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Hållbar stad – öppen för världen

Välkomna- innehåll 

• Vaccinationer, sjukdomar, vaccinationsprogram, kontraindikationer mm

• Planera och ordinera, kompletterande ordinationer, stickrädsla

• Paus 10 min

• Case – Fallbeskrivningar (grupper om 3-4 st) 

• SKL Kommentus, vacciner, avtal, inköp



Hållbar stad – öppen för världen

Vaccinationsprogram för 
barn 



Barnhälsovård Elevhälsa

Ålder 6 veckor 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5 år

Årskurs 1-2 5-6 8-9

Vaccin mot

Rotavirus Dos

1

Dos 2 Dos 3*

Difteri Dos

1

Dos

2

Dos

3

Dos

4

Dos

5

Stelkramp

Kikhosta

Polio

Hib

Hepatit B

(infört i VGR 

sedan 2015)

Dos 1 Dos 2 Dos 3

Pneumo

kocker

Dos

1

Dos

2

Dos

3

Mässling Dos

1

Dos

2

Påssjuka

Röda hund

HPV** Dos

1+2

https://lakemedelsverket.se/LMF/?type=product&sqp=%7b%22ApprovalDateFrom%22%3a%22%22%2c%22ApprovalDateThru%22%3a%22%22%2c%22AtcCode%22%3a%22J07BH+%3a+Vaccin+mot+rotavirusdiarr%c3%a9%22%2c%22BiologicSubstance%22%3a0%2c%22DifferentIds%22%3a%22%22%2c%22DocumentDateFrom%22%3anull%2c%22DocumentDateThru%22%3anull%2c%22ExchStrengthGrpId%22%3anull%2c%22Language%22%3anull%2c%22MedprodId%22%3anull%2c%22MedprodName%22%3a%22%22%2c%22NarcClass%22%3a0%2c%22Open%22%3a0%2c%22OrganizationName%22%3a%22%22%2c%22Page%22%3a1%2c%22PageSize%22%3a1000%2c%22PharmForm%22%3a%22%22%2c%22Prescript%22%3a0%2c%22ProdClass%22%3a0%2c%22Sale%22%3a0%2c%22Status%22%3a0%2c%22SubstName%22%3a%22%22%2c%22SubstNameNot%22%3a%22%22%2c%22SubstanceId%22%3anull%2c%22TargetSpecies%22%3a%22%22%2c%22VetHum%22%3a0%2c%22WithdrawalDateFrom%22%3a%22%22%2c%22WithdrawalDateThru%22%3a%22%22%2c%22ExtensionData%22%3anull%7d
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Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 
vaccination av barn HSLF-FS 2016:51

Elevhälsans medicinska del ska erbjuda vaccinationer i årskurserna

• MPR åk 1-2 (dos 2)

• HPV flickor (from hösten -20, även pojkar) åk 5-6 (dos 1+2)

• dTp åk 8-9 (dos 5)

• De barn och unga som omfattas av elevhälsa (enligt skollagen) ska erbjudas 

vaccinationer inom det allmänna programmet. Kompletterande vaccinationer ska 

erbjudas upp till 18 års ålder
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Göteborgs Stad

Elevhälsans medicinska del ska erbjuda vaccinationer i årskurserna

• MPR åk 1 (dos 2) MMR vaxPro

• HPV flickor (from hösten -20, även pojkar) åk 6 (dos 1+2) Förslag från FHM åk 5  

Gardasil 9 

• dTp åk 8 (dos 5) diTekiBooster

• De barn och unga som omfattas av elevhälsa (enligt skollagen) ska erbjudas 

vaccinationer inom det allmänna programmet. Kompletterande vaccinationer ska 

erbjudas upp till 18 års ålder
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HPV vaccination för alla elever

• Pojkar födda 2009 och senare ska erbjudas HPV-vaccination från och med 

höstterminen 2020, statlig finansiering.

• Förslag att vaccinationen läggs i åk 5 (troligtvis kommer detta gälla även flickor)

• VGR kan fatta beslut om eventuell catch-up vaccination, men oklart nu.

