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Hvorfor er premature barn ekstra sårbare for infeksjoner?

Har premature effekt av vaksiner de første levemånedene? 

Hvilke premature skal overvåkes ekstra etter vaksinasjon?

Læringsmål
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Premature har et mer umodent immunsystem

Modifisert fra Melville & Moss, Front Neurosci 2013
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• 50% av mortalitet og morbiditet hos premature skyldes

infeksjon

• 1 av 5 ekstremt premature barn får en eller flere
systemiske infeksjoner 1

• Høyere risiko for alvorlig kikhoste og pneumokokksykdom

hos premature, særlig de mest premature barna2,3

Premature barn har høyere risiko for infeksjoner

1 Stoll BJ Pediatrics 2002 Aug;110(2 Pt 1):285-91
2 Riise ØR Pediatr Infect Dis J 2017 May;36(5):e151-e156
3 Riise ØR Pediatr Infect Dis J 2018 Jul; 37(7):e195-e200
4 Bruun T et al. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Jun 24; 139(10)

• Rotavirus er den vanligste årsaken til alvorlig gastroenteritt hos barn < 5 år

• Økt risiko for sykehusinnleggelse og alvorlig tarmsykdom hos premature og barn med 
lav fødselsvekt 4
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Premature barn blir oftere forsinket med spedbarnsvaksinene
enn barn født til termin

Helsepersonell og foreldre opplever at premature barn er 

små og svake, tåler ikke injeksjoner, har nok intervensjoner

Frykt for bivirkninger – apnø episoder

De minste premature blir ofte lenge på sykehus, vaksinasjon 

overlates til helsestasjon etter utskrivelse
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Premature og vaksinasjon

- Tåler de det?

- Er det noen vits?

Shutterstock.com



Vaksinasjon ved fødsel
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Posteksponeringsprofylakse til premature av hepatitt B 
pos mødre gis som vanlig

Hepatitt B-vaksine og hepatitt B-immunglobulin - Vaksinasjonsveilederen

Sjekk smittevernveilederen på www.fhi.no

HBsAg+ Alltid smitteførende

Anti-HBc+ Bare denne = kan være svakt
smitteførende

HBeAg+ Svært smitteførende

Anti-HBs+ Betyr beskyttende immunitet!!!

Hvordan vite om mor er hepatitt B pos?



Vaksinasjon fra 6 ukers alder
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Ingen tilfeller av BCG-assosiert død eller sykdom hos 

premature

Liknende bivirkningsprofil som hos fullbårne barn

Lavere andel med BCG-arr, men ikke tegn til dårligere effekt

Gis fra 6 ukers alder til barn med foreldre fra land med høy 

forekomst av tuberkulose

BCG-vaksine kan gis til premature på lik linje med terminfødte

Badurdeen S et al JAMA Pediatr 2019;173(1):75-85
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Effektiv og vel tolerert hos premature og barn med lav fødselsvekt

Ikke påvist nosokomial smitte ved vaksinasjon på nyfødtavdelinger

Premature kan få rotavirusvaksine til normert tid

1Bruun T et al. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Jun 24; 139(10)

6 – 8 uker 3 månederALDER

VAKSINE

Rotavirus vaksine
Dose 1

Min 6u alder

Rotavirus vaksine
Dose 2

Maks 16u alder

Min 4u intervall
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Antistoffrespons
PT/Prn og PKV-ST

Effekt
Mot kikhoste/IPD

Sikkerhet
Død/Apnø

https://www.fhi.no/publ/2018/vaccination-of-preterm-infants/

https://www.fhi.no/publ/2018/vaccination-of-preterm-infants/
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Seksvalent vaksine
(DTaP-IPV-HB-Hib)

Dose 0

Seksvalent vaksine
(DTaP-IPV-HB-Hib)

Dose 1

Seksvalent vaksine
(DTaP-IPV-HB-Hib)

Dose 2

Seksvalent vaksine
(DTaP-IPV-HB-Hib)

Dose 3

6 – 8 u 3 md 5 md 12 mdALDER

VAKSINE

Pneumokokkvaksine
(PKV13)
Dose 1

Pneumokokkvaksine
(PKV13)
Dose 2

Pneumokokkvaksine
(PKV13)
Dose 3

Rotavirus vaksine
Dose 1

Ev. 
BCG vaksine

Rotavirus vaksine
Dose 2

Ekstra dose (dose 0) kikhoste-holdig seksvalent vaksine til premature født før gestasjonsuke 32+0

Barnevaksinasjonsprogrammet for øvrig

Ekstra dose kikhostevaksine til premature født før GA 32+0

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon-i-ulike-livsfaser/vaksinasjon-av-premature/

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon-i-ulike-livsfaser/vaksinasjon-av-premature/


Overvåking etter vaksinasjon
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Overvåking etter vaksinasjon med heksavalent vaksine for 
premature ≤ GA 30+0 eller ved komorbiditet 

Økt risiko for apnø og bradykardi hos følgende premature:

Født før GA 30+0 uker

Født før GA 32+0 uker med alvorlige tilleggslidelser 

(kardiorespiratoriske instabilitet, tidligere sepsis, langvarig respirasjonsstøtte (C-PAP/respirator))

 Overvåkes inneliggende minst 48 timer etter første vaksinedose

 Ved apnø etter første dose bør lege vurdere behov for overvåking ved neste vaksinedose
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GA 23 uker ved fødsel; Alvorlig bronkopulmonal dysplasi; Behov for highflow

Eksempler - Julia 6 uker

Vaksineres med seksvalent vaksine inneliggende hvis stabil

Overvåkes minst 48 t etter første dose

Lege vurderer behov for overvåking ved neste vaksinasjon

Følger barnevaksinasjonsprogrammet videre med seksvalent vaksine og pneumokokk

konjugatvaksine ved 3,5 og 12 måneder



FHI -

GA 31+2 uker ved fødsel; Frisk og ikke behov for respirasjonsstøtte; Utskrives neste uke

Eksempler - Johannes 4 uker

Vaksineres med seksvalent vaksine på helsestasjon ved 6-8 ukers alder

Følger barnevaksinasjonsprogrammet videre med seksvalent vaksine og pneumokokk

konjugatvaksine ved 3,5 og 12 måneder
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Premature barn har et umodent immunforsvar og høyere risiko for alvorlige infeksjoner

Vaksiner har like god effekt hos premature som fullbårne

Premature med alvorlige tilleggslidelser eller de født før GA 30+0 bør overvåkes etter

første vaksinedose gitt ved 6-8 ukers alder

Konklusjon
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