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kompletteringsvaccin

Kompletteringsvaccination hepatit B och tuberkulos för skolbarn
Skolbarn i åldrarna 6-20 år från länder med hög förekomst av hepatit B eller tuberkulos (TB) ska
fortsättningsvis erbjudas kostnadsfri kompletteringsvaccination på husläkarmottagningar (HLM) i SLL.
Observera att det endast gäller barn som inte tidigare är vaccinerade mot hepatit B eller TB, max 20%
av asylsökande/anknytningsinvandrade barn.
Övrig kompletteringsvaccination, med vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet,
utförs i skolan av elevhälsans medicinska insatser, men landstinget ansvarar för
riskgruppsvaccinering. Elevhälsan kommer därför att remittera skolbarn som har behov av hepatit B
eller BCG-vaccination till HLM.
Sju SLSO HLM har fått ett tilläggsuppdrag att erbjuda kompletteringsvaccination med BCG: Luna (i
Södertälje), Fittja, Bollmora, Liljeholmens, Rinkeby, Rissne och Valsta vårdcentraler.
Hepatit B kompletteringsvaccination ska erbjudas på samtliga HLM. Besöket ersätts som ett
läkarbesök, vårdgivare betalar kostnad för föregående provtagning och vaccinet. Avtalet gäller från
och med juni 2017.
Målgrupper:
Barn 6-18 (20 år om de fortfarande går i skolan) år ska kompletteringsvaccineras mot hepatit B med 3
doser om de inte tidigare är vaccinerade och har sitt eget ursprung i länder med medelhög/hög
hepatit B förekomst, definierat som >2% av befolkningen HBsAg pos
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/hepatitb/risklander-tuberkulos-och-hepatit-b/ ).
Barn 6–18 (20) år med ökad risk för tuberkulos (TBC)
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskydd-sjukdomar/vaccinationer/landermed-okad-eller-hog-forekomst-av-tuberkulos-enligt-who.pdf ), och som inte tidigare är vaccinerat
mot TBC, kompletteringsvaccineras med BCG-vaccination.
Hepatit B vaccineringen ska föregås av provtagning för hepatit B (HBsAg och anti-HBs) och BCGvaccineringen av IGRA (quantiferon) /PPD-test om det inte nyligen är gjort, t.ex. i samband med
hälsoundersökning. Första hepatit B vaccindosen kan ändå ges vid samma besökstillfälle som
provtagningen görs.
Hälsoundersökning fortsatt angeläget!
Observera att det är fortsatt mycket angeläget att barn som nyligen anlänt till Sverige erbjuds en
hälsoundersökning (HU), i vilken provtagning för bl.a. hepatit B, hiv och ofta även TB ingår.
Uppdraget att utföra HU av asylsökande personer är oförändrat, dvs sju utsedda HLM utför dessa.
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Fyra HLM är samma som ovan: Fittja, Rinkeby, Rissne och Valsta, övriga tre är Capio Wasa, Capio
Rågsved och HLM Bergshamra Norrtälje.
Anknytningsinvandrade skolbarn som har fått sitt personnummer kan även remitteras från
elevhälsan för HU på vilken HLM som helst i länet, och extra ersättning för denna ges då enligt
”Frikod Ung”. För mer info om HU och Frikod Ung, se www.smittskyddstockholm.se ->
ämnesområde-> asyl-migration- hälsoundersökning.
Ersättning och faktureringsrutiner
För varje barn ska en läkarbedömning göras av om barnet ska vaccineras eller ej. Ersättningen
inkluderar vaccinkostnad och medicinsk service. Vaccineringen ska vara kostnadsfri för barnet och
vårdnadshavare.
Fakturering Hepatit B
Ordinationen för Vaccinering för hepatit B registreras som ett vanligt läkarbesök och tre
sjuksköterskebesök. Till detta finns en KVÅ-kod (DT030).
Fakturering Tuberkulos
Vaccinering för tuberkulos registreras som 1 läkarbesök. Till det finns en KVÅ-kod (DT030) och en För
att extra ersättning på 1100 kr ska utgå så måste man registrera KVÅ kod. Tillsvidare faktureras den
extra ersättningen på 1100 kr manuellt. Frikod 9111 TBC används för den extra ersättningen på
1100kr.
Kontakt
Har ni fler frågor rörande avtalet, ersättning och fakturering kan ni höra av er till Sofia Clarin på
enheten för allmänmedicin och geriatrik.
regfragornsv.hsf@sll.se
Har ni fler frågor gällande kompletteringsvaccinationen för hepatit B kan ni höra av er till Veronica
Voxén, smittskyddssjuksköterska på telefon 08-123143 07.
Har ni fler frågor gällande BCG kompletteringsvaccination (elevhälsan och vårdcentralerna) kan ni
höra av er till Björn Andersson på smittskydd på telefon 08-123 143 34.
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