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1. Abstrakt 

Bakgrund: Prematurfödda barn som föds före graviditetsvecka 32 får en extra dos vaccin mot 

difteri, tetanus, pertussis, polio, Haemophilus influenzae typ B och Streptococcus pneumoniae vid 

2 månaders ålder. Vårdpersonal har uppfattningen om att barnen får biverkningar av 

vaccinationen. 

Syfte: Eftersom det fattas kunskap om biverkningar i denna patientgrupp ska 

biverkningsfrekvensen kartläggas. Vaccinationstäckningen ska studeras för att undersöka hur 

många av barnen som får 2-månadersvaccinationen. 

Metod: Journaler från extremt prematurfödda barn granskades under åren 2012-2014 i Region 

Skåne för att undersöka biverkningar inom 72 timmar efter vaccinationen. Bakgrundsfakta från 

förlossningen, perinatalperioden och barnets tillstånd vid vaccineringen inhämtades. Endast de 

barn som fått vaccinationen inom 76 dagar efter födseln inkluderades i studien, vilka var ett antal 

av 98 barn. Detta eftersom 3-månadersvaccinationen kan ges redan från 2,5 månads ålder(77 

dagar).  

Resultat: 88 % av de 98 barnen fick 2-månadersvaccinationen. 31%, motsvarande 30 av de 98  

barnen, fick biverkningar. De vanligaste biverkningarna var saturationspåverkan, ökat antal 

apnéer och bradykardier, ökad andningshjälp och slö- och trötthet.  Det var signifikant att barn 

födda före graviditetsvecka 26 visade en ökad tendens till att få apnéer (p=0,001) och 

bradykardier (p=0,03) jämfört med de barn som föddes i graviditetsvecka 26-27.   

Slutsatser: Studien visar tydligt att barnen får biverkningar. För att få fram en exakt frekvens 

behövs en prospektiv studie utföras inom området.   

 

Nyckelord: extremt prematurfödd, vaccin, biverkningar 
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Förkortningar: 

IgG 

 

immunoglobulin G 

Il-10 interleukin-10 

INF interferon 

TH1-c T-hjälparcell typ 1 

TH2-c T-hjälparcell typ 2 

TNF tumor necrosis factor 

 

 

 

 



4 

 

Innehåll 

1.Abstrakt ...................................................................................................................................................... 1 

2.Inledning ..................................................................................................................................................... 4 

2.1.  Prematuritet ....................................................................................................................................... 4 

2.2. Immunförsvaret ................................................................................................................................... 4 

2.3. Vaccin ................................................................................................................................................... 5 

2.4. Syfte ..................................................................................................................................................... 6 

3.Material och Metoder ................................................................................................................................ 6 

3.1. Studiepopulation ................................................................................................................................. 6 

3.2. Exklusionskriterier ............................................................................................................................... 6 

3.3. Journalgranskning ................................................................................................................................ 7 

3.4. Vaccin ................................................................................................................................................... 8 

3.5. Statistisk metod ................................................................................................................................... 8 

3.6. Etiska överväganden ............................................................................................................................ 8 

4.Resultat ....................................................................................................................................................... 9 

5.Diskussion ................................................................................................................................................. 12 

6.Slutsats ..................................................................................................................................................... 14 

7.Särskilt tack ............................................................................................................................................... 14 

8.Referenser ................................................................................................................................................ 15 

 

 



5 

 

2. Inledning 

2.1.  Prematuritet 

Prematurfödda barn är extra sköra och utsatta i livet. Ett prematurfött barn är fött före 37 fullgångna 

graviditetsveckor [1]. Föds barn före 28 fullgångna graviditetsveckor är det extremt prematurfött. 

Det innebär ofta en lång och krävande neonatalvård med hög risk för komplikationer. Outvecklade 

lungor, brist på surfaktant, fördröjd slutning av ductus arteriosus, svårigheter med 

temperaturreglering och omogen hjärna är bara några av de tillstånd som bidrar till barnets utsatthet  

[1]. 