• Samma vaccin som flickorna

• Ändringar i blanketter kommer i metodstödet

• Följ informationen på FHM 

• https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/utredningar-om-nationella-

vaccinationsprogram/vaccination-av-pojkar-mot-hpv/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/utredningar-om-nationella-vaccinationsprogram/vaccination-av-pojkar-mot-hpv/
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Kompletterande vaccinationer inom EMI, upp till 
18 år

Komplettering av vaccin mot Antal doser Övrigt

Mässling-påssjuka-röda hund 2 doser

Difteri-stelkramp-kikhosta-polio 4 doser – fulldos

Difteri-stelkramp-kikhosta Påfyllning 1 dos

Humant papillomvirus, HPV 2-3 doser beroende på 

ålder

Flickor
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Ordinationer
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Vem är behörig att ordinera läkemedel för vaccination?

• En sjuksköterska som antingen har genomgått 

specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning 

inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att 

ordinera läkemedel för vaccination.

• En sjuksköterska som genomgått en utbildning som är likvärdig 

med någon av specialistutbildningarna i första stycket är behörig 

att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination 

(Bedömning av verksamhetschef)

=Formell behörighet

• (10 § i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 

2000:1 om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården)

• Skolsköterskeutbildningen i Skövde "kan bedömas som 

motsvarande vidareutbildning" enligt skriftliga uttalanden från 

representanter från Socialstyrelsen 051126.
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Läkarordination

Läkarordination krävs vid ordination av vacciner 
utanför de åldrar som Läkemedelsverket har godkänt 

vaccinet för, så kallad off-label ordinationer.

• Exempel på detta är Tetravac från och med 13 år

Läkarordination krävs också för MPR-vaccination dos 2 
i förskoleklass eftersom den faller utanför de ramar som 
anges i föreskriften om vaccination av barn



Hållbar stad – öppen för världen

Kompletterande 
vaccinationer
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Vaccination av barn och 

ungdomar - vägledning för 

vaccination enligt föreskrifter 

och rekommendationer

PUBLICERAD: 2 SEPTEMBER 2019 UPPDATERAD FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
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Syfte är att stärka skolsköterskor i sin 
ordinationskompetens

Den 1 juni 2016 trädde nya föreskrifter om 
vaccination av barn i kraft (HSLF-FS 2016:51) 
Föreskrifterna uppdaterades 2 september 2019.

Utökad rätt för sjuksköterskor att självständigt 
ordinera läkemedel för vaccinationer

Behörighet att ordinera läkemedel för 
vaccination kräver formell och reell behörighet 
för sjuksköterskor enligt (HSLF-FS 2018:43)
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Bakgrund till föreskriften om 
vaccination av barn

Underlätta vaccination av inflyttade barn

Anpassa föreskriften till verksamheters behov och 
verklighet genom att tex inga övre åldersgränser för 
enskilda doser anges

BVC- och skolsköterskor (med adekvat vidareutbildning) 
anses ha en reell kompetens för bedömning och 
ordination av kompletteringsvaccination

Bredare ramar för vaccinationsprogrammet då den 
enbart reglerar lägsta ålder vid vaccination och det 
lägsta intervallet mellan vaccindoser
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Yrkesansvar

Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. 
(PSL 6 kap. )

Exempel på allmänna skyldigheter för legitimerad 
yrkesutövare är bland annat att arbeta i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet, alltså hålla sig 
uppdaterad på kunskapsutvecklingen inom yrket.

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär 
själv ansvaret för hur hen fullgör sina arbetsuppgifter.
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Bedömning av behovet av 
kompletterande vaccinationer
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Vaccination av ofullständig vaccinerade barn

Vaccinationsplanering för 
ofullständigt vaccinerade barn 
utgår ifrån barnets ålder och 
tidigare erhållna vaccindoser.

Vägledningen omfattar ett 
urval av olika varianter av 

tidigare givna vaccinationer 
som bör ses som exempel på 

hur man kan resonera vid 
kompletterande vaccination av 
ofullständigt vaccinerade barn.
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Bedömning av tidigare vaccinationer

Om det finns tillförlitlig skriftlig dokumentation om givna vaccinationer från ett annat land 
bedömer man vaccinationsstatus baserat på den i första hand.

