
  
 

 

 

 

Folkhälsomyndigheten, 2019-01-14 

          Rekommendationer för vaccination av prematura barn 
 

 

            Rekommendationer för vaccination med en extra dos hexavalent vaccin*  

Gestationsvecka vid 
födelsen 

Tidigaste ålder vid 
vaccination 

Vårdnivå vid 
vaccination 

Övervakning efter vaccination 

 
<26+0 

 
Gestationsvecka 34+0 

(minst 1 vecka före hemgång) 

 
Vårdavdelning 

 
Övervakas inneliggande i minst 
48 timmar efter vaccination. 

 
26+0 – 29+6 

 
6+0 veckor 

okorrigerad ålder** 

 
Vårdavdelning 

 
Övervakas inneliggande i minst 
48 timmar efter vaccination. 

 
30+0 – 31+6 
med samsjuklighet*** 

 
6+0 veckor 

okorrigerad ålder 

 
Vårdavdelning 

 
Övervakas inneliggande i minst 
48 timmar efter vaccination. 

 
 
30+0 – 31+6 
utan samsjuklighet 
 

 
6+0 veckor 

okorrigerad ålder 

 
Vårdavdelning 

 
Övervakas inneliggande i minst 
48 timmar efter vaccination. 

 
8+0 veckor 

okorrigerad ålder 
 

 
Sjukhusansluten 

öppenvårds-
mottagning 

 
Stannar kvar 30 minuter efter 
vaccination. 

Fortsatta vaccinationer. För barn födda före gestationsvecka 32+0 som fått en extra dos hexavalent vaccin, 
vaccineras därefter enligt ordinarie vaccinationsprogram med hexavalent vaccin och konjugerat 
pneumokockvaccin på BVC vid 3, 5 och 12 månaders okorrigerad ålder. Det bör gå minst 4 veckor mellan den 
extra dosen och den efterföljande dosen. 

Om första vaccinationen ges efter 10+0 veckors okorrigerad ålder, räknas denna dos som första ordinarie dos 
för hexavalent vaccin i ett ordinarie vaccinationsschema. Barnet vaccineras därefter på BVC enligt ordinarie 
vaccinationsprogram. Det bör gå minst 6 men helst 8 veckor mellan den första dosen och den efterföljande 
dosen. 

Vaccination mot pneumokocker ges enligt ordinarie vaccinationsprogram vid okorrigerad ålder. 
BCG-vaccination ges enligt rekommendation enligt okorrigerad ålder.  
Första dosen vaccin mot rotavirusinfektion kan ges till prematura barn från 6 och före 12 veckors okorrigerad 
ålder. Vaccinationen ges efter bedömning av behandlande läkare och enligt produktresumén för respektive 
vaccin (fass.se). 

Barn födda från gestationsvecka 32+0 till fullgången tid vaccineras enligt ordinarie vaccinationsprogram på 
BVC vid 3, 5 och 12 månaders okorrigerad ålder. 

 
*     Hexavalent vaccin: Vaccin avsett för primär- och boostervaccinering av spädbarn och småbarn mot difteri, 
stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b och hepatit B. 

**   Okorrigerad ålder: Ålder räknad från det datum då barnet är fött. 

*** Samsjuklighet: Aktuell kardiorespiratorisk instabilitet, tidigare sepsis eller långvarig behandling med 
andningsunderstöd (CPAP/respirator). 

https://www.fass.se/LIF/startpage;jsessionid=zJpMymiWd_ziCrMDNrDfZJo8RVCNrzRyoCRWxIfT_HIJRnjkjTCX!768667188?userType=0