 

2.2. Immunförsvaret 

Det är känt att inflammation hos nyfödda, speciellt prematurfödda, kan ge upphov till skada. Det 

har visats att det är ökad risk för försenad kognitiv utveckling hos 2-åriga barn som haft 

nekrotiserande enterokolit och bakteremi [2]. För att undvika en massiv inflammation när barnet 

kommer ut från den sterila livmodern styrs det neonatala immunförsvaret mer mot anti-

inflammation istället för pro-inflammation som hos äldre barn och vuxna [3]. För att undvika 

inflammation är den anti-inflammatoriska cytokinen IL-10 uppreglerad [4]. IL-10 inhiberar TNF-, 

IL-1- och INF-produktionen, och dämpar då även deras pro-inflammatoriska effekt. IL-10 

inhiberar även T-cellernas differentiering till TH1-celler (CD4+), vilket driver utvecklingen till TH2-

celler (CD4+). Eftersom TH1-celler aktiverar bland annat makrofager och cytotoxiska T-lymfocyter 

(CD8+) ger det barnet ett sämre skydd mot att döda intracellulära mikroorganismer. 

För att stärka barnets immunförsvar överförs IgG-antikroppar från modern till barnet via placentan. 

Vid graviditetsvecka 37-41 sker en exponentiell ökning av IgG-antikroppar i barnets blod för att 

runt födseln landa på samma nivå som hos modern [5]. Eftersom de prematurfödda barnen föds 

innan den exponentiella ökningen hinner ske har de extremt prematurfödda barnen lägre nivåer av 

moderns antikroppar i blodet. 

Även det adaptiva immunförsvaret hos barnet varierar beroende på i vilken graviditetsvecka de 

föds. Studier har visat att det totala antalet lymfocyter skiljer sig åt mellan prematura och 

fullgångna barn. Andelen B-lymfocyter och T-lymfocyter (CD4+ och CD8+) är lägre vid 8 veckors 
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ålder hos prematurfödda barn [6,7]. Vid 7 månaders ålder är B-lymfocyterna lika mellan 

prematurfödda och fullgångna barn, men den totala andelen T-lymfocyter är lägre i prematurfödda. 

 

2.3. Vaccin 

I Sverige erbjuds alla barn att bli vaccinerade mot difteri, tetanus, pertussis, polio, Haemophilus 

influenzae typ b och Streptococcus pneumoniae vid 3, 5 respektive 12 månaders ålder under det 

första levnadsåret [8]. För fullgångna respektive för tidigt födda barn (32-37 graviditetsveckor) går 

det bra med det ordinarie vaccinationsschemat, men för de mycket för tidigt födda (28-31 

graviditetsveckor) och extremt prematurfödda barnen är det schemat bristande. Eftersom deras 

immunförsvar inte är lika välutvecklat är de i behov av snabb vaccinering eftersom de inte kan 

försvara sig mot patogener i samma utsträckning som de fullgångna barnen. Trots att de 

prematurfödda barnen födda före 32 graviditetsveckor är sköra finns det inget som tyder på att de 

inte ska vaccineras efter kalenderålder som fullgångna barn [9-11]. Data tyder på att det efter 

vaccination sker en snabbare differentiering av B-celler, vilket stödjer att barnen ska vaccineras 

efter kalenderåldern. 

Tidigare studie har visat att tre doser vaccin givna vid 2, 4 respektive 6 månaders ålder resulterar i 

att de extremt prematurfödda barnen når upp till de antikroppstitrar som angetts för att det ska anses 

som att kroppen har svarat på vaccinet [10]. Eftersom det krävs fler än en dos vaccin för ordentlig 

immunisering är det viktigt att vaccineringen startar i tid. 

Det är inte bara det prematurfödda barnets immunförsvar som kan påverka vaccinationssvaret utan 

även visa läkemedel. Kortikosteroider används som behandling hos prematurfödda för att bl.a. 

behandla och förebygga bronkopulmonell dysplasi, BPD. Eftersom steroiderna verkar 

immunosuppressivt och anti-inflammatoriskt har det varit oklart hur bra det är att vaccinera 

prematurfödda barn som har haft eller har pågående behandling. En studie visar att en nyligen 

avslutad steroidbehandling inte påverkar antikroppssvarets respons mot varken difteri, tetanus och 

pertussis om tre doser ges vid 2, 3 och 4 månaders ålder [9]. 

Sedan de extremt prematurfödda barnen fick en tilläggsdos vaccin till det ordinarie 

vaccinationsschemat vid 2 månaders ålder har vårdpersonal och föräldrar upplevt att barnen blivit 

sämre efter vaccinationen (personal communication). Känslan har varit att barnen behöver mer 
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syrgas, de får ökat antal apnéer och deras allmäntillstånd blir sämre. Data över biverkningar hos 

extremt prematurfödda barn är begränsad. Det finns studier med prematurfödda barn, dock inte 

extremt prematurfödda, som visar att barnen bland annat får apnéer och bradykardier som 

biverkning [11,12]. 

