
   
   
  
 Datum  
 2009-11-09 

BHVi 2009:4 
 
 

BHVi 
 

Råd och information från barnhälsovårdsöverläkaren 
 

 
Angående verksamheten på BVC under pandemivaccination 

 
 

Bakgrund 
Just nu pågår pandemivaccinationen för fullt i Halland. En femtedel av befolkningen har vaccinerats, och 
många står på tur. Vi har just nåtts av informationen att även de små barnen (mellan 6 mån och 3 års 
ålder) skall vaccineras. Eftersom barnen är de stora smittspridarna i samhället, kommer dessa enligt 
smittskyddet att prioriteras. 
 
Därmed kommer sannolikt en betydlig arbetsbörda att läggas på BVC-sköterskorna i Halland. Även om 
det inte ankommer på barnhälsovårdsteamet att styra hur vaccinationen skall planeras på de enskilda 
vårdenheterna, tror (och hoppas) vi ändå på att de små barnen skall vaccineras på BVC. De främsta 
anledningarna till detta är att det är vi som är experter på barnen, både ur teknisk synpunkt och ur 
omhändertagandesynpunkt. Vi tror att barnen blir bäst omhändertagna på detta sätt. 
 
Många har kombinerade tjänster, och då är det viktigt att komma ihåg att den tid som är avsatt till BVC, 
inte förs över till vuxenverksamhet, utan måste stå till barnens förfogande, särskilt i denna situation, när 
fler barn än tidigare antagits skall vaccineras. Detta hindrar dock inte att verksamhetschefen får beordra 
fyllnadstid och övertid i situationer som så kräver.  
 
Hur detta praktiskt skall genomföras måste beslutas med vårdenhetens samlade uppgifter framför ögonen, 
men några punkter är viktiga att tänka på: 
 

1. Pandemivaccinet kommer med nödvändighet att kollidera med de vanliga barnvaccinationerna. 
Det måste vara ett intervall mellan andra barnvacciner och pandemivaccinet på minst 2 veckor 
(före och efter), när det gäller MPR-vaccinet 4 veckor (detta kan komma att ändras, men tills vidare 
gäller detta intervall). De vanliga barnvaccinationerna kan då skjutas på enligt SOSFS 2006:22.  

2. I och med att barnen får både pandemivaccin och vaccin enligt det allmänna schemat, är det 
oerhört viktigt att allt dokumenteras korrekt. Innan varje vaccination bör man kontrollera om 
barnet varit någon annanstans och fått vaccination, och i så fall när. Helst bör även datum för 
pandemivaccination antecknas i barnhälsovårdsjournalen. 

 

Barnhälsovårdsteamet Halland Närsjukvården Kungsbacka 
434 80 Kungsbacka 
Besöksadr: G:a Göteborgsvägen 4 
Tel 0300-56 55 34 
 

bhv@lthalland.se 
www.lthalland.se 
 

 



 

Sammanfattning 

● Även barn 6 mån - 3 år rekommenderas nu att få pandemivaccin 

● Detta ges i 2 doser med 3 v - 6 mån mellan doserna 

● Annat vaccin bör inte ges 2 veckor före eller 2 veckor efter pandemivaccination 

● För MPR gäller tills vidare 4 veckors intervall  

● Vacciner i det allmänna barnvaccinationsschemat kan förskjutas enl SOSFS 2006:22 

● Vid vaccinationsbesök - fråga alltid föräldrar om senaste vaccination, och om dokumentation finns. 
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