
BHV dagarna i Luleå 2017 
Aktuellt från vaccinationsprogrammet

Bernice Aronsson och Ann Lindstrand

Enheten för Vaccinationsprogram



.Sid

Film publicerad på Rikshandbokens hemsida 2017-08-31

Vaccination - samtal om tvekan. När, hur och varför - vaccinera?

Filmen
- visar hur man kan bemöta och samtala med föräldrar som känner oro för att 

vaccinera sina barn
- ger exempel på frågor som föräldrar ofta har och ger argument för och emot 

att vaccinera
- visar förslag på förhållningssätt, uttryck, sätt att resonera

Medverkande är
Anders Lindberg, infektionsläkare
Ann Lindstrand, barnläkare 
Charlotte Sandkvist, barnsjuksköterska
Margareta Blennow, barnläkare.

Filmen är framtagen i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och 

Rikshandboken i barnhälsovård.

23 minuter lång
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Vaccination - samtal om tvekan. När, hur och varför - vaccinera?

3 2017-09-08

• Förslag att använda filmen vid utbildningstillfällen där filmen utgör en del av 

utbildningen och ger grund för diskussioner om hur man kan samtala med 

föräldrar som är tveksamma till vaccination

• Via diskussioner som uppstår när filmen visas hitta ett sätt som är mest 

lämpligt för respektive läkare/sjuksköterska och som anpassas till de familjer 

man möter

• Filmen kan utgöra en grund och nya utbildningsmaterial kan tillkomma

Ex. särskild film finns för samtal om vaccination med familjer från Somalia
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Film om hur man samtalar med 
vaccintveksamma föräldrar

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Nar-hur-och-varfor/Film-
vaccination-samtal-om-tvekan/

2017-09-084

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Nar-hur-och-varfor/Film-vaccination-samtal-om-tvekan/
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kikhostans faser

Vaccinationsskydd 5-6 år
Skydd efter infektion ca 10 år

Man kan få kikhosta trots vaccination!!
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Stärka de förebyggande insatserna 
Det är möjligt att förebygga fall av svår sjukdom i kikhosta hos 

spädbarn, genom att: 

Erbjuda vaccination i tid

Uppmärksamma att kikhosta förekommer och är allvarlig 
för spädbarn

Diagnostisera och behandla kikhosta tidigt

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bab0128d49d84aa59f6ead253bf7745b/rekommendationer-forebygga-kikhosta-spadbarn-16010.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/att-forebygga-kikhosta-hos-spadbarn/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bab0128d49d84aa59f6ead253bf7745b/rekommendationer-forebygga-kikhosta-spadbarn-16010.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/att-forebygga-kikhosta-hos-spadbarn/
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Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos 

spädbarn, augusti 2016 

7 2017-09-08

Baserades på kunskapsunderlag, aktuell epidemiologi och HE

• Man fann inte stöd för kokong vaccination eller vaccination av 
nyfödda

• Avvakta med rekommendation för maternell vaccination

- Lägre förekomst än andra länder som infört maternell vaccination

• Inte tillräcklig kunskap om säkerhet särskilt blunting, interferens, 
dvs att de överförda maternella antikropparna påverkar 
vaccinsvaret hos spädbarnet

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-att-forebygga-kikhosta-hos-spadbarn/
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2014 2015 2016 2017

Antal fall i alla åldersgrupper per månad januari 
januari 2014- augusti 2017 

1 dödsfall

2 dödsfall

Basnivå 2008-2013, 1 fall per dag i alla åldersgrupper 30 fall/månad
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Antal spädbarnsfall per månad i Sverige

9 2017-09-08

Basnivå spädbarn 2008-2013, 7/månad
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ovaccinerad

vaccinerad
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Antal vaccinerade och ovaccinerade spädbarn med kikhosta 2016

Data från 19 årsrapporten om förstärkt övervakning av kikhosta 
kommer att publicera 30 september 2017
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Antal dagar mellan sjukdomsstart och start av

antibiotikabehandling (median), 2003-2016

11 2017-09-08
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Data från 19 årsrapporten om förstärkt övervakning av kikhosta 
kommer att publicera 30 september 2017
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Uppmärksamhet

