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Vaccinationer av prematura barn 

Författat av: Eva Lindberg, Maria Gradin, Maria Lindh 

Berett av:  
Datum: 2013-01-28 

PRELIMINÄRVERSION, GÄLLER TILLS VIDARE 

Bakgrund:  
Prematura barn har mindre effektivt immunförsvar och löper större risk för 
infektioner än fullgångna barn. 
 
Aktuella:  
Barn <32+0 veckor eller 
Födelsevikt <1500 g bör vaccineras redan vid 2 månaders ålder, barnet bör 
dock har uppnått en mognadsgrad motsvarande graviditetsvecka 34 när 
vaccinationen påbörjas. Vid behov kan vaccinationen ges redan vid 50 
dagars ålder. (Vaccination och måldatum kommer med på Checklistan) 
 
Detta gäller vaccination mot difteri, tetanus, polio, kikhosta och invasiva infektioner 
orsakade av H.influenzae, pneumokocker samt hepatit B. För att antikroppssvaret 
skall bli optimalt skall dessa barn erbjudas en extra vaccination första levnadsåret. 
Efter första vaccinationen vid 2 månaders ålder (se ovan) ges vaccination vid 3, 5 
och 12 månaders ålder. 
 
Vaccin:  
Vaccination mot difteri, tetanus, polio, kikhosta, invasiv H.influenzae, och 
hepatit B görs med Infanrix hexa® och mot invasiva pneumokockinfektioner 
med Synflorix® 

 
Metod:  
Vaccinets namn och volym skall ordineras som tillfällig ordination. 
Dokumentera Bachnummer (klisterlapp) 
Vaccination med såväl Infanrix Hexa® som Synflorix® ges som 
intramuskulär injektion på lårets utsida. Doseringen är 0,5 ml vaccin och 
man ger ett vaccin i vardera benet. Man använder lämpligen grå (längd 19 
mm och diameter 0,4 mm) eller blå kanyl (längd 25 mm och diameter 0,6 
mm). 
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För smärtlindring ges glukos 300 mg/ml innan vaccinationen. EMLA® kan 
bidra till den smärtlindrande effekten. 
Synflorix® mot pneumokocker orsakar mest smärta. I samråd med 
föräldrarna kan man välja att ge båda vaccinen samtidigt (en i varje lår) 
Annars ge Synflorix® sist. 
 
Övervak:  
Prematura barn som skall vaccineras har något ökad risk för olika former av 
andningsstörning timmarna efter vaccination. Om första vaccinationstillfället 
sker före fullgången tid bör barnet övervakas på avdelningen med 
pulsoximeter alternativt apnémadrass i minst 12 timmar. Tänk på att ge 
vaccinationen tidigt på morgonen så att barnet inte behöver stanna över 
natten om det är ett permissionsbarn. Barnet kan övervakas av föräldrarna 
om de har vana av pulsoximeter eller apnémadrass. 
 
Om barnet har uppnått fullgången tid (_37+0) observeras barnet under minst 
en timme. 
 
Barn som är utskrivna från avdelningen vaccineras på barnmottagning* och barnet 
observeras minst en timme.  
 
Om det uppstått komplikation vid vaccinationen/vaccinationerna ska första 
vaccinationen efter utskrivning ske på barnmottagning* och barnet 
observeras minst en timme. 
 
Uppföljning:  
Om första vaccinationen förlöpt utan anmärkning kan fortsatt vaccination 
ske på BVC. 
 
*Bokning av tid på mottagningen görs i IMX i samband med utskrivning 
Välj Väntelista besök istället för Färdigbehandlad, vårduppdraget 
fortsätter. Spara. 
Fyll i kontaktorsak: Vaccination. Spara. 
Fyll i sjukdomsgrupp- övrigt. 
Fyll i Väntelistediagnos: Vaccination. 
Notera vilket vaccin barnets är ordinerat i rutan Medicinsk anmärkning. 
Fyll i måldatum – den vecka som vaccinationen ska ges. Spara.) 
 
Dokumentation:  
Barnets ”gröna bok” skall fyllas i inför fortsatt användning inom 
barnhälsovården förutom dokumentation i barnets journal. 
 
Dokumentera även på FV2 
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Fyll blankett för vaccinations registret, blanketter och information finns i pärm i 
mellanrummet. 
 
Läkaren måste diktera i Medicinska slutanteckningen att 
vaccination är given (inkl sort och dos) och om barnet kommer att kallas 
till Barnmott för vaccinering i de fall det är aktuellt 
 


