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Ny föreskrift och vägledning 
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Trädde i kraft 1 juni 2016 och kompletteras av en praktisk vägledning 

•  Ålder för 4:e dosen DTP-Polio ändras från 5-6 år till 5 år  

•  För vaccinationer inom elevhälsan anges bara årskurser i schemat 

•  Anger fulldos för dos I-IV mot DTP i allmänt råd 

•  Kompletterande vaccinationer ska erbjudas upp till 18 år  
o  Även för HPV-vaccin 

•  Vaccination mot Hib och pneumokocker ska erbjudas upp till 6 år 

•  Enbart minimiålder angivet 

Hur påverkar nya barnvaccinationsföreskriften 
(HSLF 2016:51) hälso- och sjukvården?  
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Vaccinationsschema från juni 2016 
Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn  
i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn 
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Typ av 
regelverk 
 

Målgrupp Beslutsfattare Bindande eller inte 

Nationellt 
allmänt 
program 

Hela 
befolkningen i 
definierade 
åldersgrupper 

Regeringen 
Kompletteras med 
föreskrifter från FOHM 
avseende målgrupp, 
doser, m.m. 

Bindande för 
kommuner landsting/
regioner att följa. 

Nationellt 
särskilt 
program 

Definierade 
riskgrupper 

Regeringen 
Kompletteras med 
föreskrifter från FOHM 
avseende målgrupp, 
doser, m.m. 

Bindande för 
kommuner landsting/
regioner att följa. 

FOHM:s 
rekommen-
dationer 

Hela 
befolkningen 
eller riskgrupper 

Folkhälso-
myndigheten 

Inte bindande. 
Landsting/regioner 
beslutar om de ska följa 
rekommendationer eller 
inte. 
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Hur är FOHM:s föreskrifter om vaccination 
av barn relaterade till Socialstyrelsens 
föreskrifter om ordination av läkemedel? 
I den senaste föreskriften om vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51) anges 
bredare ramar för vaccinationsprogrammet jämfört med tidigare föreskrifter.  

Utöver vaccinationsschemat regleras lägsta ålder vid första dosen och lägsta 
intervall mellan doserna av föreskrifterna. Övre gränser regleras inte 
längre.  

Eftersom behöriga sjuksköterskor har enligt SOSFS 2000:1 rätt att 
ordinera läkemedel för vaccination enligt Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) har även deras rätt att ordinera fått bredare 
ramar.  

Därmed kan behörig sjuksköterska ordinera vacciner för kompletterande 
vaccination av barn som inte har vaccinerats enligt vaccinationsschemat. 
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Vaccin mot Lägsta ålder Lägsta intervall 

    Mellan  
dos 1 och 2  

Mellan  
dos 2 och 3 

Mellan  
dos 3 och 4 

Mellan  
dos 4 och 5 

Difteri,  
stelkramp, 
kikhosta 

2,5 månader 6 veckor 6 månader 3 år 5 år 

Polio 2,5 månader 6 veckor 6 månader 3 år   

Hib 2,5 månader 6 veckor 6 månader     

Pneumokocker 2,5 månader 6 veckor 6 månader     

Mässling, 
påssjuka,  
röda hund 

12 månader         

Tidsgränser för olika vaccin enligt föreskri4en om vaccina6on av barn 
(HSLF-FS 2016:51) 
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Ger viss möjlighet till utökad 
ordinationsrätt för sjuksköterskor 

Ordinationsrätten regleras i 
SOSFS 2000:1, Socialstyrelsen 

•  (HSLF-FS 2016:51) Om ett barn inte har 
vaccinerats enligt schemat i 3 § ska en 
behörig sjuksköterska erbjuda barnet 
vaccination mot sjukdomar som ingår i 
det allmänna barnvaccinations 
programmet upp till 18 års ålder.   

• Vaccination mot Haemophilus influenzae 
typ b och pneumokocker ska erbjudas 
barn upp till 6 års ålder 
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Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
- ändring av läkemedelshantering i hälso- och 
sjukvården (SOSF 2000:1) 
 En sjuksköterska som antingen har genomgått 

ü specialistutbildning till distriktssköterska 

ü specialistutbildning inom hälso- o sjukv för barn o ungdom 

ü en utbildning som är likvärdig med någon av 
specialistutbildningarna i första stycket   

är behörig att ordinera läkemedel för vaccination  
i enlighet med de vaccinationsprogram som finns upptagna i 
föreskrifter och rekommendationer. 

