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• Välkomna! 

• Om barnkonventionen och om historik 

• Immunologi 

• Vaccinationsprogrammet och sjukdomarna vi vaccinerar 
mot 

• Vacciner utanför programmet 

• Något om tillsatser 

• Biverkningar 

• Vaccination ur ett globalt perspektiv 

 



Barnkonventionen och Patientlagen  

• Alla barn har samma 
rättigheter och lika värde  

• Barnets bästa ska komma 
i främsta rummet  

• Alla barn har rätt till liv, 
överlevnad och utveckling 

• Varje barn  har rätt att 
uttrycka sin mening och 
att höras 

• Varje barn har rätt till bra 
hälsa och rätt till sjukvård 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1 kap 8§: När hälso- och 
sjukvård ges till barn ska 
barnets bästa särskilt 
beaktas 
(Patientlagen,2015:821) 

 



Vaccinationsprogram 
Målsättning 

• Kontrollera sjukdomarna  

• Begränsa spridning i samhället 

– skydd mot överföra smitta till andra 

• Förebygga dödlighet och allvarlig sjukdom 

– ge skydd mot sjukdomen för det enskilde barnet 
och samhället 

 

 



Svenska vaccinationsprogrammet 

Vaccin mot Infördes Upphörde Program 

 

Smittkoppor 1816 1976 Obligatoriskt 

 

Tbc 1940-t 1975 (1986) Nyfödd +14-15 år  

Idag riskgrupper 

Difteri och stelkramp 1940-t 

Kikhosta 1950-t Uppehåll 1979-96 Acellulärt vaccin 

idag 

Polio 1957 

 

Mässling 1971 

Röda hund 1974 Till flickor 12 år 

MPR 1982 2 doser 

Hib 1993 

Hepatit B 1996 Endast riskgrupper 

Pneumokocker 2009 

Hpv 2010 Flickor födda 1999 



Flockimmunitet 

• Om tillräckligt många är vaccinerade slutar 
sjukdomen att cirkulera: flockimmunitet 

 

• För MPR 90(-95)% 

• För polio 80(-85)% 

• Undantag för tetanus som sprids enbart via en 
bakterie som finns i jorden 

 

http://www.nhs.uk/Video/Pages/Vaccinationanimation2.aspx


 
Vaccinationer inom barnhälsovården 

 
 



Nationella vaccinationsprogram 

• Allmänna program 
– Det nuvarande barnvaccinationsprogrammet  
– Finns angivet i Smittskyddsförordningen (SFS 2004:255) 

 

• Särskilda program för riskgrupper 
– Regeringen ska under 2015 besluta vilka vacciner som ska ingå 
– Inga vaccin finns i dag i det särskilda programmet 
– Tills vidare gäller Socialstyrelsens riktade rekommendationer 

• Tuberkulos 
• Hepatit B 
• Pneumokocker  
• Influensa 

 

 
 



Nationella vaccinationsprogrammet för barn födda 
2002 och senare 

MPR dos 2 ges tom läsåret 2013-2014 i årskurs 6 

 till barn födda 2001 och tidigare 

 



Vaccination prematura barn 

• > 32 veckor eller <1500 g 

• Mindre effektivt immunförsvar 

• En extra dos vid 8 v (tidigast v 34) 

• Ordinarie vaccinationer vid 3, 5 och 12 mån 

• Gäller DTP-IPV+Hib (Hep B) samt PCV 

 

 



Smärtlindring  

– Hållas i förälderns 
famn, KC 

– Förberedelse 

– Amning eller glukos 

– Sittande 

– Avledning 

– Taktil stimulans 

– EMLA 

 

Minimizing pain during childhood vaccination injections: improving adherence to 
vaccination schedules. Eden L. Pediatric Health, Medicine and Therapeutics 2014:5 127-140 

 



Utförande – Vem gör vad? 
• Sjuksköterska, som 

genomgått 
specialistutbildning till 
distriktssköterska eller 
inom hälso- och sjukvård 
för barn och ungdomar, 
eller godkänd likvärdig 
utbildning är behörig att 
ordinera och ge 
vaccination som finns 
upptagna i följande 
föreskrifter, allmänna råd 
och rekommendationer 

  (SOSFS 2000:1) 
 

– Socialstyrelsens rekommendationer för 
profylax till vuxna mot difteri och 
stelkramp 

