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Prioriteringsordning vid brist på BCG-vaccin
Tillgången på BCG-vaccin har under de det senaste året varit otillräcklig. Trots
licensanvändning av alternativa BCG-vaccin kommer sannolikt en bristsituation att råda under
en tid framöver. Under en bristsituation är det av yttersta vikt att optimera användningen av alla
BCG doser som finns tillgängliga, om möjligt genom att centralisera vaccinationerna till
särskilda BCG-vaccinationsdagar och/eller BCG mottagningar.
Smittskydd och Central Barnhälsovård i Västra Götaland har gjort en prioriteringslista för
användning av befintliga BCG-vaccindoser i deras region. Folkhälsomyndigheten i samarbete
med smittskyddsläkarna i Stockholms läns landsting och Region Skåne instämmer i
bedömningen och vill med mindre justeringar tillsammans rekommendera listan nationellt.
Under pågående bristsituation föreslås att BCG-vaccin ges till prioriteringsgrupper 1-3.
Övriga får sättas upp på väntelista på vaccinerande enhet.
Prio 1
- Alla ovaccinerade barn 0-18 år i riskgrupper som inom en snar framtid (inom 6 mån-1
år) kommer att vistas i ett land med hög eller särskilt hög*(≈ Afrika söder om Sahara
och Asien) tuberkulosförekomst.
- Nyfödda barn med familjeursprung från länder med hög eller särskilt hög*
tuberkulosförekomst**.
- Ovaccinerade barn i hushåll med aktuell tuberkulos hos en nära anhörig eller
hushållskontakt (endast i samråd med TB-läkare/barnläkare och efter
ställningstagande om eventuell profylax).
Prio 2
- Barn under 1 år med familjeursprung från länder med hög och särskilt hög*
tuberkulosförekomst, när familjen eller hushållskontakterna vistats i Sverige under
kortare tid än 5 år.
Prio 3
- Övriga barn under 5 år med familjeursprung från länder med hög eller särskilt hög*
tuberkulosförekomst.
Prio 4
- Övriga barn och ungdomar som har indikation för BCG-vaccination. Här inkluderas
barn och ungdomar 5-18 år som ordinerats BCG vid ”hälsoundersökning av
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asylsökande”.
Prio 5
- Ovaccinerade vuxna som ska vistas eller studera i ett område med ökad risk för
tuberkulos, eller arbeta i ett yrke med motsvarande ökad risk.
*TB incidens > 100 per 100 000 http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskyddsjukdomar/vaccinationer/Risklander_TB_enligt_WHO_rapport_2014.pdf , dvs länder i gula och röda kolumnerna i
risklandslistan inklusive Eritrea.
** Enligt rekommendationen vaccineras de med familjeursprung från länder med särskilt hög tuberkulosförekomst
på BB och de med hög risk vid 6 månaders ålder.
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