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• HPV-vaccination till alla barn

• Informationsmaterial 

• Vaccinationstäckning 

• Barn och vaccination mot covid-19

• Skola och covid-19

Innehåll



Hur har covid-19-pandemin påverkat arbetet 
med barnvaccinationsprogrammet? 

2019 2020 2021



Effekten av vaccinationsprogram



Effekten av smittskyddsåtgärder  

Rapporterade fall av kikhosta 2014 - 2021 (tom v 19)



Vaccinationsprogrammets hållbarhet



• 83,9 procent av barn födda 2009 vaccinerade med en 

dos

• 86,9 procent av flickor och 81,1 procent av pojkar 

• 3 procent av pojkar födda 2008 vaccinerade

HPV-vaccination av alla barn



• Enkät skickad via Riksföreningen för skolsköterskor

• Över 300 svar hittills (fram till 21/5)

Uppföljning av material om HPV-vaccination



Har du använt materialet: Fördjupat samtalsstöd kring HPV-

vaccination med bilder och text-manus 

Ja

Nej

Vet ej

En enkätfråga om materialet



Nya faktablad om vaccinationer



Webbsida Vaccinationer i skolan 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationer-i-skolan/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationer-i-skolan/


• 1-dostäckning nära 90 procent bland flickor 

födda 2006-2008

• 2-dostäckning 83 procent bland flickor födda 

2006 och 2007

Flickor födda 2007 
vaccinerade med 
minst 1 dos

Vaccinationstäckning för HPV-vaccin



Flickor födda 
2008

Flickor födda 
2007

Vaccinationstäckning för HPV-vaccin



Kompletterande vaccinationer
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Vaccinationstäckning för en dos HPV-vaccin bland flickor födda 2004 och 2005 



• MPR-vaccin dos 2:  90,1 procent bland barn födda 2011

• dTp-vaccin:  92,5 procent bland ungdomar födda 2004

Vaccinationstäckning MPR- och dTp-vaccin



Vaccination mot covid-19 
Bör barn och ungdomar vaccineras?

• Pfizer:s vaccin Comirnaty är godkänt från 16 år

• I Kanada och USA är Comirnaty godkänt från 12 år 

• Godkännande för vaccination av barn 12-15 år i EU kommer inom kort

• Särskilda grupper i ålder 16-17 år rekommenderas vaccination i Sverige

https://www.barnlakarforeningen.se/2021/04/29/rekommendationer-

for-vaccination-mot-covid-19-for-sarskilda-grupper-av-barn-ungdomar-

fran-16-ars-alder/

• NPO barn och ungdomars hälsa förespråkar vaccination från 16 år 

• Syftet med att vaccinera barn och ungdomar? 

https://www.barnlakarforeningen.se/2021/04/29/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19-for-sarskilda-grupper-av-barn-ungdomar-fran-16-ars-alder/


• Utbrott och kluster i skolmiljö

• Testning och screening i skolmiljö

• Kunskapsunderlag, nästa uppdatering på hösten 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-

19-hos-barn-och-unga--en-kunskapssammanstallning-version-3/

• Epidemiologiska läget bland barn och ungdomar – veckorapport

• Uppföljning av effekterna av pandemin på barn och unga 

• Ingångssida för webbsidor om skola och covid-19 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-

sjukdomen-covid-19/

Barn, skola och covid-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-hos-barn-och-unga--en-kunskapssammanstallning-version-3/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/