– Socialstyrelsens allmänna råd om 
vaccination mot pneumokocker (SOFS 
1994:26) Gäller riskgrupper 

– Socialstyrelsens allmänna råd om 
vaccination mot influensa (SOSFS 
1997:21) 

– Socialstyrelsens föreskrifter om 
vaccination av barn (SOFS 2006:22) 

– Socialstyrelsens rekommendationer för 
profylax mot hepatit B, profylax med 
vaccin och immunglobulin – före och 
efter exposition 

–  Socialstyrelsens rekommendationer för 
preventiva insatser mot tuberkulos 

– Socialstyrelsens rekommendationer för 
vaccination mot humant papillomvirus 
(HPV).  

 



Utförande 

 

• Läkarordination vid avvikelser från det nationella 
allmänna vaccinationsprogrammet 

– Ålder för vaccination 

– Intervall mellan vaccinationer 

– Vaccinsort 

 

 



Dos Vaccin mot 
Lägsta 
ålder 

Högsta 
ålder 

Lägsta intervall 
från tidigare dos 

Högsta intervall 
från tidigare dos 

dos 1 
 

difteri, stelkramp, kikhosta, 
polio, Hib, pneumokocker 
 

2,5 mån 6 mån --- --- 

dos 2 
 

difteri, stelkramp, kikhosta, 
polio, Hib, pneumokocker 
 

4,5 mån 12 mån 6 veckor 6 mån 

dos 3 
 

difteri, stelkramp, kikhosta, 
polio, Hib, pneumokocker 
 

11,5 mån 2 år 6 mån 12 mån 

dos 4 
 
 

difteri, stelkramp, kikhosta, 
polio 

5 år 6 år 3 år 5 år 

dos 5 
 

difteri, stelkramp, kikhosta 14 år 16 år 8 år 11 år 

dos 1 
 
 

mässling, påssjuka, 
röda hund 

12 mån 6 år --- --- 

dos 2 
 
 

mässling, påssjuka, 
röda hund 

6 år 12 år 1 mån 11 år 

dos 1 
 

HPV 10 år 12 år --- --- 

dos 2 
 

HPV 10 år 12 år 6 mån 12 mån 

 

Socialstyrelsens föreskrifter  
Tidsramar för ålder och intervall 



SOSFS 2006:22  Vaccination av barn 

8§ 

 ”Barn upp till 18 års ålder som inte har 
vaccinerats i enlighet med 
vaccinationsprogrammet i 2 § ska erbjudas 
kompletterande vaccination. Kompletterande 
vaccination mot pneumokocker och HPV 
behöver dock inte erbjudas” 

 
 



Vaccinationslag 1 jan 2013  
SmL 2004:168, SFS 2012:452 

  

• Beslut om nya vaccin fattas av regeringen 

• Vaccinationer som ges inom nationella 
program ska rapporteras till 
vaccinationsregistret 

• Vaccinationer som ges inom nationella 
program ska vara kostnadsfria 

 





Inaktiverade vacciner 

Bakteriella (helcell) 
 

(Pertussis)  

Del av oralt kolera 

 

 

Virala (helvirion) 
 
IPV  
Hepatit A  
TBE  
Japansk B encefalit  
Rabies (för humant bruk)  

 



Inaktiverade vacciner 

(delkomponenter) 
Bakterier 
 

Inaktiverade TOXOIDER  
– Difteri  

– Tetanus  

– Pertussis (acellulär)  

 

KOLHYDRAT  
– Meningokocker (A,C,Y, W135) 

– Pneumokocker (23-valent)  

– Tyfoid ("Vi" antigen baserad)  

 

KONJUGAT  
– H. influenzae typ B (HiB) 

– Pneumokocker (7,10,13-valent)  

– Meningokocker (grupp C)  

 

Virus 
 

Hepatit B  
Influensa A & B (split & subunit)  



Levande vacciner 

Bakterier 
 

Tuberkulos  

(Bacillus Calmette Guérin) 

 

Oral tyfoid  

(genetiskt inaktiverad)  

 

 

Virus 

 

MPR  

Gula febern  

Oral polio  

Rotavirus  

Varicellae  

 

Vaccinia (smittkoppor) 
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Vaccintypernas skillnader 

Levande 

 
• Biverkningar = 

sjukdomssymtom  

• Biverkningar efter en 
inkubationstid 

 (7-10 dagar) 

• Ger långvarigt skydd 
med fåtal doser  

 

Inaktiverade 

 
• Huvudsakligen lokala 

biverkningar  

• Biverkningar kommer 
omedelbart  

 (inom 24-48 timmar)  

• Utan booster begränsat 
skydd 

 



Grundläggande vaccinologi 

Hur verkar vacciner? 



