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Regionstyrelsen

Motion 2018:14 av Lina Älegård (S) om flytt av ålder
för mässlingsvaccination
Föredragande regionråd: Anna Starbrink
Ärendebeskrivning
Lina Älegård (S) har lämnat in en motion till fullmäktige om att uppdra åt
regionstyrelsen att flytta tidpunkten för vaccinering av det så kallade
MPRvaccinet från dagens 18 månader till 15 månader och ge
barnavårdscentralerna (BVC) de resurser som krävs för att genomföra
detta.
Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att
regionfullmäktige beslutar följande.
Motion 2018:14 av Lina Älegård (S) anses besvarad med hänvisning till vad
som sägs i regionrådsberedningens motivering.
Regionrådsberedningens motivering
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att uppdra åt
landstingsstyrelsen att flytta tidpunkten för vaccinering av det så kallade
MPR-vaccinet från dagens 18 månader till 15 månader och ge BVC de
resurser som krävs för att genomföra detta.
I Sverige tillhör mässling ovanligheterna. Den låga förekomsten är ingen
slump utan beror på att vi har en hög grad vaccinerade invånare. Det är
oroande med de antivaccinationsrörelser vi ser ute i Europa idag, Region
Stockholm har en god täckning men även här har vi utmaningar. Vi måste
upprätthålla detta utmärkta skydd för vår folkhälsa.
Vacciner har bättre effekt, både på kort och på lång sikt, om barnen är
något äldre vid vaccinationstillfället vilket studier och expertutlåtanden
stödjer. Det nuvarande vaccinationsprogrammet med första MPR-

LS 2018-0422

Fel! Hittar inte referenskälla.
2 (2)
SKRIVELSE
2019-03-13

vaccination vid 18-månaders ålder är väl inarbetat och har hög acceptans.
Ändring av ett redan väl inarbetat och accepterat schema kan i sig innebära
en risk att följsamheten till mässlingvaccinationen försämras.
I februari 2016 initierade Folkhälsomyndigheten en utredning med målet
att belysa olika faktorer som har betydelse för den risk-nytta-värdering som
ligger till grund för beslut om vid vilken ålder MPR-vaccination skall
erbjudas inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige.
Under pågående utredningsarbete aktualiserades frågan om tidpunkten för
första MPR dos av de större mässlingsutbrott som inträffade i Stockholm
2017 och i Västra Götaland 2018. Möjligt behov antogs under utbrotten av
att förkorta den mottagliga tidsperioden för ovaccinerade barn genom att
tidigarelägga den första MPR vaccindosen. Folkhälsomyndighetens slutliga
bedömning av utredningen var dock att första dosen MPR-vaccin även
fortsättningsvis som regel skall erbjudas vid 18 månaders ålder inom det
allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2018:14
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag från den 19 februari
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 1 februari

Irene Svenonius

Anna Starbrink
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-02-28

Regionstyrelsen

Motion 2018:14 av Lina Älegård (S) om flytt av ålder
för mässlingsvaccination
Ärendebeskrivning
Lina Älegård (S) har lämnat in en motion till fullmäktige om att uppdra åt
regionstyrelsen att flytta tidpunkten för vaccinering av det så kallade MPRvaccinet från dagens 18 månader till 15 månader och ge
barnavårdscentralerna (BVC) de resurser som krävs för att genomföra
detta.
Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2018:14
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag från den 19 februari
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 1 februari
Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att
regionfullmäktige beslutar följande.
Motion 2018:14 av Lina Älegård (S) anses besvarad med
hänvisning till vad som sägs i regiondirektörens tjänsteutlåtande.
Regionledningskontoret förslag och motivering
Sammanfattning
Lina Älegård (S) har lämnat in en motion till fullmäktige om att uppdra åt
regionstyrelsen att flytta tidpunkten för vaccinering av det så kallade MPRvaccinet från dagens 18 månader till 15 månader och ge BVC de resurser
som krävs för att genomföra detta.
Regionledningskontoret pekar på att sakkunniga bedömt att första dosen av
MPR-vaccin ska erbjudas vid 18-månaders ålder. Regionledningskontoret
anser att motionen ska anses besvarad.

