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BCG + CHECKLISTA 
 

 

BCG-VACCINATION INNAN HEMGÅNG FRÅN BB/SJUKHUS 

Barnläkaren ansvarar för att ordinera och administrera BCG vaccin i barnets journal 

innan hemgång från sjukhus vid: 

 aktuell aktiv TB hos en nära anhörig eller hushållskontakt  

 vid planerad resa till område med hög TB-förekomst innan BVC har skrivit in 

barnet och tar över hälsoansvaret. 

 

BCG-VACCINATION VID 4-8 VECKORS ÅLDER PÅ BVC 

PKU ska vara taget med negativt resultat från SCID-screening. Alla PKU är klara och 

utsvarat inom 2 v. BHV-ssk ordinerar. Barnläkare på BB dokumenterar inte på FV2. 

 Rekommenderas till barn med familjeursprung med ett land med ökad eller hög 

risk för tuberkulos (TB), se FHM aktuella lista*. 

 

KOMPLETTERANDE BCG-VACCINATION PÅ BVC 

 Rekommenderas till barn med familjeursprung med ett land med ökad eller hög 

risk för tuberkulos (TB), se FHM aktuella lista*. 

 Nyanlända barn från länder med hög risk för tuberkulos provtags av AIH.  

För vaccination av ovaccinerade barn <2 år ska TST vara 0 mm och för  

barn 2-6 år (så länge barnet är inskrivet på BVC) ska IGRA vara negativ. 

 

BCG-VACCINATION ÖVRIGA BARN OCH UNGDOMAR UPP TILL 18 ÅRS ÅLDER  

 aktuell aktiv TB hos en nära anhörig eller hushållskontakt (i samråd med 

behandlande läkare angående tidpunkt, ev. smittspårning och behandling för TB) 

 för övriga barn och ungdomar som inte tillhör riskgrupper kan BCG-vaccination 

övervägas inför planerad längre vistelse (>3 mån) i land eller område med hög 

TB-förekomst, om personen kommer i nära kontakt med lokalbefolkningen 

 

ADMINISTRATION 

 Behörig sjuksköterska har ordinationsrätt för BCG av barn i riskgrupp för TB.  

 Använd Checklista/Manual inför vaccination (Rikshandboken/BCG-vaccination). 

 Vaccination dokumenteras i BHV-journal Growth/Vaccinationsapp. 

 

REKOMMENDERAS INTE VACCINATION/KONTRAINDIKATIONER 

Se Folkhälsomyndigheten  

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos  

– hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination  

 
*Länder kan saknas på FHM aktuella lista* tex. länder i krig/konflikter med bristfällig 

hälsoövervakning vilket medför att vaccination med BCG bör erbjudas. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/tuberkulos-tb/risklander-for-tuberkulos/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/tuberkulos-tb/risklander-for-tuberkulos/
https://www.rikshandboken-bhv.se/vaccination/bcg-vaccination/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-preventiva-insatser-mot-tuberkulos-halsokontroll-smittsparning-och-vaccination/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-preventiva-insatser-mot-tuberkulos-halsokontroll-smittsparning-och-vaccination/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/tuberkulos-tb/risklander-for-tuberkulos/