Inaktiverade vacciner 
Grundvaccinering 

Dos 2 
Dos 3 

Dos 1 



Ofullständigt vaccineerade barn TG 

Vaccin  150120          Ann Sofie 

Cavefors 

Vaccinationsbegrepp 

Primärvaccination 
2 eller 3 doser med  

1-2 månaders intervall  

+ 

Grundvaccination 

 

Boosterdos 
efter minst 6 månader 

 



 
Levande vacciner 

exempel mässling 

 
• Genombrottsinfektioner kan förekomma efter 

endast en dos 

• 2-10% av personer som fått två doser 
utvecklar inte skyddande antikroppsnivåer 

• OBS! Behovet av MPR även till icke-immuna 
vuxna och till spädbarn inför utlandsresa? 

 



E.  Leuridan  et al. 2012, Vaccine 

Mässlingsutbrott i Europa:  

Susceptibility of infants too young to be immunized 



Vilka vacciner kan ges samtidigt? 

• Fler inaktiverade vacciner 

• Inaktiverade vacciner och levande vacciner 



Vad bör beaktas vid kombination av 

vacciner? 

• Flera levande vacciner: helst inte samtidigt 
eller inom 4 veckor 

• PPD går bra att sätta innan, samtidigt eller 6 
veckor efter MPR 

• Efter BCG: vänta 3 månader innan man ger 
annat vaccin i samma arm 

• Efter blodtransfusion/gammaglobulin: vänta 
minst 3 månader med MPR 

Rikshandboken, 2014 



 Allergi och vaccination 

  

Allergiska barn bör vaccineras enligt gängse rutiner 
med två undantag: 

 
– Det föreligger en specifik allergi/överkänslighet mot 

någon vaccinkomponent. 
– Uttalat allergiska barn som tidigare reagerat med 

anafylaktiska tillbud eller andra svåra symtom i 
samband med injektioner. 

Barn som tillhör någon av dessa undantagsgrupper 
bör remitteras till allergikunnig läkare för 
bedömning och eventuell vaccinering. 



 Äggallergi 
• MPR- och TBE-vaccinering  

 

– De flesta äggallergiska barn kan vaccineras enligt 
gängse rutiner. 

– Endast de barn som tidigare fått svår 
allmänreaktion efter intag av, eller efter annan 
kontakt med, spårämnen av ägg bör vaccineras 
först efter bedömning av erfaren specialistläkare. 

• http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-
sjukvard/behandlingsrekommendationer/vaccination.pdf 2001 

• http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/a6_vaccination.ht
ml 2011 

 

 

 

http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/vaccination.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/vaccination.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/vaccination.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/vaccination.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/vaccination.pdf
http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/a6_vaccination.html
http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/a6_vaccination.html


Anafylaktisk reaktion - rapporter 2009-2013 

 

MässlingPåssjukaRödaHund vacciner:  

• Priorix    1 (132) 

• MMRvaxPro  1 (110) 
 

4-valenta  0 

5-valenta  0 

6-valenta  0 

Pneumokockvaccin  0 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  



Rätt eller fel? 



Priming innebär ... 

 

… att kroppen inducerar ett  

immunologiskt minne  

 

  

 

 Rätt             Fel 



Hur kan en primärvaccination med ett 

inaktiverat vaccin se ut? 

 

2 eller 3 doser med någon eller några 

månaders mellanrum 

 

  

 

 Rätt             Fel 

 



Vilken roll har påfyllnadsdosen? 

 

Påfyllnadsdosen aktiverar det immunologiska 
minnet och ger kroppen ett långvarigt skydd 

 

 

 

 Rätt             Fel 



Vad är ett immunologiskt minne? 

 

Kroppens förmåga att ge ett antikroppssvar mot 
ett smittämne som den tidigare kommit i 

kontakt med 

 

 

 Rätt             Fel 



Varför har vissa länder 3-dos 
primärvaccinering? 

