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ARBETSBLAD: Frågor att ställa till föräldrar vid BCG-
vaccinationstillfället (eller uppgifter från barnets journal eller remiss)

Indikation BCG vaccination 

Har barnet ökad risk för tuberkulos? Ja  Nej 
 Har ditt barn fått vaccin mot Tuberkulos (BCG) tidigare? Ja = barnet ska ej vaccineras mot tbc 
 Har ditt barn något ärr efter tidigare BCG-vaccination? Ja = barnet ska ej vaccineras mot tbc 

Tuberkulinprövning med PPD 

Har ditt barn fått en tuberkulinprövning med PPD? Ja Nej 
Satt Datum 
 Avläst Datum 

Till personalen: Om PPD resultat är positiv > 0 mm eller IGRA är positiv ska barnet inte vaccineras 

Indikation tuberkulintest (TST) med PPD innan BCG? 

Har någon i barnets närhet aktiv smittsam tuberkulos sedan barnet 
har fötts eller kontrollerats för misstänkt aktiv tuberkulos? Ja Nej 
 Om ja; vem? 
 När? Datum  
 Har ditt barn varit utomlands1? Ja Nej 
 Om ja; var? 
 När? Hur länge?  
 Hade ditt barn närkontakt2 med lokalbefolkningen? Nej 

Om JA på någon av ovanstående frågorna bör TST sättas 3 månader efter exponeringen och innan 
BCG vaccinationen ges. Barn över 2 år kan testas för TB-smittan med ett IGRA blod test 

Är barnet > 18 månader gammal Ja = TST bör sättas rutinmässigt 

1 Enligt Folkhälsomyndighetens ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos” (2020) 
behöver barn yngre än 18 månader inte rutinmässigt TST testas inför BCG vaccination såvida barnet 
ej varit utsatt för smittrisk i familjen, hushåll eller i samband med en utlandsvistelse. Om barnet 
innan vaccinationstillfället rest till ett land med hög risk bör TST göras innan vaccinationen. Om 
barnet rest till land med ökad risk får individualisering göras beroende på resmål, resans längd och 
karaktär. Kortare resa till land inom Europa motiverar i regel ej TST före vaccination. 
2 Närkontakt: Som närkontakter räknas personer som haft långvarig, regelbunden och nära kontakt 
med den sjuke och delat andningsluft i sovrum, badrum och kök, dvs. huvudsakligen 
familjemedlemmar, hushållskontakter och sexualpartners. Arbetskamrater och klasskamrater kan 
ibland hamna i denna kategori, exempelvis vid hela arbetsdagar tillsammans i en avgränsad lokal. En 
slags riktlinje som används internationellt är personer som haft mer än 8 timmars nära kontakt med 
högsmittsamt fall eller mer än 40 timmar vid låg smittsamhet hos indexfallet (FOHM, 2020, s 26) 

Ja



 
 

Att tänka på 
 
Har ditt barn blivit vaccinerat mot mässling-påssjuka-röda hund eller gula      
febern senaste månaden? Ja  Nej  
 Det ska ha gått minst 4 veckor efter MPR eller gula feber vaccination 

Har ditt barn nyligen haft någon virusinfektion som influensa, mässling, påssjuka,     
röda hund eller vattkoppor? Ja  Nej  
 

Det ska ha gått minst 2 veckor efter tillfrisknandet 
 
 

Kontra-indikationer 
 
Finns generaliserat eksem eller hudinfektion i närheten av injektionsområdet på     
vänster överarm? Ja  Nej  
 Har barnet haft många och svåra infektioner?3 Ja  Nej  
 Har barnet någon allvarlig sjukdom, som leukemi, lymfom eller generaliserad     
malign sjukdom (även strålbehandling)? Ja  Nej  
 Har barnet under den senaste månaden behandlats med intravenös eller peroralt      
kortison eller andra medel som sätter ned immunförsvaret? Ja  Nej  
 Har någon i familjen/släkten insjuknat i allvarlig immunbristsjukdom4? Ja  Nej  
 Är modern som födde barnet eller barnet HIV-positiv4? Ja  Nej  
  Har barnets syskon, kusiner eller föräldrarnas syskon dött i späd ålder4? Ja  Nej  
     
Har modern fått immunmodulerande behandling under sen graviditet*? Ja  Nej  

  
 

* Barn som exponerats för immunmodulerande behandling under sen graviditet (t ex biologisk- 
eller tiopuriner) kan BCG-vaccineras först efter kontakt med moderns behandlande läkare. 
 
Om JA på någon av ovanstående frågor skall BVC läkare kontaktas innan BCG vaccination 
ges. 
 

 
 
Kontakt vid behov av diskussion  
 
Utvecklingsenhet barnhälsa - Vårdgivare Skåne (skane.se) 
utvecklingsenhet.barnhalsa@skane.se   
    

 
3 Barn med primär immunbristsjukdom har många och svåra infektioner. De växer inte normalt 
(failure to thrive), har månadslånga infektioner i mun och i blöjregionen (torsk), oklara 
eksemliknande hudutslag och luftvägsinfektioner som förvärras.  
 
4 Denna fråga ska ställas om barnet är < 6 månaders ålder. SCID screening i PKU-provet infördes i 
Sverige 2019-08-05. 

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/utvecklingsenhet-barnhalsa/
mailto:utvecklingsenhet.barnhalsa@skane.se
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