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Vaksinasjon av barn på nyfødtintensiv

Vaksinasjonens historie

Barnevaksinasjonsprogrammet og de tilstander det vaksineres mot

Vaksinasjon av barn født prematurt

Oppsummering med spørsmål
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Bakgrunn

§ Hensikten med vaksinasjon Oppnå beskyttelse mot en sykdom uten å gjennomgå sykdommen

§ Vaksinasjon Kroppen tilføres Svekket mikrobe
Deler av en mikrobe
Subenheter som likner mikroben

-> Kroppen danner immunforsvarsceller og antistoffer 
som vil gjenkjenne den “ekte” mikroben

-> Ved neste eksponering for mikroben vil immunforsvaret
gi raskere å bedre immunrespons = Kan forhindre sykdom
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Bakgrunn

§ Kopper Virussykdom forårsaket av koppeviruset (svært smittsom – luftsmitte)

Feber, hodepine, brekninger og smerter i rygg og epigastriet
Utslett etter 2-4 dager som deretter blir til vesikler og skorper

Ingen behandling 

20 - 30 % dødelighet 

Europa på 1700-tallet: 45 millioner døde
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Historie

§ 400 f.Kr. Thukydid (gresk historiker)
De som overlevde kopper ble ikke smittet på nytt

§ 200 f.Kr. - år 900 Koppe-pulver fra skorper fra koppe-utslett
ble tilført via nesen eller huden (Kina & India)

“Vaksinasjon”
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Historie

§ 1770 Edward Jenner (engelsk lege)

De som var smittet med ku-kopper
var beskyttet mot vanlige kopper

§ 1774 Benjamin Jesty (engelsk bonde)

Inokulerte familien med ku-kopper
-> Beskyttet familien mot kopper
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Historie

§ 1796 Edward Jenneŕs gjennombrudd

Testet om ku-koppesykdom beskyttet mot kopper
Inokulerte (via kutt i huden) ku-koppe-skorpe-pulver på et barn

En måned seinere inokulerte samme barn med vanlige kopper -> Forble frisk!

§ På latin: Ku = Vacca
Kukopper = Vaccinia 

-> Vaksinering
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Historie

§ 1810 Koppevaksine påbudt i Norge

1980 Kopper erklært utryddet
- Alle født etter 1976 regnes som ikke-vaksinert
= Befolkningen er mottagelig

WHO Vaksinasjon er en av de største 
suksessene i moderne medisin
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Historie

§ 1879 Vaksine mot kolera

§ 1900-tallet Vaksine mot Difteri Meslinger
Tyfoidfeber Kusma
Polio Røde hunder
Stivkrampe Kikhoste
Pneumokokker Hepatitt
Tuberkulose Influensa
Haemophilus influenzae

§ 2000-tallet Vaksine mot Svineinfluensa
Rotavirus
Herpes zoster
Humant papilloma virus

§ Kommende vaksiner HIV ? Ebola ?
Malaria ? Zika ?

Kreft? / Diabetes? / Alzheimer? / osv. 
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Barnevaksinasjonsprogrammet

§ Helse- og omsorgsdepartementet Fastsetter vaksinasjonsprogrammet

§ Folkehelseinstituttet sier at Alle barn som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge 
har rett til å bli vaksinert

§ Kommunehelsetjenesten Har plikt til å tilby vaksinene som finnes i 
barnevaksinasjonsprogrammet der

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten står for 
gjennomføringen

§ Vaksinasjon i Norge Frivillig Må ha muntlig samtykke
Journalføres Hvilken vaksine, dato, batch/lot.nr og  

produsent

Registreres i SYSVAK
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Barnevaksinasjonsprogrammet

§ Vaksinene er Ikke-levende
Svekket levende
Levende

§ Vaksinene gis Oralt / Injeksjon / Via slimhinner / På hud

§ Forebygge infeksjoner på individnivå –> samt oppnå flokkbeskyttelse

§ Vaksinasjon kan brukes til å utrydde smittsomme sykdommer (kun oppnådd med kopper)
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Barnevaksinasjonsprogrammet

§ Injeksjon er en aseptisk prosedyre Derfor kreves sterilt utstyr

§ Dersom man desinfiserer huden Bruk 70 % alkohol
Huden må bli helt tørr før man gir vaksinen

§ Det er ikke nødvendig å fjerne luftboblen som sees i ferdigblandet sprøyte

§ Luftboblen skal fjernes i vaksine som trekkes opp manuelt

§ Det er ikke nødvendig å aspirere før injeksjon

§ Sykepleier kan gi vaksiner oralt, sc og im (FHI)
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Barnevaksinasjonsprogrammet

§ Barn under 1-2 år Intramuskulære injeksjoner på
lårets for- eller lateralside

§ Subkutan injeksjon Overarm for alle aldersgrupper

§ Intrakutan injeksjon Dorsalsiden av overarmen
ved festet for deltoidmuskelen

§ Overflatebedøvelse Anbefales generelt ikke

§ Observasjon 20 - 30 min 

§ Allergiberedeskap Adrenalin 1 mg/ml: 10 µg/kg im
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Barnevaksinasjonsprogrammet

