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Komplettering av barnvaccinationer 

• WHO- databas med alla länders vaccinationer 
     http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary 

 
 

• Barn 0-6 år 
        Riktlinjer för BVC juni 2013. Kompletteringar av grundvaccinationer inom barnhälsovård 

        (barnhälsovårdens hemsida) 
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Övriga länkar med information om vaccination 

av migranter under 18 år 

 • Barnvaccinationsprogrammet, Vaccinationer inför utlandsvistelse, 
Hur ska vi komplettera vaccinationer till ofullständigt vaccinerade? 

        Föreläsningsmaterial Eva Netterlid Smittskyddsinstitutet januari 2012. 

         Smittskydd – Föreläsningsmaterial 

 

• Socialstyrelsen.se                 Vård och Omsorg för asylsökande    -     Hälso- och sjukvård och 

                                                          tandvård för asylsökande  - Vaccination 

 

• Rikshandboken-bhv.se        Vaccination av till Sverige inflyttade barn 

        

• Smittskyddsinstitutet.se      Ämnesområden - Vaccinationer – Frågor och svar 

 

 



Från SMI Eva Netterlids föreläsning jan 2012 

Hela föreläsningen finns tillgänglig på Smittskydds hemsida 
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Vaccination av barn som immigrerat till 
Sverige 
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Mässlings-vaccination till barn  
som immigrerat till Sverige 

I många länder utanför Västeuropa och USA 
ges vaccin mot enbart mässling. 
 
Barnen får ofta mässlingsvaccinet före ett års 
ålder och denna dos skall inte räknas in för 
barn som flyttat till Sverige.  
 
Komplettering behövs därmed ofta med 
Mässling-Påssjuka-Röda hund 

Källa: Rikshandboken Barnhälsovård  



BCG vaccination 
 

• Vaccination erbjuds riskgrupper,  framförallt barn i invandrarfamiljer: 

      barn under 18 år  som inte tidigare vaccinerats och har PPD< 6 mm 

 

• Alltid PPD innan vaccination  

 

• Revaccination rekommenderas inte enligt WHO 

 

Mer information: Rekommendationer för preventiva 

insatser mot tuberkulos. Socialstyrelsen 2012. 
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Hepatit B - vaccination 

• I  många länder ingår hepatit B i barnvaccinationsprogrammet 

 

• Kontroll immunitet (efter genomgången hepatit B eller vaccination):  

       antiHBc och antiHBs . Se Baktlabs tolkningsmall! 

 

• Har personen en pågående hepatit B (HBsAG pos) skall familj och 
barngrupp/personal på förskola vaccineras – se Smittskydds hemsida! 

 

 

Se Socialstyrelsens rekommendationer 



Polio-utbrottet i Syrien 

• Första fallen i Syrien sedan 1999 

• 95 % vaccinationstäckning fram tom 2010 

• Vaccinationsprogrammet havererat pga. av 
krig 

• Sjutton fall konstaterade hittills  

• FN har påbörjat vaccinationsinsats i Syrien och 
närliggande länder 

 



Insatser i Sverige 

• Barn från 2, 5 månader till och med 5 år skall erbjudas vaccination 
så snart som möjligt efter ankomst (oavsett om de tidigare 
vaccinerats) 

 
• Vaccination startas på de fem ansökningsenheter som finns i 

Sverige 
 
• Tidigare ovaccinerade barn fortsätter vaccinationsserien via hälso- 

och sjukvård i resp. kommun 
 
• En andra dos om minst 4 veckor, normalt efter 6-8      
     veckor. (två doser ger initialt skydd) 
 
 
 
Mer information:  
Särskild vaccinationsinsats mot polio. Rekommendation med anledning av utbrott av polio i Syrien. 
Socialstyrelsen, nov 2013. 
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