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Manual för vaccinationsremisser 
 
Vi får många remisser och förfrågningar om vaccinationer från er! Det rör sig om alla möjliga 

klurigheter och svårigheter som ni stöter på när ni tar hand om barnens vaccinationer. Vi är glada 

att ni är uppmärksamma och noggranna och tycker det är bra att ni känner till att ni kan vända er 

till oss när ni har ”kört fast”. Vi hjälper gärna till! 

 

Vårt mål är att er kompetens och kunskap om vaccinationer utvecklas med varje fråga ni ställer 

och med varje svar ni får av oss. Nu har vi utarbetat en lathund som ska hjälpa till att uppfylla 

dessa mål:  

 

1. Börja med att ta reda på vilka vacciner barnet har erhållit förut. Ibland finns det ingen 

dokumentation på det. Ibland vet föräldrarna, ofta inte. Ibland behövs det en tolk eller google 

translate (!) för att ta reda på vad som står på vaccinationskortet. 

 

2. Ladda ner vårt Arbetsblad för kompletterande vaccinationer på BVC som finns på 

Vårdgivare Skåne. arbetsblad-for-kompletterande-vaccinationer-pa-bvc.pdf (skane.se) 

 

3. Ange aldrig fullständigt namn eller personnummer! Det räcker med initialer och de sex 

första siffrorna. 

 

4. Fyll i högra kolumnen; tidpunkt när vaccin har erhållits och barnets ålder vid vaccination. 

WHO har en översikt över alla länders nationella vaccinationsscheman som kan ge vägledning när 

uppgifter är ofullständiga. WHO Immunization Data portal 

 

5. Vi uppskattar om BVC-sjuksköterska och BVC-läkare har haft en diskussion innan ni frågar 

oss. Det är lärorikt, ökar säkerheten för barnen och tryggheten för er. 

 

6. Skicka sedan det ifyllda arbetsbladet med en kort anamnes till oss! Handläggningen går 

snabbast om ni skickar via e-post utvecklingsenhet.barnhalsa@skane.se men pappersformat går 

också i undantagsfall. Glöm inte skriva under med namn och BVC. Vi handlägger vaccinfrågor ca 

en gång i veckan. 

 

7. Våra svar är rekommendationer som kan användas i resonemanget samt som underlag till 

ansvarig BVC-läkares ordination. Utvecklingsenhet barnhälsa kan inte ordinera vaccin då det 

saknas patientrelation. 

 

 

  

Gäller det övriga vaccinationsfrågor, där man inte behöver veta barnets samlade 
vaccinationsstatus, går det bra att ställa frågan mera informellt via e-post.  

 
 
 

Länk: Vaccinationer i barnhälsovården - Vårdgivare Skåne (skane.se) 
 

 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/vaccination/barnvaccination/arbetsblad-och-lathundar/arbetsblad-for-kompletterande-vaccinationer-pa-bvc.pdf
https://immunizationdata.who.int/listing.html?topic=vaccine-schedule&location=
mailto:utvecklingsenhet.barnhalsa@skane.se
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/barnvaccination/#146512