Om vårdnadshavare trots avsaknad av skriftlig dokumentation är väl medvetna om 

vad barnet är vaccinerat mot och när, bör man utgå från dessa uppgifter.

Om barnets vårdnadshavare anger att hemlandets vaccinationsprogram har följts, görs 

en bedömning av vad barnet eventuellt kan ha vaccinerats mot utifrån det schema 
som troligtvis gällde i landet under barnets födelseår.

Om uppgifter saknas eller är osäkra bör barnet betraktas som ovaccinerat och 
erbjudas vaccination enligt det svenska allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
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Difteri, stelkramp, kikhosta och polio. 

Vid grundvaccination med två primärdoser ska den första dosen vara given 
tidigast vid 2,5 månaders ålder, det ska ha varit minst 6 veckor mellan 
primärdoserna och minst 6 månader till den första påfyllnadsdosen.

Vid grundvaccination med tre primärdoser ska det vara minst en månad 
mellan primärdoserna och minst 6 månader till den första påfyllnadsdosen

Mellan den första påfyllnadsdosen och den andra påfyllnadsdosen ska det 
gå minst 3 år. Avståndet till nästa påfyllnadsdos ska vara minst 5 år.
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MPR-mässling, påssjuka, röda hund

Alla barn bör vara vaccinerade med två doser 
MPR-vaccin. 

Intervallet mellan dos 1 och 2 ska ha varit minst 
fyra veckor för att båda doserna ska räknas. 

Doser som har getts före 1 års ålder räknas inte. 

Barn som i förskoleålder har fått två doser MPR-
vaccin med minst 4 veckors intervall och som 
varit minst 12 månader vid första dosen är 
fullvaccinerade och behöver inte vaccineras i 
skolans årskurs 1.
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Humant papillomvirus (HPV)

Det är flickans ålder vid första dosen som avgör om det är två- eller tre-
dosschema som ska följas. 

För det 9-valenta vaccinet (Gardasil 9) gäller tvådosschema om den första 
dosen getts före 15 års ålder. 

För tidigare ovaccinerade flickor som har fyllt 15 år gäller tre-dosschema. 

Barn med nedsatt immunförsvar bör erbjudas ett tre-dosschema oavsett ålder.

Vid vaccination enligt två-dosschema bör intervallet mellan doserna vara minst 6 
månader. Doserna ges helst inom ett år, men vid längre intervall behöver inte 

vaccinationsserien startas om.
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Barn 6-12 år
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Ungdomar 13-17 år
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Ovaccinerade barn 6-12 år
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Ovaccinerade ungdomar 13-17 år
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BCG - Tuberkulos

Riskländer för TB enligt WHO länk

Barn med familjeursprung i länder 
med ökad eller hög 

tuberkulosincidens tillhör riskgrupp 
för tuberkulos och rekommenderas 

BCG-vaccination om de är 
ovaccinerade. Detta gäller även 

barn som har en nära anhörig eller 
hushållskontakt med aktuell 

tuberkulos.

Vaccination mot tuberkulos utförs 
på vårdcentral.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/fc988bfc9ffb4738b92e39fd43757753/risklander-tb-enligt-who-rapport-2018_2.pdf
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Hepatit B

Folkhälsomyndigheten 
rekommenderar vaccination mot 

hepatit B till alla spädbarn. 
Därutöver rekommenderas 

vaccination till barn upp till 18 år 
som tillhör en riskgrupp, se länder 

länk

Om det råder osäkerhet gällande 
om barnet överhuvudtaget fått 

vaccin mot hepatit B tas serologi. 
Om barnet vid provtagning enbart 
är positivt för anti-HBs är barnet 
redan vaccinerat. Positivt HBsAg 
föranleder utredning avseende 

hepatit B-infektion.

Vaccination mot Hepatit B utförs 
på vårdcentral.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/hepatit-b/risklander-tuberkulos-och-hepatit-b/
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Vaccinationsprocessen

Patientsäkerhet
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Vaccinationsprocessen: 

• Vaccinationer ska alltid planeras och genomföras med hög patientsäkerhet och eleven i 

fokus. 

