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Barnvaccinationer - rutin för barn- och
ungdomskliniken
1. Grundregeln är att barn följer det nationella vaccinationsprogrammet och
får sina vaccinationer på BVC och inom elevhälsan.
2. I de fall barn vaccineras på barn- och ungdomskliniken ska ordinerande
läkare skriva en ordination med vaccinnamn, dos och intervall i löpande
text i journalen. När patienten kommer lägger sjuksköterskan en
telefonordination enligt journaltexten på rätt dag med rätt batch-nummer.
3. Barn som tillhör riskgrupper för hepatit B får vaccinet kostnadsfritt på
barn- och ungdomskliniken initialt och följer BVC-rutiner i övrigt. Hepatit
B-vaccin ordineras enligt PM från Kvinnokliniken. Ordinerande läkare
dikterar:
 Journalanteckning enligt punkt 2.
 Bokningsunderlag till sjuksköterska på barnmottagningen, prio 1,
för vaccination mot hepatit B vid 1 månads ålder
 Bokningsunderlag till sjuksköterska på barnmottagningen för
provtagning vid 18 månaders ålder
 Meddelar personligen en sjuksköterska i på barn- och
ungdomsmottagningen.
Sjuksköterska kontrollerar vid besöket vid 1 månads ålder att
bokningsunderlag för provtagning finns.
4. Barn med uttalad äggallergi, eller annan sjukdom som kontraindicerar
vaccination på BVC/elevhälsa vaccineras kostnadsfritt på barn- och
ungdomskliniken med vaccin enligt vaccinationsprogrammet.
5. Om föräldrarna väljer att ge sitt barn enstaka komponenter istället för de
kombinationsvaccin som tillhandahålls inom BVC/elevhälsa, kan de
erbjudas detta på barn- och ungdomskliniken. De betalar en
vaccinationsavgift på 300 kr + egenkostnad för vaccinet. Barn- och
ungodmskliniken rekvirerar vaccin. Tetanusvaccin hämtas på
infektionsmottagningen, efter överenskommelse med sjuksköterska där.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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6. Influensavaccin till riskbarn tillhandahålls och kan ges kostnadsfritt på
barnmottagningen efter läkarordination, alternativt kan det ges på barnets
vårdcentral.
7. Resevaccin, t ex Havrix och Ambirix hänvisas till vårdcentral,
infektionsmottagning eller vaccinationsmottagning. Behöver barn på grund
av speciell sjukdom, vaccineras på barn- och ungdomsmottagningen, kan
vaccin rekvireras eller hämtas på infektionsmottagningen efter
överenskommelse med sjuksköterska. Familjen betalar vaccinationskostnad
300 kr för samtliga barn + egenkostnad för vaccin.
8. Vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund (MMR – VaxPro, Priorix)
 Barn som behöver MMR-vaccin före 18 månaders ålder,
exempelvis inför utlandsresa, kan från ett års ålder få tidigarelagt
vaccination på BVC. Detta gäller under förutsättning att barnet
inte har någon riskfaktor. Dessa barn ska inte betala och de ska
inte ha någon MMR vid 18 månader.
 Barn mellan 6-12 månaders ålder kan vid behov, under samma
förutsättningar som ovan, vaccineras på BVC, vårdcentral eller
vaccinationsmottagning. De ska betala enligt premisser som punkt
4 och 6 ovan. De ska också ha sin dos enligt vaccinationsprogrammet på BVC vid 18 månaders ålder.
9. Intervallet mellan vaccinationer av levande vaccin, som BCG, MMR och
Priorix ska vara minst 1 månad. Se FASS eller Rikshandboken under
avsnittet vaccinationsschema och diskutera med ordinerande läkare.
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