§ Mild sykdom er ikke en kontraindikasjon mot vaksinasjon

§ Levende vaksiner skal vanligvis ikke gis til pasienter med nedsatt immunforsvar

Immunsvikt (f.eks. SCID)
Komplementdefekt
Organtransplanterte
di George syndrom

§ Ved usikkerhet Snakk med lege / FHI

§ Ikke-levende vaksiner innebærer ikke økt risiko for pasienter med nedsatt immunforsvar

§ Hvilke sykdommer vaksineres det mot?
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Barnevaksinasjonsprogrammet

§ Rotavirussykdom Gastroenteritt
Feber, oppkast og diaré -> Dehydrering, død
Varighet: Ca.1 uke

Årlig 400 000 dødsfall hos barn under 5 år
I Norge, før vaksinen: 
1000 innleggelser per år for barn under 5 år

§ Rotarix Levende, svekket rotavirus
Oral vaksine, innført i 2014
74-85 % beskyttelse

§ Kontraindikasjoner Gjennomgått tarminvaginasjon / 
andre tarm-misdannelser
Mistenkt eller påvist alvorlig immunsvikt
Premature født før GA 27
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Barnevaksinasjonsprogrammet

§ Difteri Akutt øvre luftveisinfeksjon (bakterie -> toksin) 
Membrandannelse -> Luftveisobstruksjon. Ekte krupp
2011: 2500 døde (WHO) 
2008: 1 tilfelle i Norge (smittet på Baltikum). 
5-10 % dødelighet (celleskade i flere organer)

§ Stivkrampe Nervesykdom (bakterie -> toksin)
Finnes i jord/dyr
Kramper. Hemmer pustemuskulatur
0-2 per år i Norge (sist i 2015)

§ Kikhoste Akutt øvre luftveisinfeksjon (bakterie)
Forkjølelse -> Hosteanfall med kiking (100-dagers hoste)
Oksygenmangel og hjerneskade
Ca. 200 000 dødsfall/år i verden
> 2000 tilfeller per år i Norge
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Barnevaksinasjonsprogrammet

§ Poliomyelitt Virussykdom: Kan gi hjernehinnebetennelse og lammelser

Epidemier i Norge på 1950-tallet: 10 % dødelighet
Vaksine i 1956/57. Sist tilfelle i Norge i 1992 (import)

§ Haemophilus influenzae type b Bakterie: Øvre luftveisinfeksjon
Epiglotitt, meningitt, sepsis
Stridor og sikling

§ Hepatitt B Virus -> Leversykdom
Infeksjon -> Leversvikt / Leverkreft

40 % av jordens befolkning er smittet - 600 000 dødsfall/år
Norge i 2017: 20 tilfeller (20 000 - 30 000 med kronisk hepatitt B)

2016: Vaksinen inngår i barnevaksinasjonsprogrammet
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Barnevaksinasjonsprogrammet

Difteri D

Stivkrampe (Tetanus) T

Kikhoste (Pertussis) P

Poliomyelitt (Inaktivert PolioVaksine) IPV

Haemophilus influenzae type b Hib

Hepatitt B Hep B

Sekskomponentvaksine DTP-IPV-Hib-HepB

Kombinasjonsvaksine

Hexyon
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Barnevaksinasjonsprogrammet

§ Pneumokokksykdom Bakterie - flere serotyper - 80 % er bærere i barnehagen
Pneumoni, sepsis og meningitt 

Høy dødelighet selv med antibiotikabehandling

Vaksine innført i 2006

2017: 560 tilfeller (kun 7 stk under 1 år)
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Barnevaksinasjonsprogrammet

§ Meslinger (Morbilli) Virussykdom

Smittes -> 10-14 dager: 
Fase 1: Forkjølelse, øyekatarr, lysskyhet, Kopliske flekker: 3-4 dager 
Fase 2: Feber og utslett: 2-5 dager

Kan gi varig skade, dødsfall (pneumoni/encefalitt)
Over 100 000 dødsfall årlig (WHO)

18/3: 1 meslingetilfelle i Oslo
28/3: 1 mulig meslingetilfelle i Nes kommune
29/3: 2 meslingetilfeller i Rogaland

§ Kusma (Mumps) Virussykdom, feber og spyttkjertelhevelse (øre)
Kusma-meningitt (god prognose), orkitt, døvhet
2015: 180 tilfeller. 2017: 18 tilfeller

§ Røde hunder (Rubella) Virussykdom, feber, utslett, ømme lymfeknuter
Siste utbrudd i Norge: 1995-1996. 2014: 3 tilfeller
Fosterskade
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Barnevaksinasjonsprogrammet

Meslinger M

Kusma (Mumps) M MMR-vaksine (kombinasjonsvaksine)

Røde hunder (Rubella) R

Det er ingen sammenheng mellom MMR vaksinen og autisme/inflammatorisk tarmsykdom
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Barnevaksinasjonsprogrammet

Humant PapillomaVirus sykdom HPV-virus -> Genital infeksjon 

Smitter ved samleie / intim kontakt (kondom beskytter delvis)