• Det är viktigt att vaccinationstillfället blir tryggt och lugnt och att bemötande och 

omhändertagande är individuellt anpassat för elevens behov. Skolsköterska bedömer 

och beslutar om hur vaccinationerna genomförs på ett säkert sätt på sin skola.

• Planering av lämpliga dagar tillsammans med klassföreståndare. För elever på 

lågstadiet erbjuds även vårdnadshavarna att närvara vid vaccinationen. 

• Bestäm och planera med person som kan vara behjälplig och tillgänglig vid 

vaccinationsdagen, om inte vaccinationen sker tillsammans med annan skolsköterska 

eller skolläkare.

• Information, muntlig och skriftlig om det svenska vaccinationsprogrammet och enskilda 

vaccinationer ges till elever och vårdnadshavare, se 
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Vaccinationprocessen:

Journalgenomgång
Kontraindikationer

Vaccinationsstatus

Samtyckesblankett

Ordination

Vaccinering

Dokumentation
PMO

Vaccinationsregistret 

• Information till eleverna 

och vårdnadshavare

• Beställa vaccin

• Beställa injektionsnålar 

med skydd
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Vaccinationsprocessen

• Start av processen:

• 1.Informerar eleverna ute i klass eller 

individuellt. Antingen både tjejer och killar 

eller endast tjejerna.

• 2.Beställa vaccin

• 3.Skickar ut info och medgivande till 

vårdnadshavare.

• 4.Ordinerar vaccin, journalgenomgång så 

att rätt vaccin ges.

• 5.Samla in medgivande.

• 6.Innan vaccinationstillfället gå igenom 

vaccinationsprocessen.

• 7.Vaccinera

• 8.Dokumentera och scanna.
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Risker vid vaccinering

• Elever som kommer på fel dag.

• Förväxlingar av identitet.

• Åk 6, svårt att vaccinera. (oroliga).

• Flera personer på mottagningen.

• Elever med pappersjournal

• Ordinera innan medgivande. Ordinationen 

kan missuppfattas och en annan ssk kan tro 

att eleven skall ha vaccin. Ordinationer som 

ligger och ej blir utförda.

• Rätt vaccin – Likheter i vaccinförpackningar 

tex Gardasil 9 och MMR.

• Ätit bra minskar risker vid vaccinering.

• Viktigt att eleven är med på att hen skall 

vaccineras, förberedd.



Hållbar stad – öppen för världen

Dokumentation 

• PMO - Hur dokumenterar vi vaccinationsplanering, ordinationer och givet vaccin.

• Manuell registrering till vaccinationsregistret för elever med ofullständigt personnummer 

utan PMO-journal.
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Vaccinationsregistret FHM

• difteri

• stelkramp

• kikhosta

• polio

• Haemophilus influenzae typ b

• pneumokocker

• mässling

• påssjuka

• röda hund

• humant papillomvirus

• rotavirus (från den 1 september 2019)

Registrering MPR, täckning 91,5 % för barn födda 

2007-2010

Data från juni 2019
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Stickrädda barn 

• Avsätt tid, var förberedd, lugn och trygg

• Förbered kort eleven på vad som nu ska hända

• Låt eleven sitta ner/ligga ned och kontrollera personuppgifterna

• Om mobiltelefon är med låt eleven ta fram den musik hen är intresserad av

• Låt eleven ha kontroll över situationen. Komma överens när det passar att sticka.

• Ej överraska

• EMLA kräm ( vårdnadshavare förbereder hemma) .

• Barn som har fobi (rädsla som ej går att vaccinera) behöver behandling :
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Vårdcentraler med utökat uppdrag

• Det finns många vårdcentraler som kan hjälpa eleverna som är spruträdda och ger barn 

och ungdomar behandling för fobier ( KBT ) och några har grupper för stickrädda barn. 

De tar ej emot remiss. Vårdnadshavare ringer och bokar tid.

• Capio Kvillebäck ( just nu tar de inte nya patienter men öppnar igen i februari)

• Omtanke VC. De finns i Frölunda Torg, Landala och Majorna

• Capio läkarhus Angered.
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Fallbeskrivningar 
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Fallbeskrivning  1

Nyanländ flicka född år 2006 som kommit till Sverige med en vårdnadshavare, från Somalia. 
Vårdnadshavare uppger att hon fått två vaccinationer när hon var liten. Oklart vilka vaccinationer 
som givits i hemlandet. 
Hur bedöms tidigare ev vaccinationer, bedöm behov av kompletteringsvaccinationer?

