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Takk for tilbakemelding
Årlig har vi mellom 10 og 25 barn med svangerskapsalder

28-29 uker, en del av disse vil uansett ha behov forå ligge i sykehus minst seks uker, så det kan dreie seg om

opptil 5 barn årlig som får forlenget opphold (vi bruker ikke hjemmesykehus).
svangerskapsuker kan vaksineres på helsestasjon.

Så noe stort antall blir det ikke. Uansett er det viktigste at det er avklart at barn født etter 30
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Tusen takk for tilbakemelding!
Det er et godt poeng at vi må presisere hvor risikoen ligger for apnø og at de på 30-37 ikke har noen dokumentert økt risiko. Angående alder ved vaksinasjon så fins det ikke
data på vaksinasjon før 6 ukers alder i noen studier (ingen vaksiner som er godkjent for bruk under 6 ukers alder), slik at det ikke vil være et alternativ å anbefale
vaksinasjon før fylte 6 uker.
Vet du hvor mange barn dere har som er født før uke 30+0 og som vil være utskrevet ved 6 ukers alder (hjem eller til avansert hjemmesykehus
1

hvis dere har det)?

Hilsen Sara Watle
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Endring av vaksinasjonsanbefalinger
Vi viser til ditt brev av 14.05.18
Innføring av ekstra kikhostevaksine
1.
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til premature

barn.

barn ønskes velkommen,

og grunnlaget synes solid.

Siden mange barn i målgruppen (alle barn med svangerskapsalder < 37 uker) aldri vil være innlagt på noen nyfødtintensivavdeling,

og mange vil være utskrevet før

de er seks (eller åtte) uker gamle, er det viktig at det klargjøres at det ikke er risiko ved vaksinasjon (her er angitt risiko for apne på 0—23%, riktig nok med tendens
til høyere risiko med lavere svangerskapsalder (målgruppen var her barn med svangerskapsalder 26-31 uker).
2.

det atdet anbefales at barn med svangerskapsalder < 30 uker blir anbefalt observert minst 48 timer etter første vaksinedose kan medføre lenger liggetid for
enkelte barn. Er det data på at vaksine f. eks. etter 5 uker fører til redusert vaksinerespons?
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