har ökat liksom antalet insjuknade barn under ett år trots ett stort antal vaccineringar med 
påfyllnadsdos (dTap) på ungdomar vilket talar för att första dosen gett ett sämre vaccinationsskydd. 
Andra länder som nyligen har rapporterat kikhostepidemi är: Australien, Storbritannien, Nya Zeeland, 
Nederländerna och vissa förbundsstater i Tyskland. Likartade trender som observerats i USA har 
uppmärksammats i Australien där spädbarn och ungdomar drabbats mest. 
 
Stelkramp 
Stelkramp är en infektion orsakad av Clostridium tetani-bakterie.  Den förekommer över hela världen 
och är vanligare i jordbruksregioner och områden där kontakt med jord eller djurspillning är mer 
sannolik och immunisering inadekvat. 2011 rapporterades 14 272 fall av stelkramp över hela världen. 
Det högsta antalet fall rapporterades i WHO:s afrikanska och sydöstra asiatiska regioner som är 
områden med det lägsta antalet vaccinerade personer. Den omfattande användningen av vacciner 
innehållande tetanustoxoid (en modifierad toxin från bakterie med immunologisk och icke-toxisk 
inverkan) på gravida kvinnor har resulterat i en dramatisk minskning av nyfödda med stelkramp över 
hela världen. I länder med effektiva vaccineringsprogram och bra hygienisk standard utgör 
stelkrampsfallen hos mödrar och nyfödda < 1 per 1000 levande födda. Dessutom rapporterades 2011 
endast 4 213 stelkrampsfall hos nyfödda jämfört med 25 293 fall 1990. 
 
Vaccineringen har varit ett mycket framgångrikt skydd mot sjukdomen men den ger inte ett livslångt 
skydd; därför är påfyllnadsvaccination viktigt för bibehållen immunitetsnivå. En del  länder  
inklusive Argentina, Kanada,  Tyskland och Portugal  rekommenderar  dT-
påfyllnadsdos vart  t ionde år .  Stelkrampsinfektioner leder dessutom inte till immunitet efteråt utan 
kräver vaccinering av överlevande. 



 

 

 
Difteri 
Difteri är en infektion orsakad av Corynebacterium diphteria.  Den finns över hela världen och 
2011 rapporterades globalt 4 880 fall. Det största antalet fall rapporterades i Sydostasien (4 432) och 
särskilt i Indien (3 485). Mellan 1980 och 2011 har Indien konstant haft ett högt antal difterifall som de 
senaste tio åren sjunkit en aning. Det har konstaterats att majoriteten av de insjuknade är barn som är 
delvis eller helt icke-immuna mot sjukdomen och att det konstant höga antalet fall beror i stor 
utsträckning på det låga antalet personer som får den första eller påfyllnadsdosen. 
Vaccineringsprogram har varit effektiva för att få kontroll över difteri. Mellan 1980 och 2000 föll det 
totala antalet rapporterade difterifall över hela världen med > 80 % från 97 511 fall 1980 till 11 625 fall 
2000. 
 
Huvudorsaken till difteriutbrott är det höga antalet personer med nedsatt immunitetsnivå (beroende på 
ofullständiga barndomsvaccinationer och påfyllnadsdos), debut av en ny stam av C. diphtheria och 
fattigdom (inklusive ökat antal emigranter, överbefolkning och dålig hälso- och sjukvård). 
 
Polio (poliomyelit) 
Fram till 1950 orsakade polio bestående fysiska funktionshinder hos tusentals barn i industriländerna på 
grund av förlamning. Till följd av effektiva vacciner i slutet av 1950-talet (inaktiverat poliovirusvaccin – 
IPV) och början av 1960-talet (oral poliovirusvaccin – OPV) fick man i industriländerna kontroll över 
polio. Idag finns det fortfarande länder med problem att kontrollera denna sjukdom. Bristande tillgång på 
hälsovård och en låg andel vaccinerade utgör de huvudsakliga riskerna för polioepidemin. 2004 kom 
rapporter om polio och < 1 000 uppskattade dödsfall på grund av polio. Polio är fortfarande en endemisk 
sjukdom i tre länder: Afghanistan, Nigeria och  Pakistan. Den har etablerat sig på nytt I flera länder som 
var tidigare fria från polio.  Flera andra länder fick pågående epidemier 2011⎼2013 på grund av 
importerade poliovirusar. 
 