Antal prover tagna med frågeställning kikhosta, I Sverige

2014 2015 2016 

14 306 13 167 14 306

Antal gånger som föräldrar sökte med sitt sjuka spädbarn innan kikhosta
diagnostiserades, 2016

Antal läkarbesök Antal spädbarn

1 33

2 18

3 18

4 6

5 3

många 1

Data från 19 årsrapporten om förstärkt övervakning av kikhosta 
kommer att publicera 30 september 2017
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USA (2011) 27-36 v

UK (2012) 16-32 v

Irland (2013) 27-36 v

Portugal (2013) 20-36 v

Spanien (2013) 20-36 v

Belgien (2013) 24-32 v

Tjeckien (2016) 28-36 v

Argentina (2012) >20 v 

Brasilien (2014) 20-36 v

Columbia (2013) >26 v

Mexiko (2012) 20-32 v

Australien (2013) 20-32 v

Nya Zealand (2013) 28-38 v

2015, bedömde WHO att maternell
vaccination mot kikhosta är den mest 
kostnadseffektiva tilläggsstrategin för att 
skydda sjukdom hos spädbarn som är för 
unga för att vaccineras och att denna strategi 
är mer effektiv än kokongstrategin.
(WHO position paper, Pertussis vaccines
2015)

Men detta är inte en rekommendation att alla 
bör starta med maternell vaccination utan 
varje land ska ta beslut utifrån rådande 
epidemiolog 
Länder har haft svårigheter att nå upp till hög 
anslutning. Stor betydelse att vaccination sker 
inom MHV

Vaccination till gravida mot kikhosta i andra länder 
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Vaccination till gravida mot kikhosta?

Tillkommit fler publikationer som tydligt visar på en fin skyddseffekt av 
gravidvaccination, och publikationer avseende god säkerhet av vaccination 
med dTap vacciner under graviditet. 

Men det finns även publikationer som talar för påverkan på barnets vaccinsvar, 
dvs att de överförda maternella antikropparna påverkar vaccinsvaret hos 
spädbarnet både vid primär- och boostervaccination (s.k. blunting, 
interferens), och den kliniska betydelsen av detta är fortfarande oklar.

Sverige har, i jämförelse med de länder i Europa som infört vaccination av 
gravida, fortfarande lägre spädbarnsincidens, men ytterligare strategier för att 
skydda de minsta spädbarnen behöver utvärderas regelbundet. 

Vi följer därmed denna fråga väldigt noggrant och analyserar 
spädbarnsstatistiken och nya publikationer tillsammans med experter i landet 
och i samarbete med experter andra länder. Med nuvarande 
spädbarnsincidens, och kvarstående oklarheter avseende interferens, avvaktar 
vi med nya rekommendationer.
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Mässling 2017 och media och 
politiska reaktioner

162017-09-08
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Antal redaktionella artiklar som handlar om mässling per månad
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Twitter som handlar om mässling per vecka. 
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Obligatorisk vaccination och restriktioner 
vid vaccin”vägran”
Andra länder:
– Italien och Frankrike har under 2017 tagit beslut om att införa obligatoriska 

vaccinationsprogram. 

– I 15 av 31 EU/EES länder är en eller flera vaccinationer inom det allmänna 

programmet obligatoriska. 

– I USA krävs vaccinationsintyg vid skolstart och i Australien dras barnbidraget in 

för barn vilkas föräldrar har tackat nej till vaccinationer.

– Vaccinationsprogram är frivilliga i alla nordiska länder. 

I Sverige:
– har obligatoriska vaccinationer och restriktioner gällande ovaccinerade 

barns deltagande i förskola föreslagits av politiker och media våren 

2017

• Riksdagen har sagt nej till motioner om obligatoriskt allmänt 
vaccinationsprogram. 
– Socialutskottet ansåg att eftersom vaccinationstäckningen är fortsatt hög och 

stabil, och de sjukdomar som omfattas av programmen är under god kontroll

2017-09-0825
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Argument mot obligatoriska vaccin i Sverige

• Vi har ett välfungerande vaccinationsprogram med hög 
vaccinationstäckning. Sjukdomar som omfattas av programmet är under 
god kontroll. 