 

2.4. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vaccinationstäckningen av extremt prematurfödda barn 

eftersom det är känt att de ibland vaccineras senare än de nuvarande rekommendationerna. 

Eftersom föräldrar och personal  har upplevt att de extremt prematurfödda barnen blir sämre efter 

sin 2-månadersvaccination ska biverkningsfrekvensen kartläggas. Eftersom biverkningarna kan 

bero på vilket vaccin de får ska även det undersökas. 

 

3. Material och Metoder 

3.1. Studiepopulation 

För att undersöka biverkningsfrekvensen av vaccinen hos barn födda före graviditetsvecka 28 har 

en retrospektiv journalgranskningsstudie utförts.  Studien har genomförts i Region Skåne under 

åren 2012-2014. Samtliga sjukhus i Region Skåne har varit delaktiga i studien. Svenskt Neonatal 

Kvalitetsregister, SNQ, har använts för att få fram ett register över samtliga extremt prematurfödda 

barn i regionen under den tidsperioden. I registret registreras alla barn som läggs in på 

neonatalavdelning fram till och med 28 dagar efter födseln  [13]. Enligt den nuvarande 

lagstiftningen krävs inte ett aktivt godkännande från barnets vårdnadshavare för att registrering ska 

ske i SNQ. De har rätt att när som helt begära att registreringen upphör och att all data om barnet 

raderas från registret. Barnets ålder dateras med ultraljud i början av andra trimestern [1]. Detta 

resulterar i en felmarginal på 7 dagar. 

 

3.2. Exklusionskriterier 

Det är endast biverkningarna från 2-månadersvaccinationen som ska kartläggas. 3-månaders-

vaccinationer får ges redan från 2,5 månader (77 dagar) [8]. Alla patienter som fick vaccinationen 
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efter 76 dagar exkluderades därför från studien. 2-månadersvaccinationen får endast ske ifall barnet 

har uppnått en mognadsgrad motsvarande graviditetsvecka 34 (238 dagar). För att ha hunnit uppnå 

den mognadsgraden vid två månaders ålder behöver barnen ha fötts vid vecka 25 + 2, vilket 

motsvarar 177 dagar. Är de födda tidigare än 177 dagar blev deras 76-dagarsperiod förlängd med 

antalet dagar de hade kvar till 177 dagar vid födseln. Det hindrar att barn som är födda före 25+2 

exkluderas ur studien. 

29 barn exkluderades från studien eftersom de dog före vaccineringen. Av de 143 extremt 

prematura barnen var 114 kvar (se figur 1). Ytterligare 3 barn exkluderades eftersom 

vårdnadshavare för dessa de valde bort vaccinering eller gjorde det på ett annat sjukhus. Av de 111 

resterande barnen exkluderades 13 stycken eftersom de vaccinerades efter 76 dagar. 

 

3.3. Journalgranskning 

Journalgranskningen inledes med att söka efter bakgrundsfakta om modern och barnet i SNQ. 

Barnets ålder vid födseln, födelsesätt, födelselängd, -vikt och huvudomfång, APGAR och 

andningshjälp noterades. Via barnets journal hämtades resterande bakgrundsfakta. Tillgång till 

läkemedelsmodulen saknades. 

Barnets allmäntillstånd vid vaccineringen undersöktes. Barnets ålder, andningshjälp samt vilka 

vaccin som användes antecknades. Det undersöktes hur barnets allmäntillstånd var dygnen före 

vaccineringen jämfört med tillståndet fram till 72 timmar efter vaccinationen för att få fram 

biverkningarna. Hänsyn togs till vad barnen gjort de dagarna samt om det fanns en annan möjlig 

utlösande faktor till de olika tillstånden.  

De biverkningar som undersöktes var ökat syrgasbehov, saturationspåverkan, feber över 37,5 

grader (mäts i armhålan), ökat antal apnéer (andningsuppehåll i 15-20 sekunder), ökat antal 

bradykardier (puls under 100 slag/minut), inflammationstecken vid injektionsstället, om ökad 

andningshjälp behövdes, förändrat matintag, slöhet och trötthet och neurologiska kramper. Det 

noterades också om någon övrig biverkan förekommit.  
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3.4. Vaccin 

Enligt region Skånes PM angående vaccinering av prematurfödda barn [14], är  standardvaccinen 

Infanrix®Polio+Hib (GlaxoSmithKline AB) samt Synflorix® (GlaxoSmithKline AB). Ska barnet 

vaccineras mot hepatit B vaccineras de med  Infanrix hexa® (GlaxoSmithKline AB) istället för 

Infanrix®Polio+Hib. I de fall då standardvaccinen inte användes vaccinerades barnen med 

Pentavac® (Sanofi Pasteur MSD AB) och Prevenar® (Pfizer AB) istället. 

