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Hepatit B för nyanlända elever 
i skolan 

Inledning 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn upp till 18 år med ursprung i 
medel eller högendemiska områden för hepatit B eller andra särskilda riskfaktorer, 

vaccineras mot hepatit B. 
Rekommendationer om vaccination mot hepatit B — Folkhälsomyndigheten 

(folkhalsomyndigheten.se)  
 

Vaccination av barn och ungdomar - Vägledning för vaccination enligt föreskrifter 

och rekommendationer — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

  

Region Uppsala har tillsammans med Uppsala kommuns beslutat att från 
höstterminen 2022 ska skolan erbjuda hepatit B-vaccinationer till nyanlända elever 

6-18 år i definierade riskgrupper.  
Riskländer avseende hepatit B — Folkhälsomyndigheten 

(folkhalsomyndigheten.se). 
 

Då hepatit B-vaccination inte ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för 

barn ersätter Region Uppsala kommunen för vaccinkostnaden.  

Praktiskt genomförande 

Skolläkaren gör vaccinationsbedömning, vaccinationsplanering och 
skolsköterskan genomför vaccinationer.  Hepatit B-vaccin ges i form av hexavalent 

vaccin tillsammans med andra vaccin eller som enskilt vaccin beroende på övrigt 
samtidigt vaccinationsbehov.  
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Upphandlade vaccin   

Engerix-B, monovalent vaccin mot hepatit B-virus.   

Hexyon, hexavalent vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hib och hepatit B  

Beställning av vaccin  

Vaccinet beställs enligt gällande rutin i Webbhandboken under vaccinbeställning.  
Engerix-B finns i enstycke förpackningar  
Hexyon finns i enstycke förpackning och i 10-pack. Hör av dig till 

skolsköterskegruppen innan du beställer, om någon annan har doser över.    

Fakturering  

Region Uppsala ersätter Uppsala kommun för kostnaden för hepatit B vaccinet. För 

Engerix B ersätts hela kostnaden, för Hexyon är ersättningen 136 kronor per dos 
(kostnaden för Hepatit B-delen). 

  
Meddela din administratör nedanstående:   

När fakturan kommer till skolan kontrolleras antalet beställda doser för vaccin 
Engerix B och Hexyon. Kostnaden för angivna vaccin fördelas till ansvar 100 382.  

Hexyon innehåller även vacciner som ingår i det allmänna 

vaccinationsprogrammet och den delen av kostanden står som vanligt skolan själv 
för, regionen ersätter endast för Hepatit B vaccinet.   
Vid frågor kring fakturering så kan administratören kontakta Jonas Martelleur, 

controller, Avdelning för barn-och elevhälsa, Enhet för centrala teamet 

jonas.martelleur@uppsala.se  
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