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Høring vedr. MTV-rapporten Indførelse af hepatitis B-vaccination som en del af 
børnevaccinationsprogrammet i Danmark 
Formålet med rapporten var at belyse, om hepatitis B-vaccination bør indføres som en del af 
børnevaccinationsprogrammet. Da rapporten ikke havde en fagligt entydig konklusion besluttede 
Sundhedsstyrelsen, at gennemføre en høringsrunde for at få yderligere synspunkter og 
holdninger til indførelse af hepatitis-B vaccination.  
Udvalget anbefalede, at hepatitis-B vaccination integreres som en del af børnevaccinations-
programmet således, at det forenes med de første børnevaccinationer ved 3, 5 og 12 måneders 
alderen. Høringssvaret blev godkendt af Dansk Pædiatrisk Selskabs bestyrelse og videresendt til 
Sundhedsstyrelsen. 
 
Influenzavaccination af børn 
Presseomtale om en mulig influenzaepidemi i vinteren 2003/2004 foranledigede et stort antal 
forespørgsler til landets børneafdelinger fra forældre og læger om influenzavaccination af børn, 
herunder specielt børn med astma.  
Udvalget gennemgik sammen med Allergologi- og Pulmonologiudvalget litteraturen vedr. indikation 
for influenzavaccination af børn med astma. Det blev konkluderet, at der er behov for yderligere 
studier før evt. anbefaling af rutineinfluenzavaccination af børn med astma.  
Efter individuel lægelig vurdering anbefales fortsat influenzavaccination af børn med særlig svær 
astma og risiko for udvikling af svære astmasymptomer i forbindelse med luftvejsinfektioner.  
Udvalgenes kommentarer blev fremsendt til DPS´ repræsentanter i Sundhedsstyrelsens 
Vaccinationsudvalg.  
 
Forebyggelse af RSV-infektion hos børn med medfødt hjertesygdom – Palivizumab 
(Synagis) 
På baggrund af et stort randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret studie offentliggjort i J 
Pediatr 2003;143:532-40, blev udvalget anmodet om, at der blev udarbejdet danske retningslinier 
for børn med medfødt hjertesygdom.  
Kardiologiudvalget udarbejdede retningslinier, som Infektionsmedicinsk udvalg kunne tilslutte sig. 
Udvalgene konkluderede, at den primære beskyttelse af børn med medfødt hjertesygdom mod 
infektion med RSV anses stadig, at være pasning af barnet i eget hjem, indtil barnets hjertesygdom 
er behandlet eller pallieret til et stabilt stadium, typisk de første 6-12 måneder af barnets liv.  
Vejledningen kan ses på www.paediatri.dk  
 
Høring vedr. Vejledning om hygiejne i daginstitutioner 
Vejledningen er rettet til myndighederne og til personalet i daginstitutionerne til gavn ved 
projektering, nybygning, ombygning og renovering. Desuden er vejledningen tænkt som et 
udgangspunkt for den sundhedsfaglige rådgivning, som embedslæger og de kommunale 
sundhedstjenester yder.  
Udvalget har set specielt på afsnittene vedr. gennemførelse af hygiejniske rutiner og fornuftige 
brugervaner i daginstitutionerne mhp., at reducere sygeligheden af smitsomme sygdomme.  
Høringssvaret er under udarbejdelse. 
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