• Den goda anslutningen till vaccinationsprogrammet bygger på 
föräldrarnas välinformerade beslut och det höga förtroendet för 
barnhälsovården och elevhälsa. 

• Vaccinationstäckning följs regelbundet. Riktade insatser vid låg täckning 
lokalt. 

• Obligatoriska vaccinationer skulle störa den balans av förtroende som 
BVC har byggt upp. 

• Om vaccinationer skulle vara obligatoriska anses det vara ett tvång och 
inget erbjudande 

• Går emot patientlagen och en tradition i Sverige att göra individen 
delaktig i sin egen eller sitt barns vård

2017-09-0826



.Sid

Om vaccinationsregistret
• FOHM:s mål är att så snart som möjligt börja använda registerdata 

för uppföljning av vaccinationstäckning och avsluta nuvarande 
statistikinsamling från BHV

• Med nuvarande underrapportering är det omöjligt 

• Med fullständig registrering skulle statistiken vara ”good enough” 
trots medfödda brister. 

• Vi räknar med att täckningen blir någon procent lägre jämfört med 
det riktiga. 

• Att ha bara en rapportering som sker genom automatisk överföring 
av uppgifter från journalsystem önskas av alla aktörer så vi måste 
hjälpas åt

• Registerdata är värdefullt för studier, t ex om säkerhet och 
”timeliness”

2017-09-0827
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Jämförelse av vaccinationstäckning med registrerade 

vaccinationer i NVR. Barn födda 2014, MPR-vaccin 

2017-09-0828
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Jämförelse av vaccinationstäckning med registrerade 

vaccinationer i NVR. Barn födda 2014, 3 doser av hexavalent

vaccin

2017-09-0829
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Andel barn med två registrerade doser av 

hexavalent vaccin vid 7 månaders ålder

2017-09-0830
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Vaccinationstäckning (%) bland 2-åringar 

2012-2016

2017-09-0831

2012 2013 2014 2015 2016

Difteri 98,4 98,4 98,2 98,1 97,5

Stelkramp 98,4 98,4 98,2 98,1 97,5

Kikhosta 98,3 98,4 98,2 98,1 97,5

Polio 98,3 98,4 98,1 98,1 97,5

Hib 98,2 98,3 98,1 98,0 97,4

Pneumokocker 97,5 97,6 97,5 97,4 96,6

MPR 97,2 97,4 97,3 97,5 96,7

Tuberkulos 23,8 24,9 25,8 23,6 26,4

Hepatit B 30,4 34,8 41,7 52,9 67,4
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• stödja Folkhälsomyndigheten i arbetet att identifiera behov av
förändringar av nationella vaccinationsprogram

• introduktion av nya sjukdomar, antal doser, dosintervall, ålders- och
riskgrupper

• ge förslag på prioritering till Folkhälsomyndigheten vilka
ändringar av nationella vaccinationsprogram som bör utredas först

• lämna synpunkter på det underlag och förslag till 
rekommendationer som arbetsgruppen för aktuell vaccinsjukdom
tagit fram

• främja förankringen av myndighetens arbete vad gäller nationella
vaccinationsprogram

• Ett vetenskapligt förhållningssätt och överväganden bygger på
evidensbaserade underlag

Referensgruppen för nationella vaccinationsprogram

Uppdrag
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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. 



BHV dagarna i Luleå 2017 
Aktuellt från vaccinationsprogrammet

Bilder från måndagens 
föreläsning/diskussion 
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EU Kommissionen 
Joint Action 2018-2020

• Eu finansierat projekt startar mars 2018

• Workpackage 1-8, 4 administrativa och 4 med substans:

1. Vaccinregister och harmonisera vaccintäckningsdata och us om 
man kan göra en gemensam mässlingskampanj i EU

2. Vaccin tillgång – förutse behov och samarbeta 

3. Vaccin forskning – identifiera fokusområden

4. Vaccin tveksamhet – identifiera orsaker, nya metoder för 
uppföljning via sociala medier mm

2017-09-0835
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Nationella vaccinupphandling 