 
VI.2.2  Sammanfattning av nyttan av behandlingen 
 
Vaccinering med Boostrix Polio (dTap) lär immunsystemet att försvara sig mot varje komponent i 
vaccinet. En påfyllnadsdos av Boostrix Polio förbättrar skyddet mot difteri, stelkramp, polio och 
kikhosta. Boostrix ska användas för påfyllnadsvaccination mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta till 
personer från fyra års ålder. 
 
Skyddet mot dessa fyra sjukdomar har avsevärt minskat antalet personer med stelkramp, polio, difteri 
och kikhosta. Enligt senaste epidemier utgör vaccinering det enda skyddet mot kikhosta. Preventionen 
och kontrollåtgärderna fokuserar på att skydda spädbarn och andra som löper den största risken att 
insjukna i svåra sjukdomar och öka antalet vaccinerade ungdomar och vuxna, särskilt gravida.  
Kikhostvaccinationen är det enskilt effektivaste sättet att förebygga infektion. 
 
Vaccination mot stelkramp har varit viktig över hela världen eftersom antalet nyfödda som insjuknar i 
stelkramp har minskat mycket. I länder där kvinnorna saknar adekvata platser för barnafödande eller där 
de föder hemma med hjälp av icke-sterila instrument innebär dessa omständigheter en riskfaktor för 
nyfödda att utveckla stelkramp. Påfyllnadsdos av stelkrampsvaccinet bör ges vart tionde år och detta har 
minskat antalet stelkrampsfall över hela världen. 
 
Difteri är en svår sjukdom som kan orsaka svåra andningsproblem och i värsta fall död. Under de senaste 
tjugo åren har det enbart genom vaccinering varit möjligt att minska antalet fall över hela världen med 
mer än 80 %. Det finns behov av program för påfyllnadsvaccination för att kunna kontrollera denna 
sjukdom. 
 
Polio är en svår sjukdom som kan leda till permanent förlamning och död. Det är absolut nödvändigt 
att alla barn vaccinras mot polio eftersom denna sjukdom inte kan kontrollras om det saknas 
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vederbörligt vaccinationsskydd.  Länder som de senaste åren minskat sitt vaccinationsprogram har 
fått svåra polioepidemier som överallt drabbar de yngre barnen. 
 
VI.2.3  Okända faktorer för nyttan av behandlingen  
 
Boostrix Polio har inte studerats på gravida och ammande kvinnor eller barn under fyra år. Dessa 
särskilda grupper har inte deltagit i kliniska prövningar. Eftersom Boostrix Polio inte är avsedd som 
primärvaccination i spädbarnsålder har den inte studerats hos barn under fyra år. De senaste 
kikhostepidemierna i USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och andra länder har lett till att 
gravida har vaccinerats med syfte att skydda spädbarn. Boostrix eller Boostrix Polio har inte fått licens 
för detta ändamål. Enligt djurförsök är det inte säkert att ge Bootrix eller Boostrix Polio under graviditet 
även om vaccinet inte har studerats på gravida kvinnor. GlaxoSmithKline (GSK) registrerar i en ständigt 
övervakad databas vad som händer med gravida som getts dTap och dTap-IPV.  GSK försöker 
därigenom bättre förstå säkerheten hos vaccinet. 
 
VI.2.4  Sammanfattning av säkerhetsfrågor 
 
Viktiga kända risker 
 

Risk Vad är känt Förebyggande åtgärder 
Avtagande dTap-immunitet Boostrix ger ett måttligt skydd 

det första året efter vaccinering 
och skyddet avtar avsevärt från 
det andra året (detta 
observerades under den senaste 
kikhostepidemin i USA). 
Avtagande immunitet efter 
Boostrix Polio förväntas vara 
likadan som den avtagande 
immuniteten efter Boostrix. 

Ja, genom övervakning av 
tidiga symtom 

 
Viktiga eventuella risker: Inga 
 
Återstående information 
 

Risk What is known 

Ingen information om 
användning av Boostrix 
på gravida 

Det finns inga uppgifter om Boostrix Polios säkerhet eller 
immungenitet under graviditet eller amning. Det är allmänt 
godkänt att inaktiva vacciner inte utgör någon risk för gravida 
eller ammande kvinnor. 

