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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Grundvaccination av barn födda före gestationsvecka 32+0

Dessa barn får en extra dos hexavalent vaccin i tidig ålder och följer sedan det 

allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Dos: 0,5 mL/dostillfälle

Dos 1 (extra dos) ges enligt följande:

Gestationsvecka vid födelse:                Tidigaste ålder för vaccination:

Mindre än 26+0                                         Gestationsvecka 34+0

                                                                     (minst 1 vecka före hemgång)

26+0 till 29+6                                             6+0 veckor okorrigerad ålder

30+0 till 31+6 (vid samsjuklighet)         6+0 veckor okorrigerad ålder

30+0 till 31+6 (utan samsjuklighet)      8+0 veckor okorrigerad ålder

Det bör gå minst 4 veckor mellan den extra dosen och den efterföljande dosen.

Om första dosen ges efter 10+0 veckors okorrigerad ålder räknas denna dos 

som första ordinarie dos i det allmänna vaccinationsprogrammet, dvs en extra 

dos ges inte.

Dos 2: vid 3 mån okorrigerad ålder

Dos 3: vid 5 mån okorrigerad ålder

Dos 4: vid 12 mån okorrigerad ålder

Grundvaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet

Barn födda från gestationsvecka 32+0 till fullgången tid.

Dos: 0,5 mL/dostillfälle

Dos 1: vid 3 mån ålder       (tidigast vid 2,5 mån ålder)

Dos 2: vid 5 mån ålder       (minst 6 v efter dos 1)

Dos 3: vid 12 mån ålder     (minst 6 mån efter dos 2)

Avdödat hexavalent vaccin med fulldos mot difteri, stelkramp och kikhosta (DTP)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Vaccinet består av två komponenter:

- Förfylld spruta med suspension (DTPa-HBV-IPV) 

- Injektionsflaska med pulver (Hib)

Dessa båda komponenter ska blandas innan administrering enligt följande:

Skaka den förfyllda sprutan väl så att suspensionen blir homogen och grumligt vit. Tillsätt 

suspensionen till flaskan med pulvret. Skaka flaskan tills pulvret är helt upplöst. 

Slutvolymen blir 0,5 mL.

Det färdiga vaccinet är något grumligare än den ursprungliga suspensionen i den 

förfyllda sprutan.

Beredningsinstruktion: 

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär injektion: 

Barn under 1 år: Ges i anterolaterala delen av låret. 

Barn från 1 år: Ges i deltoideus.

Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Infanrix hexa (registrerad produkt)

 Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp i originalförpackning, ljuskänsligt. Får ej frysas. De 

två komponenterna är stabila i temperatur upp till 25 °C i 72 tim. Efter 

iordningställandet: vaccinet bör användas direkt, men kan förvaras i max 8 tim i 

högst 21 °C. 
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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Post-expositionsprofylax dos 3 - 5, nyfödd till moder med hepatit B

Dos 1 - 2 ges med monovalent vaccin vid födseln och 1 mån ålder, se annan 

instruktion.

Dos: 0,5 mL/dostillfälle

Dos 3: vid 3 mån ålder       (tidigast vid 2,5 mån ålder)

Dos 4: vid 5 mån ålder       (minst 6 v efter dos 1)

Dos 5: vid 12 mån ålder     (minst 6 mån efter dos 2)

Barnhälsovården rekommenderar att varje barn får de två första doserna 

(primärdoserna) med samma vaccin, vid boosterdosen (12 mån) kan byte ske. Vid brist 

på ett vaccin ska inte en dos fördröjas utan då kan byte göras redan vid dos 2.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

FASS 

http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Barnvaccinationsprogrammet

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Rekommendationer om vaccination mot hepatit B

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/?pub=56936

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccinationsprogram för barn. En 
kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-av-barn-
det-svenska-vaccinationsprogrammet-en-kunskapsoversikt-for-halsovardspersonal/

Internetadress SKL - Rekommendationer från Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp 
för vaccinationer angående övergång mellan olika vaccin i samband med nationell 
vaccinupphandling 2018 och 2019

https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/vaccin-enligt-
nationella-barnvaccinprogrammet-2018/rekommendationer-fran-barnhalsovardens-nationella-
arbetsgrupp-for-vaccin....pdf
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