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Revideringar i denna version 

Ny rutin. 
 

Syfte 

Beskriva hur remisser skall ställas vaccinationsteamet vid barninfektionsmottagningen, DSBUS.  
 

Arbetsbeskrivning 

Vaccinationsteamet består av specialister i barnmedicin och infektionsmedicin med särskilt intresse 
för vaccinationer och erfarenheter från barnallergologi, barninfektion och barnhälsovård.  
Ansvariga för teamet: Kristina Elfving, Emma Goksör, Ann-Sofie Cavefors och Susanne Woxenius.  
 
Vaccinationsteamet tar sig an frågeställningar kring misstänkta vaccinationsreaktioner och frågor inför 
ställningstagande till vaccination i de fall där det finns oklarheter, som inte kan hanteras i 
primärvården eller vid barnmedicinska öppenvårdsmottagningar. Vi prioriterar frågor och 
handläggning kring vaccinationer som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet av barn.  
Vi har remissgenomgång med teamet och mottagning cirka tre gånger per termin.  

 
I remissen skall tydligt framgå att det gäller en frågeställning avseende vaccinationer.  
 
Dessutom bör det av remissen eller i en bilaga till remissen framgå följande:  
 

 Alla vaccinationer barnet har fått tidigare, när och av vem (exempelvis kopia av 
barnhälsovårdsjournalen). 

 Noggrann beskrivning av en eventuell reaktion i samband med vaccination inklusive tidsaspekt, när 
och var vaccinationen givits och av vem  

 Resultat av eventuell utredning och provtagning  

 Tidigare och aktuella sjukdomar  

 Aktuella läkemedel  

 Känd allergi eller överkänslighet  

 Ärftlighet: särskilt avseende immunbristsjukdomar och allergi  
 
Vid frågor kan någon av oss kontaktas:  
Infektionsmottagningen barnsjuksköterska: 031-343 45 92  
Kristina Elfving, barnläkare, infektionsmottagning barn DSBUS 031-343 60 92  
Emma Goksör, barnallergolog DSBUS 031-343 80 25  
Ann-Sofie Cavefors, barnhälsovårdsöverläkare 0768-36 55 02  
 
Remissen skall ställas till:  
Remissportalen, Specialistmottagningen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 
Infektionsmottagningen barn.  

 
Ansvar 

Gäller för all personal inom Verksamhet Medicin barn på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 
Område 1/SU. Ansvar för spridning och implementering har verksamhetschef som även ansvarar för 
att rutinen följer gällande författningar/lagar. 
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Uppföljning, utvärdering och revision 

Verksamhetschef ansvarar för uppföljning och utvärdering av innehållet i rutinen. Innehållsansvarig 
ansvarar för revision av rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är 
kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO. 
 

Dokumentation 

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets 
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.  
 

Granskare/arbetsgrupp 

Susanne Woxenius, överläkare, Verksamhet Infektion, Område 2/SU 
Emma Goksör, överläkare, Verksamhet Medicin barn, Område 1/SU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


