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Beställ fyrvalent vaccin till alla 5-åringar födda mellan januari och mars 2011 och 
tidigare. En stor leverans har kommit till Sverige med hållbarhet till 2016-03-31 

Vår leverantör SanofiPasteur (SPMSD) har fått besked om att en leverans om 100 000 doser 
Tetraxim® kommer till Sverige från och med mitten av november 2015.  
 
Varumärkena Tetravac® och Tetraxim® är identiska, vilket innebär att aktiv substans, formulering 
och tillverkning är exakt densamma. Dosernas är hållbara till och med 2016-03-31. 
 
SPMSD vill att ni så snart som möjligt lägger en order hos VaccinService SPMSD. OBS! Eventuella 
doser som inte hinner administreras innan utgångsdatum kan inte returneras. 
 
Eftersom vi fortfarande inte har fått några tydliga besked om hur leveranserna av Tetravac 
kommer att se ut för år 2016 är det viktigt att: 

 Alla 5-6 åringar som borde ha blivit, men inte är vaccinerade än utan har fått senarelägga 
sin vaccination ska vaccineras under december 2015 till och med mars 2016  

 Alla 5-åringar födda januari-mars 2011 ska få sin vaccination mellan januari och mars 
2016. Det är viktigt att 5 års-vaccinationen prioriteras. Om ni på er BVC har många 5-
åringar kan det bli nödvändigt att senarelägga barnets ordinarie hälsobesök vid 5-års ålder 
och kalla era 5-åringar till ett extra besök för enbart vaccination. Ett informationsbrev om 
extra besök för enbart vaccination kan bifogas i kallelsen (informationsbrevet bifogas 
denna information och kommer att finnas på webbsidan) 

 5-åringar födda mellan april och juni 2011: De BVC som har få barn i ovanstående grupper 
kan välja att uppvaccinera 5 åringar som kommer att fylla 5 år under våren 2016. Ni kan då 
välja att kalla in barnen till ett extra besök med enbart vaccination. Informationsbrevet 
kan bifogas i kallelsen. 

 
OBS! Alla BVC som har hunnit få Infanrix Polio eller Infanrix Polio Hib (utan Hib) som ersättning till 
Tetravac kan fortsätta använda dessa doser. Infanrix Polio, Infanrix Polio Hib (utan Hib) och 
Tetraxim är likställda vaccin. 
 
Läs mer om vaccinbrist 
Vaccinbrist under hösten 2015 Region Skåne   
Information Folkhälsomyndigheter om vaccinbrist 
 

Övrig information: 
Leverans av Infanrix Hexa är stabil men ges i första hand bara som grundvaccinering till spädbarn 
och ska inte användas som ersättning för Tetravac. Det finns tillräckligt med doser för prematura 
barn och barn som reser innan 6 månaders ålder där en extra dos under första levnadhalvåret 
brukar ges. 

 
Med vänliga hälsningar 
Jet Derwig & Helena Kornfält Isberg, barnhälsovårdsöverläkare 

http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/#33287
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/oktober/vaccinbristen-minskar-efter-leverans/