(HSLF-FS 2016:88 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden SOSFS 2000:1) 
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Specialistutbildad sjuksköterska är behörig att till barn 
och vuxna ordinera enligt (SOSF 2000:1)  
1. Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och 
stelkramp 

2. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till 
riskgrupper 

3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till 
riskgrupper 

4. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn 

5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot hepatit B. Profylax 
med vaccin och immunoglobulin – före och efter exposition  

6. Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – 
hälsokontroll, smittspårning och vaccination 

7. Socialstyrelsens rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus 
(HPV). 
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”Off-label” eller fri förskrivningsrätt 

”Off- label är en möjlighet för en läkare att behandla 
andra sjukdomstillstånd än det som läkemedlet är 
regulatoriskt godkänt för.” 
…”sker på den förskrivande läkarens ansvar.” 
 

”Om en systematisk förskrivning utanför godkänd indikation 
sker är vår rekommendation att den sker i form av 
läkemedelsprövning. Först då kan myndigheten göra en 
övergripande nytta/risk-värdering.”  

 
GD Läkemedelsverket, M Andersson Forsman, dec 2016  
 

 

17-02-04 12 



Off-label i praktiken  

Eftersom det inte gjorts säkerhetsstudier på äldre barn 
är: 
• Hexavalent godkänt för vaccination av barn upp till 3 åå  
• Pentavalent till 3 år  
• Tetravalent till 12 års ålder  

 
• SÅ: Grundvaccination med DTP-polio >12 år i skolan 
och DTP-polio-Hib-(HepB)>3 år på BVC kräver 
läkarordination  

• OCH: Hexavalent prioriteras till spädbarnen! 
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Vem kan egentligen ordinera?   

Gäller distrikt och barnspecialistutbildade 
sjuksköterskor… 

..som har den reella kompetensen 
enligt god medicinsk praxis..  

 
…och annars fortsatt läkarordination 

 
FRÅGA OCH LÅT DETTA TA TID ATT INFÖRA 
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Vägledning – till stöd 
• Ger stöd vid genomförande av det 
allmänna vaccinationsprogrammet för 
barn 
– allmänna principer vid vaccination  
– barn och ungdomar som inte har följt 

vaccinationsprogrammet  
– hepatit B och tuberkulos till vissa barn. 
  

• Målgrupperna för denna vägledning är 
barnhälsovården, elevhälsan och 
primärvården 

• Ger exempel hur man kan tänka.. 
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Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla 
spädbarn erbjuds vaccination mot hepatit B. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att vaccination mot 
hepatit B erbjuds följande barn med ökad risk att smittas eller 
drabbas av allvarlig sjukdom till följd av hepatit B: 
•  familjemedlemmar till person med hepatit B 
•  barn upp till 18 år med ursprung från medel- eller högendemiska länder 
•  föräldrar och syskon till adoptivbarn från medel- eller högendemiska länder 
•  barn och personal i barnomsorg där det finns barn med hepatit B 

Rekommendationer om 
vaccination mot hepatit B 
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Uppföljning av nationella vaccinations-
programmet – krävs för god hantering av 
vaccinationsprogrammen 

Sjukdoms-
förekomst 

Sero-
immunitet 

Biverkningar 
(LV) 

Attityder 
 

Vaccinations 
täckning 

Mikrobiell 
epidemiologi 

Vaccinations- 
register 
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Folkhälsomyndighetens och 
Läkemedelsverkets 
Årsrapport om 
barnvaccinations-
programmet 
 
•  Vaccinationstäckning 

•  Sjukdomar inom programmet 
 
•  Sjukdomsövervakning och 
    laboratorieuppföljning 
 
•  Säkerhetsuppföljning 
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Sjukdomsförekomst  
- Rapporterade fall 2011-2015 
 

2012 2013   2014 2015 
Prel 
2016 

Difteri 2 2 3 9 4 
Stelkramp 0 3 2 0 3 
Kikhosta 289 237 708 603 681 
Polio 0 0 0 0 0 
Mässling 30 51 26 22 3 
Påssjuka 33 44 30 23 24 
Röda hund 50 0 1 0 0 
Invasiv pneumokock 
infektion alla åldrar 
(<5 år) 

1387 
(27) 

1316 
(33) 

1165 
(35) 

1314 
(23) 

1357 
(33) 

Invasiv infektion med 
H.influenzae typ b 
(<5år) 2 0 1 1 0 
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2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Difteri 

