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Barnvaccinationer i Region Sörmland
Nationellt vaccinationsschema för barnhälsovården
Ålder 6-8 v
3 mån
5 mån
12 mån
18 mån
5-6 år
Vaccination
Rotavirus *
I Rotarix II Rotarix
Difteri
I
II
III
IV
Stelkramp
Hexyon
Hexyon
Hexyon
Tetravac
Kikhosta
Polio
Hib
Synflorix Synflorix Synflorix
Hep B **
Pneumokocker
Mässling
I
Påssjuka
M-M-RRöda hund
VAXPRO
* Enligt politiskt beslut erbjuds kostnadsfri vaccinering mot rotavirus till alla barn i Sörmland fr o m 1 januari 2018.
** Enligt politiskt beslut erbjuds kostnadsfri vaccinering hepatit B till alla barn i Sörmland födda fr o m 1 oktober 2011.

Svenska barnvaccinationsprogrammet rekommenderar enbart kombinationsvaccin enligt
vaccinationsschemat, dvs. inte uppdelade vacciner om inte särskilda medicinska skäl finns. Egna
kombinationer av olika vacciner i samma spruta får aldrig göras. När flera vaccininjektioner ges
vid samma tillfälle ska olika vaccinationsställen användas, t.ex. höger och vänster ben.
Behörighet att ordinera och vaccinera
Sjuksköterska som genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller hälso- och sjukvård
för barn och ungdomar är behörig att ordinera och genomföra vaccinering utifrån gällande
föreskrifter och inom nedan angivna åldrar och intervall. Om ett barn pga. inflyttning, sjukdom
eller annat kommer ”för sent” till första dosen kan man alltid börja serien senare, med intervall
såsom i ordinarie schema. Längsta intervall mellan doser är numera borttaget.
Vaccin
Rotavirus
Difteri, stelkramp, kikhosta
Polio
Haemophilus infl. typ B
Hepatit B*
Pneumokocker
Mässling, påssjuka, röda hund
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Lägsta ålder
6 veckor
2,5 månader
2,5 månader
2,5 månader
2,5 månader
2,5 månader
12 månader

Kortaste intervall mellan dos
1 och 2
2 och 3
3 och 4
4 och 5
4 veckor
6 veckor
6 månader
3 år
5 år
6 veckor
6 månader
3 år
6 veckor
6 månader
6 veckor
6 månader
6 veckor
6 månader
4 veckor
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Läkarordinationer
Ordination av läkare krävs vid tidigarelagd vaccination inför utlandsresa och vid
kompletteringsvaccination för inflyttade där det uppstår avvikelser från rekommenderat innehåll,
intervall och lägsta åldrar.
Tidigare start respektive kortade intervall
Vid tidigarelagd grundvaccination (normalt två doser vid 3 och 5 månader) behövs en tredje dos
i primärvaccinationen. Vid tidsbrist t.ex. inför en utlandsresa kan intervallen kortas. Tumregler
för detta återfinns i Rikshandboken.
Extrados MPR
Sedan 2015-01-01 erbjuds alla 6-12 månader gamla barn i Sörmland en kostnadsfri extrados mot
mässling-påssjuka-röda hund inför utlandsresa. Dessa barn ska ha sin ordinarie MPR-dos vid 18
månaders ålder för ett adekvat långtidsskydd fram till elevhälsans boosterdos av MPR.
Vilka vacciner kan ges samtidigt?
Se Rikshandbokens nationella riktlinjer.
Vid byte av vaccin
Dos 1 och dos 2 utgör grundimmunisering (avdödade vaccin) och måste ges med samma
preparat. Dos 3 är en boosterdos och kan ges med annat vaccin.
Dokumentation
Utförd vaccination ska antecknas på avsedd plats i BHV-journalen, i Svevac och på barnets
vaccinationskort/hälsobok.
Kom ihåg! Vaccination ska inte skrivas in/signeras i journalen förrän den verkligen är given!
Rapport av biverkningar
Mindre vanliga och sällsynta biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket
http://www.lakemedelsverket.se/rapportera (länkar till blanketter finns via webbsidans
högermarginal).
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