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Överenskommelse mellan Region Norrbotten
och Norrbottens Kommuner om
ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det
nationella vaccinationsprogrammet för barn
Bakgrund













Denna överenskommelse gäller barn från födelse, barn/elever i förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, sameskola och
specialskola, till barnet fyller 18 år.
Dessa vaccinationer ska även erbjudas till barn som vistas i Sverige utan nödvändiga
tillstånd och barn som kommer till Sverige som asylsökande, vilka enligt lag har rätt
till samma hälso- och sjukvård som folkbokförda barn, vilket även inkluderar
kompletterande vaccination i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.
Sjuksköterskor som enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:1) har från och
med 16-06-01 behörighet att ordinera vaccin i enlighet med specificerade
vaccinationsprogram, får nu även självständigt ordinera kompletterande vaccinationer
i enlighet med de nya föreskrifterna(HSLF-FS 2016:51).
Alla barn i Sverige har rätt till vaccination enligt nationella vaccinationsprogrammet.
Det nationella vaccinationsprogrammet för barn omfattar: Barnhälsovård och
Elevhälsa
HPV ska erbjudas flickor upp till 18 år från och med 160601
Utöver det svenska vaccinationsprogrammet erbjuds alla barn inom Region
Norrbotten, födda efter 2011-10-01, vaccination mot Hepatit B
Barnhälsovården ansvarar för att erbjuda vaccinationer från barnets födelse tom
förskoleklass i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet för barn.
Elevhälsan ansvarar för vaccinationer, inklusive uppvaccinering vid behov, från
årskurs 1 till barnet fyller 18 år, enligt det nationella vaccinationsprogrammet för barn.
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Ansvarsfördelning/Kostnadsfördelning




När barnet börjar förskoleklass överlämnar barnhälsovården en kopia av
vaccinationsstatus till Elevhälsan
Elevhälsan ansvarar för vaccinationer, inklusive uppvaccinering vid behov, från
årskurs 1 till barnet fyller 18 år, enligt det nationella vaccinationsprogrammet för barn.
Elevhälsan står för kostnaden av de vaccinationer man ansvarar för enligt det
nationella vaccinationsprogrammet, förutom när det gäller HPV-vaccin, där
Elevhälsan utför vaccinationen och landstinget står för kostnaden för vaccinet

Hälsocentral





Ansvarar för hälsoundersökning av asylsökande och nyanlända inklusive provtagning,
PPD och BCG-vaccination vid behov
Identifierar och vaccinerar enligt det särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper
Vaccinationsstatus för skolbarn utreds och meddelas Elevhälsans medicinska insats
Ansvarar för och utför vaccination utanför det nationella vaccinationsprogrammet

Elevhälsan





Identifierar ofullständigt vaccinerade elever med vaccinationsbehov
Vaccinerar enligt det nationella vaccinationsprogrammet för barn
Det innebär att barn i skolåldern som behöver vaccinationer inom det allmänna
programmet, vilka enligt det ordinarie schemat ges av barnhälsovården, ska erbjudas
och bekostas av elevhälsan.
Remitterar till Hälsocentral för vaccination utöver det nationella
vaccinationsprogrammet

Barnmottagning



Konsulteras angående barn som har haft anafylaktiska reaktioner
Beslutar om vaccinationsschema för barn som har svår sjukdom eller pågående
behandling som kan påverka vaccinationssvar, t ex immundefekter och
kortisonbehandling

Samtycke
Innan barn vaccineras måste vårdnadshavarna informeras och deras gemensamma
samtycke inhämtas. Är inte vårdnadshavarna överens om vaccineringen får barnet inte
vaccineras. Inom elevhälsan finns blankett för samtycke som ska tydligt visa det
gemensamma ställningstagandet via vårdnadshavarnas underskrifter. Inom barnhälsovården
och övrig primärvård inhämtas vanligtvis detta samtycke muntligt.
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Registrering
Alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska registreras i det
nationella vaccinationsregistret vid Folkhälsomyndigheten.
Detta sker i Norrbotten via Svevac. Registreringen görs av utföraren och är obligatorisk.

Lokala överenskommelser
För en optimal vaccinationsplanering behövs ett samarbete mellan olika vårdgivare.
Vaccinationstidpunkterna måste stämmas av mellan vårdgivarna, så att inte oönskade
effekter uppstår. Lokala överenskommelser ska upprättas för att enas om arbetsfördelningen
mellan elevhälsan och barnhälsovården, oavsett vem som bär kostnadsansvaret, så att
barnet erbjuds kompletterande vaccination enligt gällande föreskrifter och
rekommendationer.

Giltighetstid





Överenskommelsen gäller fr.o.m. 170601 tills vidare med en ömsesidig
uppsägningstid om 6 månader
Fram till dess att denna överenskommelse träder ikraft gäller nu gällande
överenskommelse
Om förutsättningarna förändras har parterna rätt att påkalla omförhandling av
överenskommelsen
Parterna ska utvärdera tillämpningen av denna överenskommelse november 2018
med återrapport till länsstyrgrupp årsskiftet 2018/2019

Vid ev. tvist
Tvister i anledning av denna överenskommelse ska lösas i följande steg:
 I första hand i samförstånd mellan parterna inom verksamheten.
 I andra hand i samverkans forum på tjänsteperson eller politisk nivå på länsnivå.
 I tredje hand av allmän domstol.
Länkar
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/
Lägesrapport till regeringen om de nationella ... - Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/24023/vaccination-av-barn-och-ungdomarvagledning-2016.pdf
www.norrbottenskommuner.se
www.norrbotten.se
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Luleå den .....................................

Luleå den ...................................

……………………………………….
Britta Flinkfeldt Jansson
Styrelsens ordförande
Norrbottens Kommuner

……………………………………….
Maria Stenberg
Styrelsens ordförande
Region Norrbotten
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.…..................................kommun beslutar i enlighet med ovanstående
överenskommelsen

Datum .......................................................................

Signatur ....................................................................

Namnförtydligande....................................................
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