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Vaccination av barn på flykt från Ukraina 

Ukraina var 2013, ett av de länder med lägst vaccinationstäckning globalt. Till följd av den låga 
vaccinationstäckningen har landet rapporterat återkommande fall av vaccin deriverad polio (senast 
i  oktober 2021), och omfattande utbrott av mässling fram till 2019. Sedan dess har särskilda insatser 
satts in för att öka vaccinationstäckningen. Enligt WHO låg vaccinationstäckningen 2020 på strax över 
85% för mässling och 81% för tre doser DTP innehållande vaccin.  

Barnets vaccinationsstatus bedöms på sedvanligt sätt utifrån vaccinationsdokument och anamnes. 
För helt ovaccinerade barn som ser friska ut, är vaccination en prioritet före hälsoundersökning. 
Komplettering av vaccination sker som vanligt utifrån Folkhälsomyndighetens Vaccination av barn 
och ungdomar. 

Vaccination av barn är frivillig och kostnadsfri för familjen. Läkarordination behövs inte för 
komplettering av vaccination enligt nedan. 

Prioriterade vaccinationer 
• Vaccination mot mässling är en prioritet. Vid osäkerhet om barn fått MPR vaccination enligt 

svenska barnvaccinationsprogrammet, erbjud en dos.  
• Vaccination med DTP-innehållande vaccin är en prioritet. Vid osäkerhet om barn fått 

vaccination enligt svenska barnvaccinationsprogrammet, erbjud en dos 6-valent vaccin och 
fortsätt sedan komplettering enligt Vaccination av barn och ungdomar.  

• För barn som redan fått DTP-innehållande vaccin, bedöm vilka vaccinationsdoser som saknas 
enligt svenska barnvaccinationsprogrammet och komplettera därefter enligt Vaccination av 
barn och ungdomar.  

Övriga vaccinationer 
• Barn yngre än sex år som följt vaccinationsschemat i Ukraina kan behöva komplettera med 

vaccination mot pneumokocker enligt Vaccination av barn och ungdomar.  
• Rotavirusvaccination erbjuds till barn enligt svenska barnvaccinationsprogrammet. 
• BCG-vaccination erbjuds till barn upp till sex år som inte tidigare vaccinerats mot tuberkulos. 

Vaccination erbjuds om PPD-test-resultat är noll. 

Ukrainas Vaccinationsschema  Vaccination (moz.gov.ua). 

 

Folkhälsomyndigheten hälsar att 

det nu finns faktablad om 

barnvaccinationsprogrammet 

översatt till Ukrainska. 
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frågor. 
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https://www.unicef.org/eca/press-releases/increasing-immunization-coverage-priority-ukraine#:~:text=Ukraine%20currently%20has%20the%20lowest,tetanus%2C%20as%20of%20August%202016.
https://polioeradication.org/news-post/circulating-vaccine-derived-poliovirus-in-ukraine/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/42c69cb906b84a779d7122716ede1a96/beslutsunderlag-rekommendation-smittskyddsinsatser-personer-fran-ukraina.pdf
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