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Övriga vaccinationer för barn 
 

Vaccination av barn enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet utförs på BVC av distriktssjuksköterska 
eller barnsjuksköterska, men övriga vaccinationer kräver läkarordination. Vissa landsting och även en del 
vårdcentraler erbjuder vaccination av barn med vaccinationer utanför programmet mot betalning. Detta är i 
så fall en verksamhet som inte bör skötas av BVC och ta dess resurser i anspråk. Följande bör gälla för alla 
vacciner utanför barnvaccinationsprogrammet till barn i Halland: 

 

• BHV behöver inte informera aktivt  

• BHV behöver inte erbjuda vaccination  

• BVC-läkare bör inte skriva ut recept på vaccin 

 
All BHV-personal bör ha kunskap om vacciner utanför barnvaccinationsprogrammet och vid förfrågan kunna 
hänvisa till läkarmottagning/VC. 
 

(Källa: http://www.regionhalland.se/sv/vard-halsa/for-vardgivare/lakemedel/terapinytt/) 
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Sammanfattning 
 
● Vaccin utanför barnvaccinationsprogrammet ges inte på BVC 
● Föräldrar som önskar sådan vaccination, hänvisas till läkarmottagning 
 


