
 

 

 

 

Överenskommelse om ansvarsfördelning vid 
vaccinationer inom det svenska 

vaccinationsprogrammet  

Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner  

 

 

Bakgrund 
Denna överenskommelse gäller barn från födelse, barn/elever i förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, sameskola och specialskola. Det svenska 
vaccinationsprogrammet fastställs av Socialstyrelsen. 

 Barnhälsovården ansvarar för vaccinationer från barnets födelse till skolstart i enlighet 
med det svenska vaccinationsprogrammet. 

 Elevhälsan ansvarar för vaccinationer från skolstart till 18 års ålder enligt med det 
svenska vaccinationsprogrammet. 

 Alla barn i Sverige har rätt till vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, 
hemofilis influensa typ b, pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund. 

 Alla flickor födda 1999 eller senare erbjuds vaccination mot humant papillomvirus 
(HPV). 

 Utöver det svenska vaccinationsprogrammet erbjuds alla barn, födda efter 2011-10-
01 vaccination mot hepatit B, av Norrbottens läns landsting.  

Ansvarsfördelning/Kostnadsfördelning 

 Det år barnet fyller sex år övergår vaccinationsansvaret från barnhälsovården till 
elevhälsan vid skolstart. 

 Då barn börjar förskoleklass ett år tidigare/senare görs särskild överenskommelse 
mellan barnhälsovården och elevhälsan. 

 Barnhälsovården respektive elevhälsan står för kostnaden av de vaccinationer man 
utför, förutom när det gäller HPV-vaccin, där elevhälsan utför vaccinationen och 
landstinget står för kostnaden för vaccinet. 

 Elevhälsan 

 Identifierar barn med vaccinationsbehov. 

 Vaccinerar enligt det svenska vaccinationsprogrammet. 

 Remitterar till hälsocentral för vaccination utöver det svenska 
vaccinationsprogrammet. 

Hälsocentral 

 Ansvarar för hälsoundersökning av flyktingar. 



 

 

 Vaccinationsstatus och ordination för skolbarn utreds och meddelas elevhälsans 
medicinska insats. 

 Genomför provtagning och sätter PPD vid behov. 

 Ansvarar för och utför vaccination utanför det svenska vaccinationsprogrammet. 

Barnmottagning 

 Konsulteras angående barn som har haft anafylaktiska reaktioner. 

 Beslutar om vaccinationsschema för barn som har svår sjukdom eller pågående 
behandling som kan påverka vaccinationssvar, t ex immundefekter och peroral 
steroidbehandling.  

Samtycke  
Innan barn vaccineras måste vårdnadshavarna informeras och deras gemensamma 
samtycke inhämtas. Är inte föräldrarna överens om vaccineringen får inte barnet 
vaccineras. Blankett för samtycke ska tydligt visa det gemensamma 
ställningstagandet via vårdnadshavarnas underskrifter. 
Samtycke från föräldrarna inhämtas av den som utför vaccinationen. 

Registrering 
Alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska 
registreras till ett vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten. 
Registreringen görs av utföraren och är obligatorisk. 

Lokala överenskommelser  
Hälsocentralen kan fakturera kommunen för givna vaccin inom elevhälsans 
ansvarsområde. En lokal överenskommelse mellan elevhälsa och hälsocentral 
rekommenderas för utförande av kompletterande vaccinationer. 

Giltighetstid  

 Överenskommelsen gäller fr.o.m. 1 juli 2015 tills vidare med en ömsesidig 
uppsägningstid om 6 månader. 

 Om förutsättningarna förändras har parterna rätt att påkalla omförhandling av 
överenskommelsen. 

 Parterna ska utvärdera tillämpningen av denna överenskommelse kontinuerligt, dock 
senast vid årsskiftet 2016/2017, genom kommunernas länsnivå och landstinget. 

Vid eventuell tvist 
Tvister i anledning av denna överenskommelse ska lösas i följande steg: 

 I första hand i samförstånd mellan parterna inom verksamheten. 

 I andra hand i samverkansforum på tjänstemannanivå eller politisk nivå på länsnivå. 

 I tredje hand av allmän domstol. 

 

 

Länk till Socialstyrelsens information om barnvaccination 

 
http://socialstyrelsen.se/smittskydd/vaccination/barnvaccinationer/informationsmaterial 
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