• Beslut i april 2017 om nationella upphandling av Region Skåne

• Plan klar i juli 2017 enbart för landsting/regioner

• Fördelar i den planen: Volymsupphandling och 3 månaders lager

• SKL Kommentus (SKI) beredda att hantera kommunerna men inget 
klart beslut

• Fortsatta frågetecken som det arbetas runt: 

1. Vem ska handla upp vaccin till 290 kommuner? 

2. HUR kan vi undvika att Sverige står utan ramavtal juni2018 till 
jan 2019??

2017-09-0836
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Vaccine access-
WHOs omvärlds-
bevakning

08/09/201737



Folkhälsomyndigheten deltar i WHOs 

Vaccine Safety Net 
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VSN har 52 medlemmar och websidor på 13 språk (24 länder)

VSN portal ägs av WHO och administreras av Vaccine safety Net 
Secretariat.

VSN portal sponsras av WHO’s och medlemmar och är 
oberoende läkemedelsindustrin

WHO-validerade websidor tillhandahåller trovärdig information 
om vaccine safety

40 2017-09-08
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Den publika delen av VSN portal innehåller material från 

medlemmarnas hemsidor som man godkänt att dela och som 

är godkänt av WHO

42 2017-09-08

http://www.vaccinesafetynet.org/

http://www.vaccinesafetynet.org/


SAGE möten 2 ggr per år 

432017-09-08
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Polio 

• Lycksam OPV switch från 3 till 2 valent OPV utan polio 2.

• IPV skyddar mot VDPV2 vilket är viktigt när bOPV används och 
skydd mot polio minskar så 

• SAGE rekommenderar 
– 2 fraktionerad IPV doser i länder som kan ge intradermala injektioner och 

god kommunikation till föräldrar och personal

– IPV ska prioriteras i rutin vaccin program 

– Klassificeringen av prioriterade länder ska ses över 

• SAGE rekommenderar efter OPV withdrawal
– Att länder ska behålla minst 2 doser IPV i scheman, vid 14 veckor och andra 

dosen minst 4 mån efter

– Utan Polio essential facilities minst 10 år efter OPV borta

– Med Polio essential faciliites tills GPEI säger till  

08/09/201746
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2Current rolling 6 months: 16 February 2017 – 15 August 2017
3Same period previous year: data reported as of 16 February 2016

Endemic country

1Excludes viruses detected from environmental surveillance
2Onset of paralysis 16 February 2017 – 15 August 2017

Global Wild Poliovirus & cVDPV Cases1, Previous 6 Months2

Wild poliovirus type 1
cVDPV type 22

Data in WHO HQ as of 15 August 2017

Country
Onset of most 

recent WPV1 case
Current2

Same period 

last year3 Current2
Same period 

last year3

Nigeria NA 0 2 0 2 0

DRC NA 0 0 0 0

AFR 0 2 0 2

Pakistan 11-Jun-17 1 7 1 4

Afghanistan 10-Jul-17 4 4 4 2 0

Syria NA 0 0 0 0 33

EMR 10-Jul-17 5 11 5 6 33

Global 10-Jul-17 5 13 5 8 40

Number of 

cases

0

7

Number of WPV1 cases
Number of WPV infected 

districts

cVDPV current 

6 months

7
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Global Wild Poliovirus 2012 - 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pakistan 58 93 306 54 20 13 3 18-Apr-12 11-Jun-17 89 66 127 84 62 59 28-Jul-17

