Central Barnhälsovård

Information till föräldrar
Barnvaccinationer som inte ingår i ordinarie program
inom Barnhälsovården i Västra Götaland
Vaccinationer på BVC
I det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds barn kostnadsfri vaccination mot tio
sjukdomar. I Västra Götalandsregionen erbjuds också alla nyfödda barn vaccination
mot smittsam gulsot (hepatit B) samt mot rotavirus-magsjuka, utan kostnad.
Till barn som har ökad risk för smitta med tuberkulos erbjuds vaccin mot sjukdomen.
Vid resa kan ibland vaccinationerna tidigareläggas. Personalen på BVC kan informera
mer om när det kan vara aktuellt, ta kontakt i god tid före resan.
Utöver vaccinerna i det allmänna vaccinationsprogrammet finns flera bra vacciner.
Vacciner utanför barnvaccinationsprogrammet ges på vaccinationsmottagningar och
på vissa vårdcentraler.
BVC ger normalt inte vaccinationer utanför det ordinarie barnvaccinationsprogrammet,
men undantag finns beroende på tillgång till vaccinationskunnig läkare och praktiska
möjligheter till bredare vaccinutbud

Vaccination mot hepatit A
Hepatit A är ett virus som smittar via tarmkanalen och orsakar en inflammation i
levern. Virus kan spridas via avloppsvatten eller dålig handhygien.
Små barn blir sällan lika sjuka som vuxna av hepatit A, men de kan utsöndra virus
under lång tid. Detta kan leda till spridning av hepatit A i miljöer, där det är tät
kontakt mellan individer, exempelvis i förskolan eller inom familjen. Smittan sprids
mycket lätt mellan barn.
Hepatit A förekommer i hög frekvens i länder runt Östra Medelhavet, Östeuropa,
Afrika, Asien och Syd- och Mellanamerika.
Vid resa till länder med ökad hepatit A-förekomst bör även små barn skyddas från
smitta.
Vaccinationen skyddar åtminstone i 20 år
Vaccin mot hepatit A ges i 2 doser med minst 6 månaders mellanrum. Skyddet är
bra redan 2 veckor efter första dosen. Vaccinet är registrerat för användning från 1
års ålder, men kan vid särskilda behov ges redan från 6 månader.
Det finns också kombinerade vaccin mot hepatit A och hepatit B som kan ges från 1
år, i vissa fall från 6 månader.

2016-05-19

Vaccination mot vattkoppor
Vattkoppor betraktas oftast som en lindrig sjukdom hos barn, medan den kan få ett
allvarligt förlopp hos vuxna och personer med nedsatt immunförsvar.
Vaccinet kan ges till de som önskar. I dag ges det i första hand till dem som löper
risk att få svår vattkoppsinfektion, Föräldrar, syskon och kamrater till barn med
vissa cancersjukdomar rekommenderas också vaccination, då alltid i samråd med
behandlande läkare.
Vaccinet kan ges från 9 månaders ålder. Det rekommenderas 2 doser med minst 6
veckors mellanrum. Behov av extra doser senare i livet är ännu inte klarlagt.

Vaccination mot TBE, fästingburen hjärnhinneinflammation
I södra Sverige är TBE-smitta allmän, även om det är vanligare inom vissa
områden.
Vaccin rekommenderas till barn i områden med smittrisk och kan ges från 1 års
ålder.
För personer som endast mycket kortvarigt vistas i områden med smittrisk och
personer som bor i riskområden men inte brukar vistas ute i skog och mark finns
det inte lika stor anledning att vaccinera sig.
Barn vaccineras mot TBE med samma intervall som vuxna.

Vaccination mot influensa
Influensa är en besvärlig, ibland allvarlig, sjukdom i alla åldrar.
Hos barn före 2 års ålder är det, liksom hos gamla, vanligare med svår influensa.
Det är viktigt att vaccinera barn med underliggande sjukdom, som gör att de kan
riskera att bli svårt drabbade av influensa. Hit hör exempelvis barn med svårare
sjukdomstillstånd i hjärta eller lungor, eller nedsatt immunförsvar. Behandlande
läkare brukar då rekommendera vaccination.
Vaccin mot influensa kan ges från 6 månaders ålder.

Vaccination mot meningokocker (hjärnhinneinflammation)
Vaccin ges framför allt till personer som ska resa till områden med pågående hög
sjuklighet/epidemi.
Inför Hajj, pilgrimsfärden till Saudiarabien, är det viktigt att komma ihåg att
vaccination mot meningokocksjukdom krävs.
Det finns flera vaccin som kan vara aktuella.
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