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Till BVC 
 
Centrala BHV-enheten har fått följande fråga: 
 
”1. Vi har ju förstått att vaccinationer på 12 mån barn ska prioriteras men behövs läkarbesök för 12 
mån barnen eller räcker det med sköterskebesök om läkarna behövs till annat? 
2. Sedan undrar vi över 8 och 10 månaders barnen. Ska de stå över sina besök helt och höra av sig 
själva vb eller hur ska vi tänka?”   
 
I ett läge där det inte finns läkare att tillgå på BVC: 

- 4-v teambesök är prioriterat och ska erbjudas  
- 6 mån och senare teambesök endast om det finns särskilda medicinska skäl. 

 
Av resursskäl är inte heller 8 (hembesök) resp 10 mån besök prioriterade, kan ev slås ihop till ett eller 
helt utebli som fysiskt möte, men BVC bör ha telefonkontakt med familjerna för att höra hur det är 
och bedöma om fysiska besök behövs eller inte.  
 
Centrala BHV-enheten meddelade ett förslag till BVC 16/3 (som även finns under Covid-19 på vår 
hemsida: internet resp intranätet): Fokus på de yngsta Barnhälsovårdens verksamhet bör fokusera 
på de yngsta barnen (under 6 mån) under den angivna tidsperioden. Barn under 6 mån behöver 
fortfarande tillgång till Barnhälsovård även under rådande omständigheter.  
 

 Första hembesöket. Om inte möjligt görs besöket på BVC.  

 Teambesök med läkare och sjuksköterska vid 4 veckor.  

 Besök vid 6 veckor med vaccination Rotarix.  

 Besök vid 3 mån med vaccination Hexyon, Synflorix, Rotarix.  

 Besök vid 5-6 mån med vaccination Hexyon, Synflorix. Teambesök med läkare endast vid särskilda 
medicinska skäl.  

 Vaccination med M-M-RVAXPRO vid 12 eller 18 mån ålder. 

 Övriga besök skjuts upp t.v. om inte särskilda skäl föreligger. 
 
Det kommer att komma nationella rekommendationer för BVC och sannolikt kommer då även  vacc 
med Hexyon och Synflorix vid 12 mån att vara prioriterat. 
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