Afghanistan 37 14 28 20 13 6 6 11-Apr-10 10-Jul-17 17 20 2 8 07-Jul-17

Nigeria 122 53 6 0 4 2 0 10-Nov-12 21-Aug-16 15 3 1 17 27-Sep-16

Somalia 0 194 5 0 0 0 0 NA 11-Aug-14

Cameroon 0 4 5 0 0 0 0 15-Oct-09 09-Jul-14

Equatorial Guinea 0 0 5 0 0 0 0 NA 03-May-14

Iraq 0 0 2 0 0 0 0 NA 07-Apr-14

Israel4 0 0 0 0 0 0 0 NA NA 136 14 30-Mar-14

Syrian Arab Republic 0 35 1 0 0 0 0 NA 21-Jan-14

Ethiopia 0 9 1 0 0 0 0 NA 05-Jan-14

West Bank and Gaza 0 0 0 0 0 0 0 NA NA 7 1 05-Jan-14

Kenya 0 14 0 0 0 0 0 NA 14-Jul-13 1 12-Oct-13

Egypt 0 0 0 0 0 0 0 NA 03-May-04 2 06-Dec-12

Niger 1 0 0 0 0 0 0 19-Jan-11 15-Nov-12

Chad 5 0 0 0 0 0 0 10-Mar-11 14-Jun-12

Total 223 416 359 74 37 21 9 106 213 160 104 65 67

Total wild virus type 15 202 416 359 74 37 21 9

Total wild virus type 3 21 0 0 0 0 0 0

Tot. in endemic countries 217 160 340 74 37 21 9

Tot. in non-end countries 6 256 19 0 0 0 0

No. of countries (infected) 5 8 9 2 3 3 2

No. of countries (endemic) 3 3 3 36 36 36 3

Countries in yellow are endemic.

Wild virus reported from other sources
2Wild virus confirmed cases

2017

2Wild viruses from environmental samples, select contacts and other sources. 3In March 2014, a serotype 1 wild poliovirus was detected in an environment specimen from Brazil, 

further investigation indicates this is an isolated event without evidence of circulation. 4Results are based on L20B positive culture. Prior to reporting week 16, 2014, results were based 

on a combination of direct qRT-PCR on RNA from concentrated sewage and L20B positive culture.  5Includes 1 case in 2012 with a mixture of W1W3 virus.  6Between 27 Sep 2015 and   

27 Sep 2016, Nigeria was not classified as endemic. NA - Most recent case had onset prior to 1999. 7Exceptionally reporting case-contact of a positive index case given the date of 

collection is later than the onset date of the most recent WPV.

Total 01 Jan - 15 Aug
1

Onset of most 

recent type 3

Onset of most 

recent type 1

Date of most 

recent virus

Total

1Data in WHO HQ on 15 August 2017 for 2017 data and 16 August 2016 for 2016 data.  

Country or territory3

Data in WHO HQ as of 15 August 2017



.Sid 08/09/201749



.Sid 08/09/201750



.Sid

Difteri 

• Difteri ansågs som en ”glömd” sjukdom, sagnerat vid runt 5000 
rapporterade fall per år globalt

• Flesta fall ovaccinerade eller ej fullvaccinerade 

• Uppmuntrade till bättre monitorering och rapportering av både C 
diphteria och C ulcerans där lab så tillåter

• Viktigast med rekommenderade 6 doserna av difterivaccin (3 
primär och 3 booster, 1-2 år, förskola och tonårsbooster)

• Tillgängliga data på duration av skydd stödjer inte booster med 
10 års intervall

• Difteriantitoxin bristen diskuterade bl a lager och upphandlingar 
diskuterades men även utveckling av monoklonala ab

51 08/09/2017
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TB rekommendationen 

Barn som enligt följande kriterier löper ökad risk att utsättas för TB-
smitta rekommenderas BCG-vaccination: 

• familjeursprung från ett land med ökad, hög eller särskilt hög TB-

förekomst

• aktuell TB hos en nära anhörig eller hushållskontakt (samråd görs med 

behandlande läkare när det gäller eventuell pågående smittspårning eller 

kemoterapi samt tidpunkten för BCG) 

• för barn som inte omfattas av ovanstående kriterier; inför planerad 

längre (mer än tre månader) vistelse i ett land eller område med hög TB-

förekomst, om barnet kommer i nära kontakt med lokalbefolkningen 

52 2017-09-08
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Ansvarsfördelningen runt nationella 
vaccinationsprogram 

2017-09-0853
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TACK!
Ann.Lindstrand@fohm.se
Bernice.Aronsson@fohm.se

2017-09-0854
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