 
VI.2.5  Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder 
 
För alla läkemedel finns det en produktresumé som ger läkare, apotekspersonal och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal information om hur läkemedlet används, risker gällande användning och 
rekommendationer för minimering av dem.  En allmänspråklig kortversion av produktresumén finns i 
form av bipacksedel. Åtgärderna som anges i produktresumén och bipacksedeln är rutinmässiga 
riskminimeringsåtgärder. Produktresumén och bipacksedeln kan hittas på Fimeas webbplats 
www.fimea.fi.  
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Säkerhetsproblem i lekmannatermer (medicinsk term) 
 
Riskminimeringsåtgärd(er) 
Användning av dTap/ dTap·IPV hos gravida 
Bakgrund och motivering: Studier av bara dTap (Boostrix) kommer att ge ytterligare information om 
användning av cellfria kikhostvacciner på gravida. Boostrix Polio innehåller samma antigen avseende 
cellfri kikhostvaccin som Boostrix. 
Det har inte föreslagits några studier med bara Boostrix Polio-vaccin med syfte att undersöka denna 
säkerhetsaspekt. 
 
Det har planerats för kliniska studier för att bedöma säkerheten och skyddet av dTap på gravida och 
responsen på efterföljande DTaP-vaccin på deras spädbarn. Även om denna studie har planerats för 
Boostrix innehåller Boostrix Polio samma antigen av cellfritt kikhostvaccin och kan ge ytterligare 
information om användning av denna antigen på gravida kvinnor. 
Säkerhetsstudie efter det att produkten godkänts – epidemilogisk studie för att beskriva eventuella 
biverkningar i en kohort gravida kvinnor som getts dTap under sin graviditet i Nya Zeeland och 
för att beskriva eventuella biverkningar även på deras spädbarn. 

 
 
 
VI.2.6  Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning(om relevant) 
 
Förteckning över studier i utvecklingsplan efter godkännande för försäljning 
 
Ej relevant för enbart Boostrix Polio. Som tidigare har nämnts har det föreslagits epidemiologiska och 
kliniska studier med Boostrix som ska ge ytterligare säkerhetsinformation om inverkan av cellfri 
kikhostantigen under graviditet som numera rekommenderas även om dt handlar om icke-avsedd 
förskrivning. 
Det finns inga planer på andra studier av Boostrix Polio efter godkännande för försäljning. 
De andra planerade Boostrix Polio -studierna är redan avslutade.  
 
Studier som är ett villkor för godkännandet av försäljning 
 

Studiebeskrivning 
(inklusive mål och 
t di ) 

Milstolpe/ar Deadline 

111763 [DTPA-IPV (BOOSTRIX-
IPV)-009] 
En fas III-, öppen, randomiserad 
multicenterstudie för utvärdering av 
immunogenicitet och säkerhet av en 
påfyllnadsdos av GlaxoSmithKline 
Biologicals dTpa-IPV-vaccin 
(Boostrix Polio) jämfört med Sanofi 
Pasteur MSD:s dTpa-IPV-vaccin 
(Repevax) som administrerats 
samtidigt med GlaxoSmithKline 
Biologicals MMR-vaccin (Priorix) 
hos 3-4-åriga friska barn. 

Slutrapport 29 augusti 2014 

 
 
VI.2.7  Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan 
 
Tabell 1 Större förändringar i riskhanteringsplanen över tid  
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Versionsnummer  Datum Säkerhetsaspekter Anmärkning 
Första  Juli 2006 Inga Det fanns ingen 

riskhanteringsplan 
eftersom inga risker 
identifierades i den 
första versionen 

Andra Juli 2011 Säkerhetsaspekter 
avseende negativa 
effekter: 
sömnstörningar, apati, 
torr hals, diarré, 
blödning vid 
injektionsstället, 
störningar i mag-
tarmkanalen, 
munherpes, parestesi, 
astma, hematom vid 
injektionsstället, 
frossbrytningar, värk, 
förhårdnad vid 
injektionsstället, 
allergiska reaktioner 
inklusive 
anafylaktiska och 
anafylaktoida 
reaktioner, 
konvulsioner med 
eller utan feber 

Produktresumén har 
uppdaterats. 

Tredje Aktuell  
(Februari 2014) 

Avtagande dTap-
.immunitet 
Saknad 
information om 
användning av 
Boostrix Polio 
under 
graviditet/amning. 

Det har nyligen 
identifierats risker liksom 
saknad information. 
Rutinövervakning av 
befintliga fall och litteratur 
över 
vaccinationsmisslyckanden 
och dTap-IPV:s säkerhet 
för gravida pågår. 
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