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Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa 

kommer i främsta rummet (artikel 3) 

Jet Derwig och Kathy Falkenstein-Hagander 
 

Barnhälsovårdsöverläkare 
Kunskapscentrum för barnhälsovård 

Region Skåne 

Vaccinationer inom barnhälsovården 

 
• Allmän del – 10 olika sjukdomar 

» 9 till alla 

» 1 till flickor (HPV) 

• Riktad del – TB och hepatit B 

» BCG vaccination vid 6 månaders ålder 

» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder 

 

Det nationella vaccinationsprogrammet 
 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 

Det nationella vaccinationsprogrammet 
Målsättningen 

• Skydd mot sjukdomen för den enskilde 

• Begränsa spridning i samhället 

• Förebygga allvarlig sjukdom 
» minska sequelae 

» minska mortalitet 

 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 

• Ingen vaccin skyddar till 100% 

• Om tillräckligt många är vaccinerade slutar 

sjukdomen att cirkulera: flockimmunitet 

• Undantag: tetanus sprids enbart via en 

bakterie som finns i jord 

 

Det nationella vaccinationsprogrammet 
Flockimmunitet 

• Den 1 januari 2013 infördes en ändring i 

smittskyddslagen  

• Regeringen fattar beslut om nya vaccin i 

nationella vaccinationsprogram 

• Alla vaccinationer som ges inom ramen för 

allmänna vaccinationsprogram ska 

rapporteras till ett vaccinationsregister 

(SmL 2004:168 samt 2012:452) 
Kunskapscentrum för Barnhälsovård  

Vaccinationslag Barnvaccinationer  täckningsgrad 

sjukdom 
Sverige % 

Barn födda 2010 

DTP-polio 98,4 

HIB 98,3 

MPR 97,4 

Pneumokock 97,6 

Hepatit B 30,5% 

Tuberkulos 
24,9 % ( av alla) 

91,1% ( av riskbarn) 

      26,7% riskbarn           

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040168.htm
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• Barnhälsovården/elevhälsa erbjuder alla 
vacciner som ingår i det nationella 
programmet på frivilligt bas och kostnadsfritt 

• Barn ≤18 år som inte har vaccinerats enligt 
vaccinationsprogrammet ska erbjudas 
kompletterande vaccination 

• Vacciner utanför programmet erbjuds via 
sjukvården 
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SoS föreskrifter om läkemedelshantering  

• En sjuksköterska som har genomgått 

specialistutbildning är behörig att ordinera 

läkemedel för vaccination i enlighet med de 

vaccinationsprogram som finns upptagna i 

föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer 

• I föreskrifter finns tidsgränser för olika vaccin  

• Avsteg från vaccinationsprogrammet får göras 

genom ordination av den ansvarige läkaren 

inom barn- och skolhälsovården 

SoS föreskrifter om läkemedelshantering  
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Grundläggande vaccinologi 
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Det allmänna vaccinationsprogrammet 
Sverige 

ålder Års 

kurs 

Vaccination mot Dos Dos 

3 mån 
  difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  

pneumokocker Dos 1   

5 mån 
  difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  

pneumokocker 
Dos 2   

12 mån 
  difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  

pneumokocker 
Dos 3   

18 mån 
  

mässling, påssjuka, röda hund   Dos 1 

5-6 år 
  

difteri, stelkramp, kikhosta och polio Dos 4   

6-8 år 1-2 mässling, påssjuka, röda hund   Dos 2 

10-12 år 5-6 HPV (flickor födda 1999 eller senare)   Dos 1-3 

14-16 år 8-9 difteri, stelkramp, kikhosta Dos 5   

Det allmänna vaccinationsprogrammet 
Sverige 

ålder Års 

kurs 

Vaccination mot Dos Dos 

3 mån   difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  
pneumokocker 

Dos 1   

5 mån   difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  

pneumokocker 

Dos 2   

Dos 1 och dos 2 för ’priming’ 

Grundprinciper immunisering  

• Samverkan mellan immunsystemets olika 

delar  

 

• Grundvaccinering: "priming" dosernas uppgift 

är att inducera ett immunologiskt minne  

 (T-cells-beroende: cell-medierad immunitet)  