Prevenar® och Synflorix® är vaccin som ger aktiv immunisering mot flera olika serotyper av 

Streptococcus pneumoniae  [15,16]. En dos är på 0,5 ml och innehåller pneumokock 

polysackarider. Prevenar® innehåller polysackarider från fler serotyper än Synflorix®. 

Infanrix®Polio+Hib och Pentavac  [17,18] är vaccin mot difteri, tetanus, kikhosta, polio och 

Haemophilus influenzae typ b. Infanrix hexa® är Infanrix®Polio+Hib med tillsatt hepatit B antigen  

[19]. Dosen ligger på 0,5 ml. 

 

3.5. Statistisk metod 

Statistisk analys har utförts med chi-2 test och Fisher exakt test i programmet Microsoft Excel. 

Signifikansnivån fastställes till 0,05.  Chi-2 test användes när det förväntade utfallet var över fem 

och Fisher exakt test användes när det förväntade utfallet var under fem. Testen användes för att 

jämföra biverkningar mellan olika gestationsåldrar. 

 

3.6. Etiska överväganden 

Som tidigare nämnt krävs inget aktivt godkännande av vårdnadshavarna för att barnet ska 

registreras i SNQ. All information har avidentifierats men eftersom det rör sig om ett litet antal 

individer kan de eventuellt identifieras. 

För studentarbeten krävs inget etiskt godkännande från etiknämnden. 
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4. Resultat 

Av de 111 barn till vilka det finns uppgifter om vaccinering blev 13 barn vaccinerade efter 76 dagar 

(se figur 1). Det ger en vaccinationstäckning på 88 % för 2-månadersvaccinationen under åren 

2012-2014. De barn som avled eller saknade journaluppgifter om vaccinering är inte med i 

statistiken.  Vaccinationstäckningen varierar stort mellan åren. För år 2012 var den 77 %. 2013 steg 

den med 14 procentenheter till 91 %. Under 2014 var det endast ett barn som inte vaccinerades 

inom utsatt tid. Det ger en vaccinationstäckning på 97 %. 

 

Tabell 1: tabell över vilka vaccin de extremt prematurfödda barnen fick samt hur många i den vaccingruppen 

som fick biverkning. 

 Antal vaccinationer, N Biverkningar, N (%) 

Infanrix®Polio+Hib och Synflorix® 41 9 (22) 

Infanrix hexa® och Synflorix® 19 8 (42) 

Pentavac® och Synflorix® 27 7 (26) 

Pentavac® och Prevenar® 3 3 (100) 

Okänt 8 3 (38) 

 

Den vanligaste vaccinkombinationen var Infanrix®Polio+Hib och Synflorix® (se tabell 1), vilket 

stämmer överens med Region Skånes pm. Det var i den grupp som biverkningsfrekvensen var lägst 

(22%). Biverkningar upptäcks hos samtliga vaccin, men i varierande utsträckning. Pentavac® och 

Prevenar® var den ovanligaste vaccinkombinationen och 100 % av barnen som fick den 

kombinationen fick biverkningar. Eftersom läkemedelsmodulerna inte var tillgängliga för 

granskning saknas det uppgifter om vilka vaccin som gavs i åtta fall. Tre av de fallen fick 

biverkningar. Inget vidare samband mellan vilka vaccin och biverkningar har undersökts.   

Av de 98 barnen var det 30 stycken  som fick biverkningar som bedöms bero på vaccinet (se tabell 

2). Biverkningarna påverkade framför allt andningen. De vanligaste biverkningarna är 

saturationspåverkan, ökat antal apnéer, ökat antal bradykardier, ökad andningshjälp och slö- och 

trötthet. Biverkningen inflammationstecken vid injektionsstället och feber ökade med senare födsel 

(se tabell 2). De övriga biverkningarna var bland annat höjt CRP, högröd hudkostym och urtikaria. 
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För att undersöka om antalet biverkningar efter vaccineringen beror på mognad vid födseln delades 

barnen in i 2 grupper, födda före v. 26 (n=26) och födda vecka 26 -27 (n=72). I den första gruppen 

fick 42% biverkningar och i den andra gruppen fick 26% biverkningar (se figur 2). Ingen 

signifikant skillnad upptäcktes mellan den totala andelen biverkningar i de båda grupperna (chi-2 

test, p=0,13). 

