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Angående prioritering på BVC under influensavaccination 

 
 

Bakgrund 
Under hösten kommer en del av sjukvårdens resurser att åtgå till att hantera den nya influensan, 
“svininfluensan”. Detta dels för att hela Hallands befolkning (tills vidare undantaget barn under tre år) 
skall vaccineras och dels för att trycket på sjukvården beräknas öka när allt fler insjuknar. Som så många 
gånger, hamnar vi då i prioriteringsdiskussioner. Det är då viktigt att komma ihåg att BVC är ”dubbelt 
prioriterat”. Dels för att det är förebyggande vård och dels för att barn har nedsatt autonomi, dvs. behöver 
någon som talar för dem. Trots detta måste vi fråga oss vad vi i en pandemisituation med massvaccination 
verkligen måste göra inom barnhälsovården. Vi har, efter noggrant övervägande kommit fram till följande 
rekommendationer: 
 

Prioritering 
Det är självklart att barn < 1 år bör tas om hand först, liksom att alla vaccinationer utförs i tid. Syn, hörsel, 
tal och språk bör också prioriteras, särskilt hos små barn. Någon dispens från statistiken kan vi inte ge, av 
två skäl. Det första är att den är till för att säkra kvaliteten på BVC, vilket är än mer viktigt i denna 
situation. Det andra är att statistik om amning, rökning och vaccinationer är obligatorisk enligt 
Socialstyrelsen.  
 
Vad som sannolikt skulle kunna undvaras, är den ”lilla sjukvården” - eksem, knän, fötter mm mm. Vissa 
viktkontroller som t.ex. 15-månadersvikt hos barn som mår bra kan man också tänka sig att lägga åt sidan, 
men huvudsakligen bör verksamheten kunna fortgå som under en normal semesterperiod.  
 
BVC-sköterskorna kan, på grund av sin specialkunskap, komma att engageras i vaccination mot den "nya 
influensan" för barn från 3 år och detta är en viktig och prioriterad uppgift. Däremot kan inte den tid som 
i kombinerade tjänster är avsatt till BVC, föras över till vuxenverksamhet, utan måste stå till barnens 
förfogande. Detta hindrar dock inte att verksamhetschefen får beordra fyllnadstid och övertid i situationer 
som så kräver.  
 
 



 

 
 
 
Sammanfattning 

● Barn under ett år, liksom vaccinationer prioriteras 

● Sjukvård i form av extra besök och viktkontroller av välmående barn kan avstå 

● Barnhälsovårdens statistik skall inlämnas som vanligt 

● Tid avsedd för BVC-arbete får inte omlokaliseras till vuxenverksamhet 
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