HPV-infeksjon -> Kreft i svelg/penis/vagina/endetarm

Norge: 200 HPV-kreft-tilfeller årlig i Norge

§ HPV-vaksine 2009: Til jenter 2018: Til gutter

§ HPV vaksinen fører ikke til kreft Studie i Sverige -> Juks 
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Barnevaksinasjonsprogrammet

§ Tuberkulose Bakteriesykdom som kan angripe forskjellige organer

Oftest lunge-tuberkulose (dråpesmitte)

1/4 av verdens befolkning er infisert (mest i India, Kina, Afrika)  

3 millioner dør hvert år

Norge: 300 - 400 nye tilfeller årlig

§ BCG-vaksine (Bacille Calmette Guérin): 1947 - 1995: Påbudt
1995 -> Frivillig

2009 -> Ved risiko: Til barn av foreldre  
fra land med høy forekomst
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Vaksinasjon av barn født prematurt

§ Premature Barn født for tidlig  Dvs før gestasjonsuke 37
7,5 % fødes prematurt > 4000 per år i Norge

§ Hos premature Immunsystemet takler å møte store mengde antigener, 
både før og etter prematur fødsel

Men -> * Første leveår svak immunrespons på virus og bakterier

* Langsom respons og danner lave nivåer av antistoffer

* Infeksjonssykdommer kan ha alvorligere forløp enn hos fullbårne

§ Derfor skal prematurt fødte barn vaksineres!
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Vaksinasjon av barn født prematurt

§ Generell regel Premature barn skal følge vanlig vaksinasjonsprogram 

Start ved samme kronologiske alder som fullbårne barn 

§ Noen justeringer nødvendig Gi vaksiner tidligere enn hos fullbårne
Flere doser
Andre intervaller mellom dosene

§ Premature født før GA 30
Bør overvåkes i minst 

& 48 timer etter første vaksinedose

§ Premature med signifikant ko-morbiditet

Hatt sepsis, lungesyke, de som er 
ustabile kardio-respiratorisk ved vaksinering
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Vaksinasjon av barn født prematurt

§ Hepatitt B Vanligvis 3 doser 3, 5 og 12 måneder

§ Dersom mor har kronisk hepatitt B infeksjon (eller mistanke om det) ->

Ved fødsel Enkeltkomponent hepatitt B vaksine (Engerix-B)
+ spesifikt immunoglobulin (Aunativ)

-> Ved 1 mnd Enkeltkomponent hepatitt B vaksine dose nr. 2, så

-> Ved 3, 5, 12 mnd Seksvalent vaksine (Hexyon)

§ Så oppfølging Helsestasjon og fastlege Tidligere var oppfølgingen på barnepoliklinikken

28



Vaksinasjon av barn født prematurt

§ Kikhoste

§ Kikhoste-vaksine: 3, 5, 12 mnd, 7 år 

§ Kan smittes av kikhoste med en gang de kommer hjem ->

§ For barn født før GA 32 / Fv under 1500 g:

Gi en ekstra dose kikhoste-vaksine ved 
6-8 ukers kronologisk alder (Hexyon) 

Helst før utskrivelse fra sykehus

Facebook 010119
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Vaksinasjon av barn født prematurt

§ Vaksinereaksjoner Lokale reaksjoner
Systemiske reaksjoner

§ Apneer

§ Bradykardi -> Premature anbefales vaksinasjon før utskrivelse

§ SpO2-fall

§ FHI
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Oppsummering

§ Følg avdelingens vaksinasjonsprogram

§ Få muntlig samtykke fra foresatte

§ Vaksinering er en aseptisk prosedyre -> Sterilt utstyr

§ Desinfeksjon før injeksjon -> Reduserer ikke infeksjonsrisikoen

§ Dersom du desinfiserer -> Bruk 70 % alkohol
Vent til den har tørket før du vaksinerer

§ Bruk korrekt vaksinasjonsteknikk -> Oralt, sc, im, intradermalt

§ Anafylaksiberedskap -> Adrenalin 1 mg/ml: 10 µg/kg im
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Oppsummering

Intramuskulær injeksjon

Subkutan injeksjon

Intradermal injeksjon
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Oral

FHI: Alle sykepleiere har i kraft av sin utdannelse 
kompetanse til å injisere vaksiner intramuskulært og subkutant, 
samt observere pasienten i etterkant

Lege forordner vaksinen -> Ringer Helsestasjon og spør om de vil komme for å sette vaksinen
Helsesykepleier / Sykepleier på avd / lege på avd gir vaksinen
Registrer i SYSVAK eller
Ring Helsestasjonen og informer om at vaksinen er gitt -> Helsestasjonen registrerer i SYSVAK



Oppsummering

33
https://www.youtube.com/watch?v=MOOxpT9q2mo



Vaksinasjon av barn på nyfødtintensiv

§ Kilder Nettsider The history of vaccines: https://www.historyofvaccines.org/

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/

§ Prosedyre Vaksinasjon av barn (med alder ≤ 12 mnd) innlagt nyfødtintensiv
Av Strømmen (NFI-RH) og Watle (FHI) 2017

§ Spørsmål / kommentarer
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