
 

Rekommendationer för barnhälsovården, tillfällig prioriteringar 

vid krissituation 
Vårdkedjan för de nyfödda barnen, 0–6 veckor, måste värnas oberoende av föräldrarnas 

hälsotillstånd, med eller utan konstaterad Covid-19-infektion är omhändertagandet 

detsamma. Barnet betraktas som smittat om modern har en konstaterad eller misstänkt 

Covid-19- infektion. Barnhälsovården ska regelbundet följa barnet och klinisk 

undersökning ska inte fördröjas. 
 

Vård som inte kan prioriteras bort för de nyfödda barnen, 0–6 veckor 

 Första hembesöket. Om familjen är frisk erbjuds hembesök enligt 

barnhälsovårdsprogrammet. Om det inte är möjligt sker besöket på 

BVC*.

 Teambesök med läkare och sjuksköterska vid 4 veckors ålder**.

 
* Vid första hembesöket/besök på BVC bedöms vilka barn som bör komma till BVC för till 

exempel tillväxtbedömning, amningsstöd, föräldraskapsstöd, läkarbesök innan teambesöket vid 4 

veckors ålder. Uppföljande besök för nyfödda vid behov är alltid prioriterade. 

 

**Vid resursbrist bör läkarundersökningen göras tidigare och inte skjutas upp. 

 

Prioriterade besök efter 6 veckors ålder 

Om barnhälsovårdens personal tas i anspråk för andra arbetsuppgifter eller vid 

personalbrist på grund av rådande Covid-19-pandemi är följande besök prioriterade. 
 

 Besök vid 6–8 veckor, med vaccination och EPDS. 

 BCG-vaccination för barn i riskgrupp. 

 Besök vid 2,5–3 månader, med vaccination och enskilt samtal för icke 

födande förälder. Vaccinationen vid 3 månaders ålder bör inte senareläggas. 

 Besök vid 5–6 månader, med vaccination och teambesök med läkare. 

 Besök vid 12 månader, med vaccination och teambesök med läkare. 

 Besök vid 18 månader, med vaccination. 

 Besök vid 5 år, med vaccination. 

Övriga besök till BVC får flyttas fram men ej ställas in 

För följande besök i barnhälsovårdsprogrammet rekommenderas inte mer än ett 

halvårs framflyttning från ordinarie tidpunkt. 
 

 Läkarundersökningen vid 12 månader kan vid behov förläggas till 18 månader. 

 Besök vid 2,5 år. 

 Besök vid 3 år. 

 Besök vid 4 år. 
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