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Två JOBBIGA 
VIROSER
och en jobbig 
bakterie

RS

Covid

Pertussis
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RS bronkiolit

www.youtube.com/watch?v=wVznLnLdcmQ
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bebisviroser

RS
• Oftast subfebrila/afebrila

• Tilltagande dyspne sämst dag 5-6

• Äter oftast ok fram till dag 5-6

• Ju mindre desto sjukare

Covid
• Diskreta katarrala symtom

• Högfebrila

• Äter sämre vid febertoppar men i övrigt opåverkade

• Prematurfödda sjukare
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Inlagda RS barn 2021
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11 oktober 2022: 246 sökande på Akutmott Barn varav 94 st
under 1 år. 77% PAND. 218 inläggningar totalt under oktober.

2021 snitt 140 barn/dag, under 1 år 36/dag

Förra RS toppen feb 2019: snitt 175 sökande på Akutmott
barn varav 44 st under 1 år. 63% PAND. Totalt 136 
inläggningar.

INLAGDA BARN COVID 2021-22
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Vad kan vi göra på sjukhus?

RS
• Nästvätt

• Syrgas/HFG

• Sondmatning

• Inhalationer

Covid
• Alvedon

• Uteslut bakteriell infektion

• Sondmatning
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Rsv- Hur kan vi skydda bebisarna?
• Information och råd till spädbarnsföräldrar under säsong

• Förebyggande behandling till barn i riskgrupp Synagis® (palivizumab)  im injektion en gång per månad
• Barn som är födda vecka 35 eller tidigare och yngre än 6 månader då RSV säsongen började

• Barn under 2 år som inom de senaste 6 månaderna behöver behandling för bronkopulmonell dysplasi

• Barn under 2 år med hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom
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Skydd mot RSv- vad är på gång?

• Fyra vaccinkandidater i fas III-prövning
• Äldre (60+)- goda resultat, årlig vaccination?

• Gravida –pågående prövning
• antikroppsproduktion hos mamman överförs till barnet 

• spädbarnen följs (antikroppssvar och effekt mot RSV under
första året)

• Vaccin till barn? Levande försvagat vaccin 6 mån-5 år

• Två monoklonala antikroppar mot RSV

• Ges i endos första RSV-säsongen

• Nirsevimab- resultat från fas III-prövning

• Söker indikation för hela barnpopulationen

• I snabb godkännandeprocess EMA
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Covid - Hur kan vi skydda bebisarna?
• Information och råd till föräldrar

• Vaccination av gravida kvinnor rekommenderas
• Andra eller tredje trimestern

• Ger signifikant skydd för gravida som för andra vuxna mot allvarlig sjukdom

• Antikroppar överförs från mor till barn

• Långtidsuppföljning av barn pågår

• Svår Covid-infektion hos mamman kan leda till för tidig födsel

12

7 8

9 10

11 12

Katrin Adrian och Ann Sofie Cavefors



2022-03-25

3

Pertussis-en allvarlig sjukdom för spädbarn 

• När barn under 3 månader får kikhosta
• 4av 10 får komplikation (ofta andningsuppehåll)

• 7 av 10 läggs in på sjukhus

• 8 av 10 har attackvis hosta under 3 veckor eller längre

• Symptom hos spädbarn som motiverar provtagning
• Hosta utan andra symptom

• Hosta med kikning

• Cyanos

• Kräkning och eller apné

• Apné som enda symptom

• OBS- anamnes, lyssna på föräldrarna
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Pertussis-en allvarlig sjukdom för spädbarn 
• Rutinvaccination har minskat pertussis med 99 %

• Varken vaccination eller sjukdom ger ett fullständigt och livslångt skydd

• För spädbarn är hushållskontakter vanligaste smittkällan, främst mamman, vilket innebär risk att barnet är yngre vid
insjuknandet

• De yngsta blir svårast sjuka
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PERTUSSIS

• Infant girl with whooping cough – YouTube
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Pertussis- Hur kan vi skydda bebisarna?

• Litteraturgenomgång Folkhälsomyndigheten 2016 -> Rekommendationer
• Vaccination i tid (2.5 mån-3 mån)
• Tidig diagnostik och behandling (även förebyggande vid misstanke om exposition)

• Hög uppmärksamhet och provtagning
• 13 dagar mediantid innan behandling från första symtom (spädbarn)

• Förnyad litteraturgenomgång dec 2019
• Tidigare rekommendationer kvarstår

• Stöd  för användning av maternell vaccination under pågående utbrott

• Stöd för tre tidiga primärdoser+ booster (3+1) från 6 veckors ålder till barnet under pågående utbrott
• Stöd för förskrivande under graviditet om vaccination efterfrågas av enskild gravid kvinna
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Maternell vaccination mot pertussis

• Barnet skyddas mot allvarlig kikhosta om modern har höga antikroppsnivåer

• Maternell vaccination ger god skyddseffekt mot allvarlig sjukdom och död orsakad av kikhosta hos de yngsta
spädbarnen (vaccineffektivitet, VE=90-93 %)

• Vaccination i graviditetsvecka 27-32 ger bättre skydd än senare

• Måttlig s.k. blunting-effekt på barnets immunsvar men inga oönskade effekter har kunnat påvisas

• Säkerhetsdata har studerats på barn upp till 6 år, inga allvarliga biverkningar har påvisats

• Tdap-boostervaccin godkänt för vaccination av gravida
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Maternell
Vaccination mot 
pertussis I europa

Maltezou HC, Effraimidou E, Cassimos DC, Medic S, Topalidou M, 

Konstantinidis T, Theodoridou M, Rodolakis A. Vaccination programs 

for pregnant women in Europe, 2021. Vaccine. 2021 Oct

1;39(41):6137-6143. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.08.074. Epub 2021 

Aug 27. PMID: 34462162.
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Number of reported cases of pertussis in Swedish infants in the prepandemic period (January 
2014–March 2020) and pandemic period (April 2020–September 2021), reported quarterly (Qtr 1–

4) (SmiNet data).

Kathy Falkenstein-Hagander et al. Arch Dis Child 
2022;107:e19

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & Royal College of Paediatrics and Child Health. All rights reserved.

Pertussis i 
sverige
under 
covid-
pandemin

Risk för utbrott av pertussis post-pandemiskt

Hur kan vi skydda bebisarna?
• Fortsätta följa rekommendationerna (FoHM)

• Begränsa social kontakt?

• Maternell vaccination diskuteras på nationell 
nivå i Sverige för eventuell generell 
rekommendation
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Mer att läsa

• InfPreg om covid-19

• Folkhälsomyndigheten om maternell vaccination mot pertussis

• Läkemedelsverket om vaccin och vaccination
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Tack
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medscinet.se/infpreg/healthcareinfoMore.aspx?topic=46
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9b4f12bf700f4a7d95d85a60495f1fa9/complementary-literature-review-of-vaccination-in-pregnancy-to-prevent-pertussis-in-early-infancy-191216-.pdf
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/vaccin
mailto:katarina.adrian@vgregion.se
mailto:ann-sofie.cavefors@vgregion.se