LS 2018-0422

2 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-02-28

Bakgrund
Lina Älegård (S) har lämnat in en motion om att uppdra åt
landstingsstyrelsen att flytta tidpunkten för vaccinering av det så kallade
MPR-vaccinet från dagens 18 månader till 15 månader och ge BVC de
resurser som krävs för att genomföra detta.
Överväganden
Hälso- och sjukvårdsnämnden lyfter i sitt svar Folkhälsomyndighetens
utredning av frågan om vid vilken ålder som MPR-vaccination ska ske.
Den slutliga bedömningen i denna utredning är att första dosen av MPRvaccin även fortsättningsvis ska erbjudas vid 18-månaders ålder inom det
allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
Vidare pekar hälso- och sjukvårdsnämnden på att risken att smittas av
mässling, röda hund eller påssjuka i Sverige och Stockholm är mycket låg
eftersom mässling och röda hund i hög grad är eliminerade och påssjuka är
under kontroll. Vacciner har bättre effekt, både på kort och lång sikt, om
barnen är något äldre vid vaccinationstillfället vilket studier och
expertutlåtanden stödjer.
Det nuvarande vaccinationsprogrammet med första MPR-vaccination vid
18-månaders ålder är väl inarbetat och har hög acceptans. Mot bakgrund
av detta instämmer regionledningskontoret i hälso- och
sjukvårdsnämndens bedömning att motionen ska anses besvarad.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inte några ekonomiska konsekvenser.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör
Jan Andersson
Forsknings- och
innovationsdirektör
Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2019-02-28
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Motion av Linda Älegård (S) flytt av ålder för mässlingsvaccination
Mässling är en luftburen smittsam infektionssjukdom. Viruset kan orsaka allvarlig
sjukdom med komplikationer som till exempel lung- och hjärninflammation. Vaccin är det bästa skyddet mot mässling. Sedan 1981 erbjuds alla som bor i Sverige
två vaccindoser mot mässling: en vid 18 månaders och en vid 6-12 års ålder.
Många nyfödda barn har en viss mängd antikroppar mot mässling via sina mödrar,
men inte alla och inte med säkerhet tillräckligt mycket.
I Västra Götaland skedde ett utbrott av mässling i slutet av år 2017. Det hanterades genom flera åtgärder från smittskyddsenheten i regionen. En av de tillfälliga
åtgärden som genomfördes var att tidigarelägga vaccineringen av barn så att den
skedde vid 12 månader istället för vid 18 månader. I dagsläget har västra Götaland
återgått till att vaccinera barnen vid 18 månaders ålder.
Som en konsekvens av utbrottet i Västra Götaland inledde också Folkhälsomyndigheten ett arbete med att utreda om vaccineringen ska tidigareläggas och om
den ska ändras föreslå till vilken ålder. Det är ett arbete som pågår och kommer
redovisas vid halvårsskiftet 2018. Denna utredning kommer att innehålla en kunskapsöversikt. I de kontakter med utredningen som vi haft visar det sig att den
samlande forskningen pekar på att 15 månader skulle vara en bra ålder för vaccineringen. 15 månader är enligt den samlade forskningen på gruppnivå den bästa
åldern för barnet. Det skulle dock kräva ändringar inte bara i det nationella vaccinationsprogrammet utan även i BVC programmet. En ändring vi Socialdemokrater i Stockholm gärna vill stödja och införa redan nu.
Med anledning av ovanstående yrkas:
att

uppdra åt landstingsstyrelsen att flytta tidpunkten för vaccinering av det
så kallade MPR-vaccinet från dagens 18 månader till 15 månader och ge
BVCde resurser som krävs för att genomföra detta

Linda Älegård (S)

.../..