Fem olika biverkningar jämfördes: saturationspåverkan, ökat antal apnéer, ökat antal bradykardier, 

ökad andningshjälp och slö- och trötthet (se figur 2). Det var endast slö- och trötthet som var 

vanligare i gruppen med barn födda vecka 26-27. I jämförelsen hittades signifikant skillnad mellan 

ökat antal apnéer (Fisher exakt test, p < 0,001) och ökat antal bradykardier (Fisher exakt test, p < 

0,03). De övriga biverkningarna visade ingen signifikant skillnad beroende på när barnen var födda. 

Det var 9 barn som fick vaccinationen innan de uppnått en mognadsgrad på 34 veckor. Av de barnen 

var det 2 barn som fick biverkningar. 

47 076 barn föddes  I Region Skåne 

2012-2014 

143 föddes  före vecka 28 

29 avled 

Journaluppgifter om vaccinering 

saknades till 3 barn 

13 barn fick vaccinationen efter 

76 dagar 

98 barn fick  

2-månadersvaccinationen  

114 barn kvar 

111 barn kvar 

Figur 1: Flödesschema över journalurval 
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Tabell 2: Tabellen visar biverkningsfrekvensen av 2-månadersvaccinationen uppdelat på vilken 

graviditetsvecka som barnet föddes i. 
VECKA 

 

22 23 24 25 26 27 TOTALT 

GRUPPSTORLEK, N 

 

2 6 13 5 32 40 98 

BIVERKNINGAR, N 

 

1 3 3 4 10 9 30 

BIVERKNINGAR, % 

 

50 50 23 80 31 23 31 

ÖKAT SYRGASBEHOV, % 

 

0 17 0 4 12 8 11 

SATURATIONSPÅVERKAN, % 

 

0 33 15 60 19 10 18 

FEBER, % 

 

0 0 0 0 3 5 4 

ÖKAT ANTAL APNÉER, % 

 

0 50 23 40 9 0 11 

INFLAMMATIONSTECKEN 

INJEKTIONSSTÄLLE, % 

0 0 0 20 6 8 6 

ÖKAT ANTAL BRADYKARDIER, % 

 

0 17 15 40 9 0 8 

ÖKAD ANDNINGSHJÄLP, % 

 

0 17 0 40 16 8 11 

MINSKAT MATINTAG, % 

 

0 0 0 20 0 3 2 

SLÖ/TRÖTT, % 

 

50 0 8 20 22 13 15 

NEUROLOGISKA KRAMPER, % 

 

0 0 0 0 0 0 0 

ÖVRIG BIVERKAN, % 

 

50 17 0 40 9 0 7 
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Figur 2: Diagrammet visar hur många procent av de extremt prematurfödda barnen i de båda grupperna som 

fick biverkning av 2-månadersvaccinationen. 

 

5. Diskussion 

Studien visar tydligt att barnen får biverkningar av vaccinen. De påverkar andningen, cirkulationen 

och immunsystemet genom att ge apnéer, saturationspåverkan och utslag på inflammations-

parametrar. De flesta barn får inga biverkningar och i ett flertal fall är biverkningar lindriga, till 

exempel slö- och trötthet. Den största delen av barnen klarar vaccinationen bra trots att de är 

extremt prematurfödda. Det här talar för att barnen ska fortsätta att vaccineras enligt nuvarande 

rutiner. 