 

På grund av en hög smittorisk behöver barnet 
ett tidigt skydd  

 

 

 

 Rätt             Fel 

 



Vilken roll har påfyllnadsdosen? 

 

Påfyllnadsdosen ger ett snabbare och kraftigare 
antikroppssvar 

 

 

 

 

 Rätt             Fel 

 

 



Varför skall det i det svenska programmet gå 

6-12 månader mellan dos 2 och 3? 

 

Eftersom det tar tid för kroppen att bygga ett 

immunologiskt minne 

 

 

 

 Rätt             Fel 

 

 



Aktiv immunitet uppnås… 

 

… när antikroppar överförs från placenta till 
barnet 

 

 

 

 Rätt             Fel 

 

 



Aktiv immunitet uppnås… 

 

… när kroppens kommer i kontakt med ett 
smittämne 

 

 

 

 Rätt             Fel 

 

 



DTP 

Difteri  

 
• Smitta via närkontakt och 

luftburet 

• Toxinproducerande bakterie 

• Laryngit, tjocka beläggningar 

• Myokardit, neurit 

• Dödlighet 5-10 % 

Stelkramp 

 
• Finns i jord och i tarm hos djur 

• Sporer i jord infekterar sår 

• Toxinbildande bakterie  

• Individuellt skydd  

• Neonatal tetanus 



Stelkrampsvaccination vid sårskada 

• Om barnet följt vaccinationsprogrammet 
behövs i allmänhet inte påfyllnadsdos 

• Om påfyllnadsdos är indicerad; Ge 
kombinationsvaccin 



Hudreaktioner  

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  

2009-2013 lokal reaktion 5cm övriga utslag, klåda 

allvarlig icke-allvarlig allvarlig icke-allvarlig 

Infanrix-polio-hib 0 17 9 60 

Pentavac 0 30 12 38 

Synflorix 3 13 15 57 

Prevenar 13 0 7 4 40 

Infanrix-polio 12 218 2 97 

Tetravac 3 264 6 137 

MMRvaxPro 0 9 5 40 

Priorix 0 2 9 61 

Källa: Läkemedelsverket 



Pertussis  

 

• Toxinbildande bakterie 
– Förkylning med hosta 

– Kikningar 

– Cyanos  

– Apné 

– Komplikationer som pneumoni och otit 

• Allvarlig infektion under 1 års ålder 

• Apné kan vara första symptom hos spädbarn 

• Profylax till spädbarn vid smitta 

• Viktigt att vaccinera i rätt tid 

 

 

 



Folkhälsomyndigheten dec 2014 



Antal fall med kikhosta har ökat 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/ 



http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek/Poliocasesworldwide.aspx 



Polio 

• Fekal-oral smitta  
– förorenat vatten 

– kontaktsmitta 

• Barn under 5 år drabbas huvudsakligen 
– Feber, huvudvärk, illamående, kräkning, förlamning 

• En av 200 leder till pares 
– 5-10 % av barn med pares dör pga andningsförlamning  

• Minskning 99% globalt mellan 1988 och 2012 

• En poliofri värld? 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P_iJvdx0GmA


Haemophilus influenzae typ b 

• Kapslade bakterier ger invasiv infektion 

• Smittar via kontakt och droppsmitta 

• ÖLI men också epiglottit, meningit, sepsis 

• Före vaccination (1992) insjuknade 1 barn av 200 
under 5 års ålder i Sverige i invasiv infektion 
– Dödlighet 2-3 %  

– Hörselskador 20 %  

– Andra neurologiska resttillstånd 2-5 % 

 

 



Pneumokocker 

• Globalt mycket vanlig infektion, orsakar bla 
pneumoni och otit 

• Mer än 90 serotyper 
– 10-13 typer orsakar de flesta invasiva infektionerna 

• Invasiv: Sepsis, meningit 
• Normalflora,friska bärare, vanligast hos barn 
• Resistens mot antibiotika 
• I Sverige insjuknade före vaccination cirka 100 

barn under 5 års ålder i allvarlig 
pneumokocksjukdom per år och 3-4 barn dog. 
 

