
Biverkningar vid vaccinationer 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 

 



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 
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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 
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Rapportering av biverkningar 
 

 

http://www.lakemedelsverket.se 
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Biverkningar vid vaccinationer 

Fall 
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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? 
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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 
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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 
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Emil 5 år 
Emil har vaccinerats med DTPpolio-
booster. Dagen efter vaccinationen 
upptäcks en stor öm mjukdelssvullnad 
vid injektionsstället. Den försvinner 
spontant inom en vecka. Han har inte 
tidigare reagerat vid vaccination. 
Mamma upplyser att Emil för 2 månader 
sedan fick en vaccination på Akuten då 
han hade fått en spik i foten.  

 

Varför tror ni svullnad uppstod? 

När ska han vaccineras nästa gång? 
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Kraftig lokal reaktion 

 
• Svullnad >5cm 

• Svullnad över hela armen eller låret 

• Ingen absolut kontraindikation för fortsatt 
vaccinering 

• Läkarbedömning i det individuella fallet 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  

Källa: Vaccination av barn - Socialstyrelsen 

Region Skåne 



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 

Region Skåne 



Olle 12 månader 

Olle är känd med infektionsutlöst astma, lätt eksem samt 
hereditet för allergi. 10 minuter efter vaccinationen 
utvecklar han rodnad kring ögonen samt urtikaria över 
hela kroppen. Olle ser trött och lite blek ut, hans andning 
låter tung. 
 
 
Vad tänker ni?  
  
Vad gör ni? 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 



• Autoinjektor 0.15mg adrenalin 

• Eller 0,15ml av 1mg/ml adrenalin 

• Djupt intramuskulärt i låret 

• Ambulans direkt till barnakuten 

» Får inhalera 

» Erhåller kortison 

» Erhåller antihistamin-tabletter 

• Remiss till 

Barnallergimottagningen för 

utredning av misstänkt anafylaxi 

 

 
 

 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Akut-
barn/Akut-barn-pa-BVC/ 
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Källa: Anafylaxi 2013, SFFA 

Region Skåne 



Prover som togs på barnallergimottagning visade allergi 
mot äggvita och jordnötter. 
 
 
 
 
Kan MPR vaccinationen vid 18 månaders ålder ges 
som vanligt på BVC? 

Olle 12 månader 

Region Skåne Kunskapscentrum för Barnhälsovård  



Anafylaktisk reaktion - rapporter 2009-2013 

  

• Priorix  1 (132) 

• MMRvaxPro  1 (110) 

 

 

4-valenta  0 

5-valenta  0 

6-valenta  0 

Pneumokockvaccin  0 
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Anafylaktisk reaktion - kontraindikation? 

• Specifik allergi/överkänslighet mot vaccinkomponent 

→ vaccineras på allergimottagning 

• Tidigare reaktion med anafylaxi (oberoende mot vad) 

eller så svår reaktion att adrenalin behövt ges i 

samband med vaccination utan att specifik 

allergi/överkänslighet kunnat påvisas 

→ anafylaxiberedskap och läkare på plats 

 

• Övriga vaccineras på BVC/skola 
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BLF, Barnallergisektionen  



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?  
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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  Region Skåne 

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  Region Skåne 

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) 
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Mycket mindre vanligt efter acellulärt jämfört med helcells-pertusssisvaccin! 



Olga 4,5 år 

Olga vaccinerades med Twinrix vid 2 års ålder 
och utvecklade därefter en valnötstor resistens i 
anslutning till injektionsstället. Resistensen har 
minskat till hasselnötstorlek, men kliar 
förskräckligt. 

 

Vad kan denna resistens bero på? 

Vad gör man? 



Olga skickades till hudkliniken och fick 

diagnosen aluminiumallergi med hjälp av 

lapp test. 

 

 

Hur gör vi med hennes Tetravac dos vid 5 års ålder? 

 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  

Olga 4,5 år 

Region Skåne 



Vilka vacciner innehåller aluminium? 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Netterlid, 2010 



Aluminium som adjuvans 

 
• Aluminiumhydroxid eller -fosfat  

• Finns i de flesta bakteriella vacciner  

• Höja vaccinets förmåga att stimulera kroppens 

antikroppsbildning 

• Kombinationsvacciner enda sättet att minska 

mängden aluminium från vacciner 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 



Riktlinjer för barn med aluminium allergi 

1. Barn som har slutat klia på låret/armen 
» Ge DTP boostern enligt barnvaccinationslprogrammet 

» 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  Region Skåne 



Varicella 

 



Bacillakuten 



Varicella Zoster Virus 

• Primärinfektion: Varicella/e = vatt/en/koppor  

» Resulterar i livslång latent infektion i kroppens nervceller  

» Kan reaktiveras vid rubbning i balansen mellan människa 

och virus  

• Reaktivering: Herpes Zoster = Bältros  
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Region Skåne Kunskapscentrum för Barnhälsovård  

Bacillakuten 



Varicella Zoster Virus 
 

• 80% av alla barn har haft en primärinfektion <12 år 

• 10% drabbas som vuxna 

• Varicella kan  

» vara livshotande hos immundefekta  

» ge komplikationer även hos friska barn, t ex encefalit 

• Bältros är ett stort problem för immundefekta och äldre 

individer  

 
Trollfors 2008, Läkartidningen  
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Varivax eller Varilix i Sverige 

• Levande vacciner 

• Kontraindicerad vid primär eller förvärvad 

immunbrist 

• Barn från 9 månaders ålder och vuxna  

» 2 doser för att säkerställa skydd  

» minst 1 månad mellan doserna 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 

Källa: FASS 



Vaccinets säkerhet 

• Sedan 1995 i USA:s allmänna 

barnvaccinationsprogram  

• Sedan 2006 2 doser i alla åldrar  

• >55 miljoner doser givna t o m 2006  

• ”excellent safety profile” 
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Källa: CDC  





Vaccinet ur ett samhällsperspektiv 

Mindre smittspridning i samhället 

 Barn och vuxna får primärinfektion senare 

 betydligt högre komplikationsrisk (encefalit, 

sepsis och pneumonit) 

Hög täckningsgrad krävs snabbt! 
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Vaccinet ur ett samhällsperspektiv 

Minskat förekomst av vattkoppor 

 mindre ”naturlig boostring”  

 ökad genombrott av bältros?  

 

Australien infördes varicellavaccinet allmänt 2005. 

Bland 80-åringa ökade inlagda fall för bältos mellan 

1998 och 2007. 

Carville K, Vaccine Volume 28, Issue 1316 March 2010, Pages 2532–2538 
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Vaccinet ur individperspektiv 

• Vaccinstammen kan smittas och reaktiveras 

som bältros, dock ytterst sällan Vaccine 2011, 

Pediatrics 2008  

• Minskar lidande, frånvaro pga sjukdom 

• Skyddar personer som inte kan vaccineras 

• Bra och säkert vaccin (CDC), men hur länge 

varar skyddet? Pediatrics 2013, JAMA 2004 
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Länkar 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård 

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

 

Socialstyrelsen 

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

ner/ 
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Länkar 

 

 

Folkhälsomyndigheten 

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

sjukdomar/vaccinationer/ 

Rikshandboken 

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

Fass 

http://www.fass.se/ 
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