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Kostnadsfri vaccinering mot Hepatit-B för barn
Ärendebeskrivning
De nationella vaccinationsprogrammen i Sverige delas in i allmänna
vaccinationsprogram för hela befolkningen och särskilda
vaccinationsprogram för riskgrupper. Regeringen fattar beslut om vilka
sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram, medan
landsting och kommuner ansvarar för att kostnadsfritt erbjuda
målgrupperna de vaccinationer som ingår i programmen.
Genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds barn
skydd mot tio sjukdomar; difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus
influenzae typ b (Hib), pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och
humant papillomvirus (endast flickor).
Samtliga barn upp till 18 års ålder som inte har vaccinerats enligt
föreskrifterna om vaccination av barn ska erbjudas kompletterande
vaccination av barnhälsovården eller elevhälsan beroende på barnets
ålder mot sjukdomar som ingår i det allmänna programmet. Vaccinationer
ska erbjudas även till asylsökande barn och barn som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd.
Utöver de nationella vaccinationsprogrammen kan Folkhälsomyndigheten
ge ut rekommendationer om vaccinationer. Dessa rekommendationer är
inte bindande, utan landsting och regioner beslutar om implementeringen
av rekommendationerna. De har också ansvar för att erbjuda
vaccinationer till riskgrupper. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att
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alla spädbarn erbjuds vaccination mot hepatit B. Vaccination mot hepatit
B rekommenderas även till barn med ökad risk att utsättas för smitta, tex
barn från riskländer, eller med föräldrar från riskländer.
Sedan 2014 ligger ett förslag från Socialstyrelsen om införande av hepatit
B i barn-vaccinationsprogrammet för regeringsbeslut, men ännu har inget
beslut tagits.
Barnhälsovården i Region Jämtland Härjedalen erbjuder sedan 2010 alla
barn komplettering med vaccin mot hepatit B till självkostnadspris inom
ramen för barnvaccinationsprogrammet.
Sedan början av 2016 har Region Jämtland Härjedalen på grund av
nationell vaccinbrist erbjudit det dyrare så kallade sexvalenta vaccinet
inom barnvaccinationsprogrammet. Detta vaccin innehåller förutom
vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ
b även vaccin mot hepatit B. Merkostnaden på ca 300 000 kronor
finansierades 2016 inom Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningens
budget.
Region Jämtland Härjedalen vill även i fortsättningen följa
Folkhälsomyndighetens rekommendation att alla spädbarn erbjuds
vaccination mot hepatit B genom att som standard kostnadsfritt erbjuda
sexvalent vaccin inom barnvaccinationsprogrammet.
Ovanstående erbjudande bör även gälla för nyvaccination av äldre barn,
12 mån-6 år (till de börjar i förskoleklass) som av någon anledning valt
att skjuta på vaccination, eller av annan anledning är ovaccinerade enligt
barnvaccinationsprogrammet.
Sedan tidigare har barn från riskländer, eller med föräldrar från
riskländer, d.v.s. länder med endemisk smitta, erhållit vaccination mot
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hepatit B enligt nationella vaccinationsprogrammet. Dessa barn och unga
erbjuds kostnadsfritt vaccination från födseln och kostnadsfri
komplettering i åldrarna 0-18 år.
Enligt beslut i Vårdvalsnämnden 2016-10-13 § 46 om omdisponering av
medel (VVN/9/2016) finns medel redan avsatta som ska täcka
merkostnaderna för införande av kostnadsfri vaccinering mot hepatit-B
för barn.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Region Jämtland Härjedalen ska följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer gällande vaccination mot Hepatit B för barn i
åldern 0-6 år samt till barn i riskgrupper i åldern 0-18 år enligt
ovanstående förslag. Vaccinationerna ska erbjudas kostnadsfritt.
2. Merkostnaden finansieras genom redan avsatta medel i
Vårdvalsnämndens budget.
I tjänsten
Ingela Jönsson
Tf regiondirektör
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