 



Countries that have introduced pneumococcal conjugate vaccines in 

their national Immunization programs, by income status* — worldwide, 

2012,  http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6216a4.htm  

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6216a4.htm


Mässling 

• Mycket smittsam luftburen virusinfektion 

• Feber, snuva, konjunktivit, hosta, utslag 

• Komplikationer 
– Otit 7-9 % 

– Pneumoni 1-6 % 

– Encefalit 1 per 1000 

– SSPE 1 per 100 000 till 1 000 000 

– Dödsfall 1-10 per 10 000 

– Sjukhusvård 20-25 % 

 

 



Mässling i Sverige 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-

sjukdomar/vaccinationer/vacciner-a-o/massling/ 



http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/measles/epidemiological_data/Pa

ges/measles_maps.aspx 

 

Januari 2015 



Påssjuka  

• Feber, svullnad av spottkörtlar, orkit/ooforit, 
andningspåverkan, pankreatit 

• Komplikationer 

– Sterilitet är mycket sällsynt 

– Meningit 10 %, kan ge nedsatt hörsel 

– Dödsfall 1 per 100 000 

 



Rubella 

• Kongenitalt rubellasyndrom 

– 90 % risk första 10 veckorna 

– 10-20 % risk vid 16 veckor 

– Sällsynt efter 20 veckor 

• Hjärna, hjärta, ögon och öron 

• Solidaritetsvaccination 

 

• Ofta lindrigt förlopp, ofta subklinisk infektion 

 

 



BCG 

• Länder med ökad risk för TBC ≥25 fall/100 000 inv 
och år 
– Erbjuds BCG-vaccination vid 6 mån 

• Länder med hög risk för TBC ≥100 fall/100 000 inv 
och år 
– Screening av migranter 

• Länder med särskilt hög risk ≥300 fall/100 000 inv 
och år 
– Tidig BCG-vaccination innan 6 mån 

*Officiella siffror är osäkra från många länder och 
incidensen kan variera inom ett land.  

 
 
 



Riskländer för tuberkulos 
 

http://www.folkhalsomyndigheten.se
/documents/smittskydd-
sjukdomar/vaccinationer/Risklander_
TB_enligt_WHO_rapport_2014.pdf  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskydd-sjukdomar/vaccinationer/Risklander_TB_enligt_WHO_rapport_2014.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskydd-sjukdomar/vaccinationer/Risklander_TB_enligt_WHO_rapport_2014.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskydd-sjukdomar/vaccinationer/Risklander_TB_enligt_WHO_rapport_2014.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskydd-sjukdomar/vaccinationer/Risklander_TB_enligt_WHO_rapport_2014.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskydd-sjukdomar/vaccinationer/Risklander_TB_enligt_WHO_rapport_2014.pdf


Hepatit B 

1. Nyfödda till mödrar med hepatit B 

2. Barn som tillhör någon grupp där det finns ökad 
risk för hepatit B-smitta  

– exempelvis om en familjemedlem bär hepatit B-smitta 

– om barnet eller föräldrarna kommer från ett land med 
medelhög till hög förekomst av hepatit B (2 % eller 
mer) 

– eller om barnet är under sex år och ingår i en 
barnomsorgsgrupp med ett barn som har hepatit B 

 

  



Landsting/Region   Hepatit B-vaccin Sept 2014  

1. Norrbotten    Kostnadsfritt till alla 

2. Södermanland    Kostnadsfritt till alla 

3. Västernorrland    Kostnadsfritt till alla 

4. Västerbotten    Kostnadsfritt till alla 

5. Örebro     Kostnadsfritt till alla 

6. Stockholm    Kostnadsfritt till alla 

7. Jönköping    Kostnadsfritt till alla 

8. Kalmar     Kostnadsfritt till alla 

9. Värmland    Kostnadsfritt till alla 

10. Kronoberg    Kostnadsfritt till alla 

11. Blekinge     Kostnadsfritt till alla 

12. Skåne     Kostnadsfritt  till riskgrupper, kostnadsfritt  till alla från 150501 

13. Gävleborg    Kostnadsfritt  till riskgrupper, övriga mot kostnad 

14. Jämtland    Kostnadsfritt  till riskgrupper, övriga mot kostnad 

15. Dalarna     Kostnadsfritt  till riskgrupper, övriga mot kostnad 

16. Västra Götaland   Kostnadsfritt  till riskgrupper, övriga mot kostnad 

17. Uppsala     Kostnadsfritt  till riskgrupper (diskussion om gratis till alla pågår) 

18. Västmanland    Kostnadsfritt  till riskgrupper  

19. Östergötland    Kostnadsfritt  till riskgrupper  

20. Halland     Kostnadsfritt  till riskgrupper  

21. Gotland     Kostnadsfritt  till riskgrupper  

Tack till 
 Jet Derwig! 

