Central Barnhälsovård

Information till föräldrar
Barnvaccinationer som inte ingår i ordinarie program
inom Barnhälsovården i Västra Götaland
Vaccinationer på BVC
Alla barn erbjuds kostnadsfri vaccination på BVC mot flera allvarliga sjukdomar.
Vid 6-8 veckor och 3 månader ges vaccin mot en svår magsjuka, rotavirus
Vid 3, 5 och 12 månader ges vaccin mot stelkramp, difteri, polio, kikhosta, Hib och
hepatit B samt mot pneumokocker.
Vid 18 månaders ålder ges vaccin mot mässling, röda hund och påssjuka.
Vid resa kan ibland extra vaccination behövas.
Om ni planerar att resa, prata med BVC-sjuksköterskan i god tid före resan.
Till barn som har ökad risk för smitta med tuberkulos erbjuds vaccin mot sjukdomen.

Vaccinationer på vårdcentral eller vaccinationsmottagning
Det finns flera bra vaccin mot andra sjukdomar. Dessa vaccin får man betala själv.
Sjuksköterskan på BVC kan svara på frågor om vaccin.

Vaccination mot hepatit A
Hepatit A ger inflammation i levern. Äldre barn och vuxna blir ofta sjuka, får feber, mår
illa och får gul hud.
Det är bra att vaccinera barn mot hepatit A om man ska resa till länder där sjukdomen
är vanlig; länder runt Östra Medelhavet, Östeuropa, Afrika, Asien och Syd- och
Mellanamerika.
Barnet kan få vaccin från 12 månaders ålder, ibland tidigare.
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Vaccination mot vattkoppor
Vattkoppor är en barnsjukdom. Vaccinet kan ges från 9 månaders ålder och består
av två doser.
Vaccination mot meningokocker (hjärnhinneinflammation)
Vaccination rekommenderas vid resa till vissa områden.
Inför Hajj, pilgrimsfärden till Saudiarabien, krävs detta vaccin.
Vaccinet kan ges från 1 år.
Vaccination mot TBE (fästingburen hjärnhinneinflammation)
Vaccin rekommenderas till barn om det är risk för smitta från fästingar.
Sjuksköterskan på BVC känner till risken där ni bor.
Barn kan få vaccinet från 1 års ålder.
Ta alltid bort fästingar snarast och sök sjukvård om det blir rött eller svullet runt
bettet.
Vaccination mot influensa
Det är viktigt att vaccinera barn som har risk att få svår influensa. Behandlande läkare
brukar då rekommendera vaccination.
Vaccin mot influensa kan ges från 6 månaders ålder.
Det finns också ett vaccin som kan ges som nässpray till barn 2-18 år.

Frågor? Kontakta sjuksköterskan på BVC!
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