:
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
2019-02-19

§ 35
Yttrande över motion 2018:14 av Linda Älegård (S) om
flytt av ålder för mässlingvaccination
HSN 2018-1695

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2018:14. I motionen föreslår Linda Älegård (S) att utifrån
utredningsarbetet på Folkhälsomyndigheten uppdra åt regionstyrelsen att
flytta första dosen av mässling-påssjuka-röda hund (MPR) vaccinationen
från 18 månader till 15 månaders ålder samt ge BVC resurser som skulle
krävas för genomförande.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2018:14 av Linda Älegård (S)
Bilaga: Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag - tidpunkt för första
dosen vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. (publicerat 180601)

Yrkanden
Ordföranden Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att till regionstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Yttrande över motion 2018:14 av Linda Älegård (S) om
flytt av ålder för mässlingvaccination
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2018:14. I motionen föreslår Linda Älegård (S) att utifrån
utredningsarbetet på Folkhälsomyndigheten uppdra åt regionstyrelsen att
flytta första dosen av mässling-påssjuka-röda hund (MPR) vaccinationen
från 18 månader till 15 månaders ålder samt ge BVC resurser som skulle
krävas för genomförande.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2018:14 av Linda Älegård (S)
Bilaga: Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag - tidpunkt för första
dosen vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. (publicerat 180601)

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i folkhälsoberedningen.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att till regionstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
I februari 2016 initierade Folkhälsomyndigheten en utredning med målet
att belysa olika faktorer som har betydelse för den risk-nytta-värdering som
ligger till grund för beslut om vid vilken ålder MPR-vaccination skall
erbjudas inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige.
Under pågående utredningsarbete aktualiserades frågan om tidpunkten för
första MPR dos av de större mässlingutbrott som inträffade i Stockholm
2017 och i Västra Götaland 2018. Möjligt behov antogs under utbrotten av
att förkorta den mottagliga tidsperioden för ovaccinerade barn genom att
tidigarelägga den första MPR vaccindosen.
Folkhälsomyndighetens slutliga bedömning av utredningen var dock att
första dosen MPR-vaccin även fortsättningsvis som regel skall erbjudas vid
18 månaders ålder inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
Överväganden
Skälen som angavs i utredningen för att inte ändra 18-månaders ålder för
första dosen var att sjukdomsbördan bland barn under 18 månader är
mycket låg.
En genomgång av alla anmälda mässling fall i Stockholms län sedan 1997
styrker denna slutsats och visade att av totalt 187 fall så i inträffade 24
bland barn under 18 månader. I genomsnitt drabbades ungefär ett barn per
år i en grupp om cirka 30 000 oskyddade barn (motsvarande en årskull
mellan 6–18 månader).
Risken att smittas i Sverige och Stockholm är mycket låg eftersom mässling
och röda hund är eliminerade och påssjuka är under kontroll.
Vaccinerna har bättre effekt, både på kort och på lång sikt om barnen är
något äldre vid vaccination vilket studier och expertutlåtanden styrker.
Det nuvarande vaccinationsprogrammet med första MPR vaccinationen vid
18 månader är väl inarbetat och har hög acceptans. Förutom vaccination
görs andra barnhälsovårdsinsatser vid 18 månader som ej bör
tidigareläggas. Att tidigarelägga vaccinationen enbart skulle därför kräva ett
extra mottagningsbesök för detta.
Barnhälsovårdens sakkunniga anser att det ej finns vinster med att
vaccinationen tidigareläggs till 15 månader vare sig immunologiskt eller
epidemiologiskt och att denna ståndpunkt gäller oavsett kostnaderna för ett
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extra mottagningsbesök. Ändring av ett redan väl inarbetat och accepterat
schema kan i sig innebära en risk att följsamheten till
mässlingvaccinationen försämras.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget att sänka åldern till 15 månaders ålder skulle innebära cirka
29 000 extra BVC besök utifrån schabloniserad kostnad (200 kr) på totalt
5 800 000 kr.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget till beslut bedöms få oförändrade konsekvenser för
patientsäkerheten för hela åldersgruppen
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förslaget till beslut förväntas få oförändrade konsekvenser för jämlik och
jämställd vård
Miljökonsekvenser
Förslaget till beslut förväntas få oförändrade konsekvenser för miljön.
Administrativa konsekvenser
Införande av ett extra BVC besök vid 15 månaders ålder skulle innebära
ökade administration och personalresurser.

Vid framtagandet av detta utlåtande har Region Stockholms Expertråd
vaccination tillfrågats, varav flera deltagare har ingått dels i
Folkhälsomyndighetens utredningsgrupp dels i en särskild referensgrupp
av sakkunniga.

Margareta Tufvesson
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör
Per Follin
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen
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Godkänd av Margareta Tufvesson, 2019-02-01
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