När får vi allmän vaccination mot Hepatit B? 



Tillsatser i vaccin 

• Tillsats=innehåll i vaccin som inte är virus eller 
bakteriedelar 

 
Vanliga tillsatser:  
• Aluminium 
• Formaldehyd 
• Albumin/gelatin 
• Rester av odlingsmedium 
 
Icke längre förekommande tillsats:  
• Kvicksilver 



Aluminium 

• Fungerar som adjuvans i vissa vaccin  
• Mkt små mängder. Två dyngsmängder 

modersmjölksersättning ger 
samma aluminiumdos som en dos vaccin 
• Kan i sällsynta fall ge lokala överkänslighetsreaktioner  
(röda kliande knutor) som riskerar att återkomma vid ny 

aluminium- 
exposition.  
• Kombinationsvaccin minskar aluminiummängden!  
• Finns i DTP-HiB-vaccin, pneumokockvaccin samt vaccin 

mot TBE 



Riktlinjer för barn med aluminium allergi 

1. Barn som har slutat klia på låret/armen 
– Ge DTP boostern enligt barnvaccinationsprogrammet 
– Injicera inte i låren/eller den arm där reaktionen funnits 
 
 

2. Barn som fortfarande har klåda på låret/ armen 
– Det är inte farligt att ge vaccinet (typ IV) 
– Risken för nya kliande noduli kan vara ökad 

– Avvakta är ett alternativ 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  



Formaldehyd 

• Används för att döda virus i avdödade vacciner 
samt för att försvaga toxiner i toxoidvacciner 

• Kontaktallergi mot formaldehyd förekommer vid 
annan exposition men har aldrig beskrivits pga 
vaccinexposition.  

• Mkt låga doser.  

• Formaldehyd frisätts från möbler (och tobaksrök) 

• En bebis andas in lika mkt formaldehyd som i en 
dos vaccin av att vistas inomhus 4-40 timmar.  

 



Gelatin/albumin 

• Utvinns från grisars bindväv (gelatin) eller 
blodgivarblod (albumin) 

• Används som stabilisatorer i vissa vaccin  



Odlingsmedium 

• Virus/bakterier odlas i odlingsmedium 

• I avdödade vacciner finns rester av 
odlingsmedium 

• I levande vacciner finns odlingsmedium för att 
virusen ska kunna leva 

 

• Odlingsmedium innehåller förutom 
näringsämnen även antibiotika för att minska 
risken för bakteriell kontamination av odlingen.  



Kvicksilver  

• Det kvicksilverinnehållande 
konserveringsmedlet Thiomersal ingår inte i 
några vaccin i det allmänna 
vaccinationsprogrammet.  

• Allmänna vaccinationsprogrammet har varit 
kvicksilverfritt sedan 1992-1993 

• Även vaccin mot vattkoppor och TBE är 
kvicksilverfria 



Vaccin utanför  

nationella allmänna  

vaccinationsprogrammet 

• Allmän hepatit B-vaccination 

• Hepatit A-vaccination 

• Rotavirusvaccin 

• Vaccin mot TBE 

• Vaccin mot vattkoppor 

• Vaccin mot HPV till pojkar 

• Vaccin mot meningokocker 



Vaccin mot rotavirus 

Oralt, 5-valent levande försvagat vaccin 

 

Skyddseffekt 70-80% mot infektion, 98% mot allvarlig 

infektion 

 

Biverkningar: ”minimagsjuka” vanligt!  

Ökad risk för invagination <1-enstaka/100 000 

CAVE SCID, dessa barn utsöndar vaccinvirus till eventuell 

genomgången lyckad stamcellstransplantation 

 

Ges i tre doser, påbörjas vid 6-12 v ålder, avslutas före 32 v 

ålder 

 

Ingår i regionala programmet i Sthlm, Jönköping 



Vaccin mot TBE 

 

TBE vanligt på östkusten, men förekommer även i övriga delar av 

landet.  

Underdiagnosticerad utbredning? 