 
98,0 

 
98,3 

 
98,4 

 
98,4 

 
98,2 

 
98.1 

 
Stelkramp 

 
98,0 

 
98,3 

 
98,4 

 
98,4 

 
98,2 

 
98,1 

 
Kikhosta 

 
98,0 

 
98,3 

 
98,3 

 
98,4 

 
98,2 

 
98,1 

 
Polio  

 
98,0 

 
98,3 

 
98,3 

 
98,4 

 
98,1 

 
98,1 

 
Hib 

 
97,8 

 
98,1 

 
98,2 

 
98,3 

 
98,1 

 
98,0 

 
Pneumokocker 

   
60,4 

 
97,5 

 
97,6 

 
97,5 

 
97,4 

 
MPR 

 
96,5 

 
96,4 

 
97,2 

 
97,4 

 
97,3 

 
97,5 

 
Tbc 

 
22,7 

 
23,4 

 
23,8 

 
24,9 

 
25,8 

 
23,6 

 
Hepatit B 

 
26,6 

 
29,7 

 
30,4 

 
34,8 

 
41,7 

 
52,9 

Vaccinationstäckning (%) bland  
2-åringar 2010–2015 
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Fantastisk vaccinationstäckning i 
skolåldern 
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2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
Difteri 

 
96,1 

 
96,2 

 
96,3 

 
96,0 

 
96,0 

 
Stelkramp 

 
96,0 

 
96,2 

 
96,4 

 
96,0 

 
96,0 

 
Kikhosta 

 
94,1 

 
95,0 

 
95,7 

 
95,4 

 
95,4 

 
Polio 

 
95,9 

 
96,3 

 
96,3 

 
96,1 

 
96,1 

 
MPR 

 
94,4 

 
95,1 

 
95,1 

 
95,2 

 
95,2 

Andel (%) fullvaccinerade bland elever i årskurs 6 år 2010–2014 
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Andel flickor med minst en registrerad 
dos av HPV-vaccin 2012-2015 
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Andelen vaccinerade med minst en dos av HPV-
vaccin  

Flickor födda 1999-2003, data t.o.m. 31 december 2015 

17-02-04 23 
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Utbildningsmaterial om HPV 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/
vaccinationer/informationsmaterial-om-vaccinationer/ 
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Nationella vaccinationsprogrammet 

Kriterier för att vaccinationen ska ingå i nationella program 
1.  Förhindra smittspridning eller minska sjukdomsbörda 

2.  Vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv 

3.  Vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter 

Vaccinationen ska: 
•  Erbjudas kostnadsfritt 

•  Registreras i vaccinationsregister 
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Punktlista nivå 
1: 

Century Gothic, 
normal 19pt 

Nivå 2: 
Century Gothic 

normal 19pt 

Rubrik: 
Century Gothic, 

bold 33pt 

Analys av 13 faktorer i kunskapsunderlagen 
– sjukdomsbördan i samhället 
– vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan 

– antal doser som bedöms krävas för att uppnå önskad effekt 

– de målgrupper som ska erbjudas vaccination 

– vaccinets säkerhet 

– vaccinationens påverkan på verksamheter bl. a. landsting och 
kommuner 

– vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner 

– allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet 
– andra alternativa åtgärder till vaccination 

– vaccinationens samhällsekonomiska effekter 

– möjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter 

– behovet av informationsinsatser  

– medicinetiska och humanitära överväganden 
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Vaccinationsprogram i Sverige och andra 
länder - få länder startat HPV för pojkar 

• HPV vaccinationsprogram för flickor  
–  Infört i över 60 länder  

• >250 miljoner doser givna, >80 miljoner flickor/
kvinnor vaccinerade 

• HPV vaccinationsprogram för pojkar  
–  Infört i USA (2012), Australien (2013), Kanada (visa 

provinser), Österrike, Schweiz (2015) 

• USA har infört Gardasil 9 i sitt nationella 
vaccinationsprogram för både pojkar och flickor 

• Sverige: Arbetsgrupp utsedd och underlaget klart 
till Regeringen hösten 2017 
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HPV-relaterad cancer för kvinnor och män 2014 

28 

Anatomiskt läge Andel 
HPV1 
(%) 