Förslag:
Kontrollera om eleven har BCG-ärr. Kommer från riskland när det gäller hepatit B (rem till vårdc)

Behöver fullständig komplettering av vaccinationer: 
Vaccinationsplanering: Tetravac 3 doser, en nu, dos 2 om 2 mån och därefter dos 3 efter 6 mån, 
Läkarordination krävs då Tetravac är off-label ordination från 13 år. Boosterdos 3-5 år efter dos 3
samt booster dTp efter 5 år. Får skriftlig information om att fullfölja vaccinationerna via vårdc. 
MPR 2 doser, en nu och dos 2 efter minst 1 månad. Gardasil 9 tvådos schema (upp till 15 år)
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Fallbeskrivning  2

Nyanländ flicka född 2010, från Syrien, flydde 2014 men bott i flyktingläger i Turkiet i 5 år. Kom 
med vårdnadshavare 
Vårdnadshavare uppger att flickan fått alla vaccinationer i Syrien innan kriget började 2011. Har 
fått en oklar vaccination i Turkiet.
Hur bedöms tidigare ev vaccinationer, bedöm behov av kompletteringsvaccinationer?

Förslag: 
Kontrollera om eleven har BCG-ärr.  
Fått vaccinationer sitt första år i Syrien innan kriget började vilket visar att hon fått Di-Te-P-Hib-Hep
B 3 doser vid 6, 16 och 24 veckors ålder. IPV vid 8 och 16 veckors ålder samt OPV vid födseln och 24 
veckors ålder.
Osäkert om hon fått någon MPR då den ges vid 12 och 18 mån i Syrien. 
Vaccinationsplanering: 1 dos Tetravac nu (dos 3) och ytterligare dos efter 3-5 år (påfyllnadsdos) samt 
dTp efter 5 år.
2 doser MPR med minst 1 månads mellanrum. Följa vaccinationsprogrammet för HPV.
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Fallbeskrivning  3

Nyanländ pojk från Bangladesh född 2012. Kommer med vårdnadshavare, som börjar jobba här 

i Sverige – vaccinationsdokument finns, fullvaccinerad enligt vaccinationsprogrammet i 

Bangladesh.

Hur bedöms tidigare ev vaccinationer, bedöm behov av kompletteringsvaccinationer?

Förslag: 

Pojken har fått BCG vid födsel. MR (mässling och röda hund) vid 38 veckor och 15 månader vilket 

ej räknas då det endast innehåller skydd mot Mässling och röda hund. Di-Te-P-Hib-Hep B fått vid 

6, 10 och 14 veckor.

Vaccinationsplanering: MPR 2 doser, en dos nu och dos 2 efter 1 månad. Tetravac dos 3 nu och 

dos 4 efter 3-5 år samt dTp 5 år efter dos 4. HPV enligt vaccinationsprogrammet.
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Fallbeskrivning  4

Ensamkommande flicka från Afghanistan, född 2003, uppger att hon fått flera vaccinationer som 
barn, men saknar vaccinationsdokument. 

Hur bedöms tidigare ev vaccinationer, bedöm behov av kompletteringsvaccinationer?

Förslag: 

Kontrollera om eleven har BCG-ärr. Kommer från riskland för Hepatit b (remiss till vårdc)

Fullständig komplettering av vaccinationer då flickan får ses som ovaccinerad. 
Vaccinationsplanering: Tetravac 3 doser, en nu, dos 2 om 2 mån och därefter efter 6 mån. 
Läkarordination krävs då Tetravac är off-label ordination från 13 år. Boosterdos 3-5 år efter Tetravac
dos 3, samt även dTp efter 5 år. Får skriftlig information om att fullfölja vaccinationerna via vårdc. 

MPR 2 doser, en nu och dos 2 efter minst 1 månad. HPV tre-dosschema.



Kontakt
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Anna Jensen MLA

Eva Nordås MLA

Jemileh Naghib MLA

Göte Forsberg skolläkare

Maria Amström centralt stöd EMI