 

Fästingburen virussmitta, ger 

meningit/encefalit/meningoencefalit.  

Hög frekvens sequelae, särskilt kognitiva, neuropsykiatriska, hos 

barn.  

 

Finns två avdödade vacciner, FSME-immun, Encepur. Likvärdiga.  

Godkända från 12 mån ålder.  

 

Ges vid 0, 1-3, 12 mån samt efter 3, 5, 5, 5… år.  

 

Viktigt att upprätthålla immuniteten genom regelbundna 

boosterdoser.  

 



Vaccin mot vattkoppor 

 

Ingår i allmänna vaccinationsprogrammet i många rika länder, t ex  

Tyskland, USA.  

 

Levande försvagat vaccin. Finns tetravalent vaccin med MPR.  

 

Två doser, 0+4 v (monovalenta vaccinet)  

 

Enstaka vaccinkoppor med spridning av vaccinvirus förekommer.  

Vaccinvirus inte smittsamt till immunkompetenta.  

 

Ger gott skydd mot svår vattkoppsinfektion hos immunkompetenta 

 

Minskad risk för bältros hos vaccinerade, men ev ökad risk för bältros 

hos hos ovaccinerade om vattkoppor inte sprids i samhället (naturlig  

boostring av immuniteten). Durationen av skyddet ej fastställd, behov 

av boosterdos i vuxen ålder? 

 

 

 



Vaccin mot HPV till pojkar 

 

Ingår bara i allmänna programmet till flickor.  

 

HPV orsakar kondylom, analcancer, peniscancer, flera cancrar i mun och  

svalg hos pojkar.  

 

Särskilt stort värde för pojkar som senare i livet kommer att ha sex med  

män. 

 

(Med allmän vaccination av flickor och pojkar skulle man kunna nå 

flockimmunitet) 



Vaccin mot meningokocker 

 

Vaccin mot serogrupp C har funnits länge och ingår i flera länders  

vaccinationsprogram. 

 

Finns nu tetravalent vaccin ACWY samt separat vaccin mot serogrupp B 

 

Av särskilt stor vikt för barn med funktionell eller anatomisk aspleni.  

 

 

 

 

 

 

 



Biverkningar vid vaccinationer 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  



Vilka biverkningar ska rapporteras? 

• Nya oväntade biverkningar 
• Mindre vanliga och sällsynta biverkningar (FASS) 
• Sådant som tycks öka i frekvens  
• Sådant som tycks öka i allvarlighetsgrad 
• Allvarliga händelser 
 

Källa: Rikshandboken 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  



Vad är allvarliga händelser? 

Reaktioner/händelser som  

– leder till döden 

– är livshotande 

– nödvändiggör sjukhusvård 

– leder till förlängd sjukhusvård 

– leder till invalidisering (eller missbildning) 

Källa: Läkemedelsverket 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  



Rapportering av biverkningar 
 

 

http://www.lakemedelsverket.se 

 

 



Biverkningar vid vaccinationer 

Fall 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  



Muhammed 5 månader 

Ett par timmar efter 5 månaders vaccination 

utvecklade Muhammed >40°C feber, och föräldrarna 

sökte barnakuten. Han hade varken en lokal reaktion 

vid injektionsstället eller andra symtom. De 

efterföljande två dygn hade han 40,5°C feber. Dag 3 

var Muhammed trött, men feberfri. Vid utredning på 

barnavdelningen hittades ingen annan orsak till febern 

än vaccinationen.  

 

Hur skall man gå till väga med vaccination nr 3? 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  



Hög feber 

• Feber >40°C är en oväntad reaktion  

• Barnet kan utveckla hög feber vid nästa vaccination - 
viktigt att förberedda föräldrarna  

• Viss kontrovers kring paracetamol efter vaccination 
(Läkartidningen 25–26/2013) 

• Bra att söka vård och utesluta annan orsak till höga 
febern 

• Ingen kontraindikation för framtida vaccinationer 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Lakemedelsfragan/2013/06/Motsagande-om-huruvida-paracetamol--ar-kontraindicerat-efter-barnvaccination/
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Lakemedelsfragan/2013/06/Motsagande-om-huruvida-paracetamol--ar-kontraindicerat-efter-barnvaccination/
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Lakemedelsfragan/2013/06/Motsagande-om-huruvida-paracetamol--ar-kontraindicerat-efter-barnvaccination/