Eftersom rutinen att ge prematurfödda barn som föds före 32 graviditetsveckor en extra dos vaccin 

vid två månaders ålder var det viktigt att utvärdera vaccinationstäckningen. Resultatet från den 

visar att vaccinationstäckningen blir bättre för varje år. Det finns flera olika anledningar till varför 

den är lägre det första året. Troligtvis beror det på att rutinen var ofullständigt genomförd eftersom 

det tar tid innan en ny rutin har etablerat sig. Det bekräftades genom att det ett flertal gånger stod i 

journalen att det var 3-månadersvaccinationen. I några fall vaccinerades barnet senare eftersom det 

var dåliga när det var tid för 2-månadersvaccinationen. Då stod det i journalen att läkaren valde att 

skjuta upp vaccineringen. 
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1995 gjordes en studie där biverkningar från difteri-, tetanus-, och pertussisvaccin jämfördes hos 

fullgångna och prematurfödda barn när de vaccinerades vid 2, 3 och 4 månaders ålder. Den studien 

visade inga skillnader mellan fullgångna och prematura barn [20]. Studien utfördes dock inte på 

extremt prematurfödda barn. Som tidigare nämndes finns det uppgifter om att extremt 

prematurfödda barn får ökad risk för apnéer och bradykardier efter vaccinering [12].  I denna studie 

finns det ingen jämförelsegrupp med fullgångna eller barn som inte är lika prematurfödda. Det 

saknas data över biverkningar hos extremt prematurfödda barn efter 3-månadersvaccination för att 

jämföra med resultaten i denna studie. 

I studien valdes det att göra subgruppsanalys med indelning efter vilken graviditetsvecka barnen 

föddes i. Ingen hänsyn togs till barnens födelsevikt. Barn som föds små för sin ålder är extra utsatta 

och genom att inte ta hänsyn till födelsevikten kan bias ha uppstått. 

En av bristerna med studien är att det är väldigt få barn i vissa grupper. Det är svårt att få ett bra 

resultat som speglar hela populationen när det är få barn i vissa av grupperna. Det är speciellt 

grupperna med barn som är födda i graviditetsvecka 22-25 som är väldigt små. 

Vissa av barnen blev inskrivna i hemsjukvården och åkte till hemmet efter vaccinationen. För de 

barnen var det sparsamt med journalanteckningar 72 timmar efter vaccinationen. I de fallen fanns 

endast anteckningar från sjukhuset över puls- och saturationsövervakning 12 timmar efter 

injektionen, vilket pm:et föreslog.  Oftast stod det i dessa fall en journalanteckning om att barnet 

klarade vaccinationen fint, men det stod inte vid alla tillfällen. I en tidigare studie visades det att 

apnéer och bradykardier som biverkning på de båda Infanrix-vaccinen vanligtvis debuterade inom 

8-24 timmar efter injektionen [11]. Om föräldrarna skickades hem med barnet utan att fortsätt 

övervaka puls och saturation kan de biverkningarna ha missats eftersom de kan vara svårupptäckta 

utan övervakning. Det är inte heller säkert att föräldrarna tog temperaturen hemma och då kan feber 

ha missats. 

Eftersom studien är retrospektiv är troligtvis biverkningsfrekvensen inte helt korrekt. Brister i 

dokumentationen gör att det inte går att vara säker på att alla biverkningar har upptäckts. Hur en 

sjuksköterska väljer att dokumentera en händelse kan ha stor betydelse. Eftersom det är flera olika 

sjuksköterskor som har dokumenterat och övervakat barnen efter vaccineringen kan det finnas bias 

i dokumentationen. Alla barn som var inneliggande 72 timmar efter vaccineringen hade puls- och 

saturationsövervakning. På avdelningen mäts barnens temperatur dagligen i armhålan.   



15 

 

Inom detta område finns det möjlighet till fortsatt forskning. Denna studie är för liten för att dra 

några slutsatser om vilka extremt prematurfödda barn som riskerar att få biverkningar och om 

någon speciell behandling ökar risken. Det går inte heller att dra några slutsatser om något av 

vaccinen ger en ökad risk för biverkningar. 

För att få fram en biverkningsfrekvens som verkligheten behöver en prospektiv studie utföras. 

Genom att ge specifika rutiner och utföra en noggrannare dokumentation timmarna efter 

vaccinationen går det lättare att upptäcka alla biverkningar samtidigt som studiens trovärdighet 

ökar. 

 

6. Slutsats 

Studien visar att barnen i studien får biverkningar av vaccineringen. Barn som föds före 

graviditetsvecka 26 har en signifikant ökad risk att få apnéer och bradykardier. De övriga 

resultaten kunde inte stärkas med signifikant utfall. För att kunna dra korrekta och ytterligare 

slutsatser inom ämnet krävs det att en prospektiv studie utförs.   

 

7. Särskilt tack 

Ett speciellt tack till Kristina Bergentz, Eva Tidén, Ola Hafström och Elisabeth Olhager. Tack till 

personalen på neonatalavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Lund. 
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