 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 
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Det allmänna vaccinationsprogrammet 
Sverige 

ålder Års 

kurs 

Vaccination mot Dos Dos 

3 mån   difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  
pneumokocker 

Dos 1   

5 mån   difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  

pneumokocker 

Dos 2   

12 mån   difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  

pneumokocker 

Dos 3   

  

Dos 3 är en booster dos 

En boosterdos ger långvarigt skydd 

Det allmänna vaccinationsprogrammet 
Sverige 

ålder Års 

kurs 

Vaccination mot Dos Dos 

3 mån   difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  
pneumokocker 

Dos 1   

5 mån   difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  

pneumokocker 

Dos 2   

12 mån   difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  

pneumokocker 

Dos 3   

  

Minst 6 månader mellan dos 2 och 3 

Grundprinciper immunisering  

 

• Antikroppssvaret: det långvariga antikropps- 

skyddet erhålles efter booster 

 (B-cell svar: antikropps-medierad immunitet)  
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Synonymer 

 Påfyllnadsdoser 

= Boosterdoser 

= Boosterimmunisering 

= Sekundär immunisering 

= Dos 3, dos 4 och dos 5 i det svenska 

vaccinationsprogrammet 
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Det allmänna vaccinationsprogrammet 
Sverige 

ålder Års 

kurs 

Vaccination mot Dos Dos 

3 mån   difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  
pneumokocker 

Dos 1   

5 mån   difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  

pneumokocker 

Dos 2   

12 mån   difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  

pneumokocker 

Dos 3   

5-6 år   difteri, stelkramp, kikhosta och polio Dos 4   

14-16 år 8-9 difteri, stelkramp, kikhosta (barn födda 2002) Dos 5   

dos 3, 4 och 5  är ’booster’doser i det 

svenska vaccinationsprogrammet

Dos 3 
booster Dos 1+2 

priming 

Bara dos 1 

Ett snabbare 

och kraftigare 

antikroppssvar 

Ingen boosterdos 

Grundvaccinering avdödade vacciner 
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Det allmänna vaccinationsprogrammet 
Sverige 

ålder Års 

kurs 

Vaccination mot Dos Dos 

3 mån   difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  
pneumokocker 

Dos 1   

5 mån   difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  

pneumokocker 

Dos 2   

12 mån   difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och  

pneumokocker 

Dos 3   

18 mån   mässling, påssjuka, röda hund   Dos 1 

Varför ges inte MPR vaccinet tidigare? 

 Vaccine, Leuridan 2012 

• Maternella antikroppar ger 
ett passivt skydd 

• Mässlingsvaccinerade 
mödrar ________ 

• Mödrar med genomgått 
infektion - - - - - - 

 
      

                                   

                                          

        

• Svenska vaccinationsprogrammet: 2 doser 

• Inför utlandsresa: 

» MPR från 9 mån ålder enligt socialstyrelsen 

» MPR från 6 mån ålder enligt rikshandboken 

• OBS! dos före 12 mån ålder räknas ej som första 

dos, måste ges ny dos mellan 12 - 18 mån 

• I flera länder ges två doser MPR mellan 12-24 

mån ålder. 

Vaccination mot mässling 

• 14 personer insjuknade 

• 9 barn varav 8 var yngre än 18 månader (11 

– 17 mån) 

• Inget av barnen var MPR-vaccinerat 

• Av 5 vuxna var 2 ovaccinerade, 2 okänt 

vaccinationsstatus, 1 icke-immun efter BMT 

• En immunsupprimerad vuxen patient avled i 

komplikation till mässlingssjukdom 

 

Mässlingsutbrott i Malmö maj – juni 2013 

Region Skåne 

Bakteriella  

• Tuberkulos (BCG) 

 

 

Virala 

• MPR  

• Polio, oralt 

 

• Varicellae  

• Rotavirus, oralt 

 

 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 

Levande vacciner 

Bakteriella (helcell) 

 

• Pertussis (gammalt) 

 

 

Virala (helvirion) 

 