Antal2 
kvinnor 

Antal 
HPV 
relatera
de 

Antal2 
män 

Antal 
HPV 
relatera
de 

Cervix 90 549 494 - 

Vulva 25 166 42 - 

Vagina 78 27 21 - 

Anus 88 120 106 34 30 

Penis 51 - 93 47 

Svalg (oropharynx) 31 101 31 279 86 

Munhåla 2.5 114 3 112 3 

Struphuvud (larynx) 2.4 31 1 145 3 

Totalt - 1108 698 663 169 
1)  Plummer et al, Lancet Global Health, 2016;   BILD FRÅN Pär Sparén, KI   
2)  Socialstyrelsen Cancerincidens i Sverige 2014 
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HPV pojkar – problemområden i relation till de 
tre kriterierna i smittskyddslagen 

1.  Effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i 
befolkningen  

– båda könen sprider HPV, flickornas ansvar att minska smittspridning av HPV 
infektion, inte 100% av flickorna som vaccinerar sig. 

2.  Vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt  
– knäckfråga trots att vaccinpriset har sjunkit och 2-dosschema införts. Gardasil 9 

med högre pris? 

3.  Vara hållbart från etiska och humanitära utgångs-punkter 
–  jämlikhetsaspekten - cancerbördan hos män; pojkar får bra skydd via flockeffekt 

av flickornas vaccination, men inget skydd för MSM.  
– ökande incidens av oropharyngelcancer.  
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Prioriteringslistan – utredningar efter 2017 
Vaccination mot vattkoppor för barn och vaccination mot bältros 
för äldre - Utredningar bör utföras parallellt eftersom vaccination mot vattkoppor skulle 
kunna påverka förekomsten av bältros.  

Ändrad tidpunkt för HPV-vaccination 
–  En tidigareläggning av HPV-vaccinationen till 9 år skulle kunna ge ett starkare immunsvar 
– Öka vaccinationstäckningen genom att vaccinationens koppling till sexualdebut tonas ned.  
– Minska risken för svårigheter att skilja biverkningar/oönskade händelser från händelser 

relaterade till puberteten. 

Vaccination mot TBE 
–  Förekomsten av fästingburen hjärninflammation ökar regionalt och sjukdomen har även en 

ökande geografisk utbredning.  
–  Ett vaccinationsprogram kan innebära större jämlikhet.  
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Dokumentation 
Vaccinationsregistret
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Fördelar med vaccinationsregister 

Obligatorisk registrering 

Bättre möjligheter för analys 

Vaccinationstäckning kan redovisas för valfri ålder 

Bättre underlag för att utveckla och anpassa 
vaccinationsprogrammet 

Möjlighet till epidemiologiska studier genom 
sambearbetning av data med andra register 

Kan användas vid analyser av misstänkta biverkningar 
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Drygt 4,7 miljoner 
vaccinationer i 

registerdatabasen 

Av barn födda 2013 har 
97% minst en vaccination 

registrerad 

Av barn födda 2007 har ca 
87% vaccination mot MPR 

registrerad  

Av flickor födda 2003 har 
81% minst en dos av HPV-

vaccin registrerad 

Nationella vaccinationsregistret 

Vad har registrerats hittills? 
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Andel folkbokförda 
barn med registrerad 
vaccination 

MPR-vaccin  
f. 2007 
Antal kommuner 

HPV-vaccin  
f. 2003 
Antal kommuner 

< 50 % 11 9 

50-69 % 10 32 

70-79 % 23 73 

80-89 % 94 134 

90-94 % 106 31 

>=95 % 46 11 

Vårdgivaren ansvarar för rapportering till vaccinationsregistret 

Så länge rapporteringen är bristfällig kan inte registerdata  
användas för nationell uppföljning av vaccinationstäckning 

Nationella vaccinationsregistret 

Rapporterar alla? 
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Utmaningar inom vaccinationsområdet 
Vaccin oro/tveksamhet  
- hur kommunicerar vi 
bäst?  

Upprätthålla hög 
kunskap  
- om vaccinationer i vården 
och bland regionala och 
nationella aktörer 

Långsiktig 
vaccinförsörjning 

Flyktingströmmar  
- vaccinbrist, ökad 
belastning på vården 

Ev. implementera 
riskgruppsvaccination 
inom nationella program 

Att integrera/implementera 
fler och fler vaccin i 
program  

Regionala 
vaccinationsprogram - 
ojämlikhet mellan landsting 

Framtiden: 
Klimatförändringar som 
kan innebära ett nytt 
sjukdomspanorama 



https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 
 

Tack för uppmärksamheten!  