Hög feber 

Hög feber (>40°C) eller ihållande gråt i >3 timmar efter 
vaccination  

 enligt tillverkaren kontraindikation inför nästa dos 

 

Bedömning av ansvariga läkaren 

 vaccinationsserien kan fortsättas  
(om det inte finns några särskilda omständigheter som talar emot det) 

 
 

Källa: Vaccination av barn - Socialstyrelsen 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  



Sonja 3 månader 

Tidigare frisk flicka som 3 timmar efter sin första 

vaccination blir slapp, blek och frånvarande. Sonja 

andades som vanligt. Det tog 6-8 minuter, och därefter 

var Sonja helt pigg igen.  

 

 

 

 

Vad tänker ni?  

 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  



HHE Hypotonisk hyporesponsiv episod  

Triad 

– Plötsligt insättande slapphet 

– Bristande kontakt  

– Blekhet eller cyanos  
 

Debut: 3-4 timmar efter vaccinationen  

Duration: 6-30 minuter  

Vanligast efter första dos 
 
 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  

Vaccine, 2007 

http://www.sciencedirect.com.ludwig.lub.lu.se/science/journal/0264410X


HHE prognos 

• HHE vid 3 mån ålder - 101/105 barn följts upp:  

– 1 barns föräldrar avböjde vaccination  

– 100 barn revaccinerades utan biverkningar  
 

• Inga resttillstånd rapporterade  
 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  

Vaccine, 2007 

http://www.sciencedirect.com.ludwig.lub.lu.se/science/journal/0264410X


HHE rapporter till läkemedelsverket 2009 -2013 

 

Pentavac      19 (283) 

Infanrix-Polio-Hib   5 (132) 

Prevenar 13     7 (112) 

Synflorix      9 (209) 

Tetravac      1 (438) 

Infanrix-Polio     2 (346) 

Vaccin mot MPR    0 (242) 
 

 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  

Mycket mindre vanligt efter acellulärt jämfört med helcells-pertusssisvaccin! 



Vaccination av nyinflyttade barn i Sverige 

Individuell planering utifrån en utförlig anamnes: 
– Finns det pålitlig dokumentation? 

– Vilka vaccinationer har barnet fått tidigare?  

– Hur, var och när är vaccinationerna givna?  

– Vad fattas jämfört med det svenska vaccinationsprogrammet?  

– Vilka vaccinationer kan användas för att komplettera?  

 

 



• Resmål? 
• Resans längd? 
• Tillhör barnet en riskgrupp?SMI hepatit B och TB riskänder 

• Aktuella utbrott? 
• Vilka vacciner kan kombineras? 
 

Vaccination av barn som reser  

före 6 månaders ålder 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/vaccinationer/vaccinationer-a-o/tuberkulos-tbc/risklander-tuberkulos-och-hepatit-b/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/vaccinationer/vaccinationer-a-o/tuberkulos-tbc/risklander-tuberkulos-och-hepatit-b/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/vaccinationer/vaccinationer-a-o/tuberkulos-tbc/risklander-tuberkulos-och-hepatit-b/


Länkar 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård 

http://www.skane.se/kunskapscentrumbhv/ 

 

Socialstyrelsen 

http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vaccination/barnvaccinationer/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.skane.se/kunskapscentrumbhv/
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vaccination/barnvaccinationer
http://www.smi.se/amnesomraden/vaccinationer/allmanna-vaccinationsprogrammet/


Länkar 

 

 

Folkhälsomyndigheten (f.d. Smittskyddsinstitutet) 

http://folkhalsomyndigheten.se/valkommen/ 

 

 

Rikshandboken 

http://www.rikshandboken-bhv.se/ 

 

 

Fass 

http://www.fass.se/ 

 

http://folkhalsomyndigheten.se/valkommen/
http://folkhalsomyndigheten.se/valkommen/
http://www.rikshandboken-bhv.se/
http://www.rikshandboken-bhv.se/
http://www.rikshandboken-bhv.se/
http://www.fass.se/


Länkar  

• http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/18525/Barnva
ccinationsprogramet-2013-Arsrapport.pdf  

• http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummar
y 

• Nationell handlingsplan och kunskapsunderlag mässling och 
röda hund  

– http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/
2014-5-6 

– http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/
2014-11-15 
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