• IPV, inaktiverat 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 

Avdödade vacciner 
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Bakteriella (delkomponent) 
 

• Inaktiverade TOXOIDER  
» Difteri  

» Tetanus  

» Pertussis (acellulär)  

 

• KONJUGAT  
» H. influenzae type b (HiB) 

» S. pneumoniae (7, 10, 13 valent)  

Virala (delkomponent) 
 

• Hepatit B  

Avdödade vacciner 

Levande 

• biverkningar av typ 

sjukdomssymptom  

• biverkningar 

kommer efter en 

inkubationstid 

 (efter 7-10 dagar) 

• Ger långvarigt skydd 

med fåtal doser  

 

Avdödade 

• huvudsakligen 

lokala biverkningar  

• biverkningar 

kommer omedelbart  

 (inom 24-48 tim)  

• Utan booster 

begränsat skydd 

 

Skillnader 

Barnvacciner utanför det nationella 

vaccinationsprogrammet 

• BVC ska erbjuda vaccinationer kostnadsfritt enligt 

det allmänna vaccinationsprogrammet 

• För vaccination utanför programmet hänvisas till 

vårdcentralen eller vaccinationsmottagning 

(läkarordination) 

• All BVC-personal bör ha kunskap om vacciner 

utanför programmet 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 

Hepatit B till alla barn 

• I 6 landsting erbjuds alla barn hepatit B 

utan kostnad 

• I 4 landsting erbjudas alla icke riskbarn 

hepatit B mot betalning 

• Övriga följer socialstyrelsens föreskrifter 

• Förslag ligger hos regeringen (svar senast 12/6)  

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 

Rotavirus: vad? 

• Nästan alla barn har haft en infektion innan 

de fyllt 3-5 år, insjuknande vanligast i ålder 6-

24 månader (peak: feb-mars) 

• 40-60% av alla akuta gastroenterit på sjukhus 

i Europa orsakas av rotavirus 

• Globalt ansvarar rotavirus för 453 000 

dödsfall per år hos barn < 5 år  

 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 

Sjukdomsbörda i Sverige 

Medeltal 2002-2012 

•Rotavirus gastroenterit inlagda på år: 

    1529-2294 barn < 5år 

•Dödsfall sällsynt: uppskattas  

    0,2/100.000 barn < 5år 

 

  

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 
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Rotavirus vaccin 

• Levande 

• Rotarix eller Rotateq 

• Oral suspension  

• 2-3 doser från 6 veckors ålder 
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Rotavirus Vacciner 

Skyddseffekt  
 

• Mot alla rotavirusinfektioner ~ 75 %  

• Mot svår rotavirusinfektion, som kräver 

sjukhusvård ~ 95 %  
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Biverkning: Tarminvagination 

• Risk för invagination 1-2/100.000 

• Högst incidens mellan 3-9 månader 

• Ökad risk inom 7 dagar efter första dosen 

• Risken kan undvikas om vaccinationen ges 

tidigt 

• Genomfört schema före åldersvecka 24-32 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 

Kontraindikationer 

• Överkänslighet 

• Tidigare tarminvagination 

• Medfödd missbildning av tarmkanalen 

• Misstänkt allvarlig immunbristsjukdom (SCID) 

• Senareläggning vid akut febersjukdom och 

vid diarré eller kräkning 
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Varför UTANFÖR programmet 

• Föremål för prövning för införing i det allmänna 

vaccinationsprogrammet 

• Allmän rotavirusvaccination har möjlighet att minska 

den totala sjukdomsbördan och kan reducera 

kostnader för både sjukvård och samhälle 

• MEN dödlighet vid rotainfektion liten i Sverige 

• SAMT liten riskökning för invagination (1-2/100.000) 

 

 

 Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 

• Alla barn i Stockholm och Jönköping erbjudas 

kostnadsfri vaccinering mot rotavirus 2014 

• Erbjuda mot betalning?  

• Barn kan få det mot betalning eller via 

förmånarna på vårdcentralen eller 

vaccinationsmottagning (läkarordination) 

Kunskapscentrum för Barnhälsovård  Region Skåne 

Regionala beslut 


