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Avgifter för vissa vaccinationer 
Vaccinationspriset är lika för all hälso- och sjukvårdspersonal oberoende av 

vem som ombesörjer vaccinationen. Besöksavgiften är 300 kr.  

 

Vaccinkostnaderna delas in i två prisgrupper: 

Prisgrupp Avgift (kr) 

Grupp 1 Självkostnadspris-  
Vårdenhetens inköpskostnad för aktuellt vaccin. 

Grupp 2 Apotekspris 

Vad gäller vid vaccinering 

 Om fler än ett vaccin ges vid samma vaccinationstillfälle uttas bara en 

besöksavgift. 

 Patient som hämtar ut sitt vaccin via recept på apotek och vaccineringen 

sker på sjukhusmottagning/hälsocentral betalar besöksavgift. 

 Patient som vid ett läkarbesök samtidigt önskar få vaccination ska betala 

både vaccinkostnad och besöksavgift för sticket. 

 Patient som är inskriven i sluten vård och under vårdtiden erhåller 

vaccination ska betala vaccinkostnad och besöksavgift för sticket. 

 Vissa vaccin ges vid flera tillfällen med vissa tidsintervall mellan 

injektionerna. Patient ska i sådana sammanhang betala vaccin och 

besöksavgift vid varje tillfälle. 

Vaccination mot tuberkulos 
Innan vaccination mot tuberkulos (BCG) kan ges ska alltid ett tuberkulintest 

(PPD RT 23 SSI 2 TU) göras. För tuberkulintest och efterföljande 

vaccination mot tuberkulos behöver patienten endast betala en besöksavgift. 

Vaccinkostnaden ska däremot tas ut vid båda tillfällena. 

 

Vaccination mot covid-19 
Vaccination mot covid-19 är gratis för alla som bor eller stadigvarande vistas 

inom Region Norrbotten under första halvåret 2023.  

Vaccination mot influensa  
För följande grupper är vaccination mot influensa gratis: 

 Personer som är 65 år eller äldre, oavsett hälsotillstånd. 

 Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern. 

 Patienter med kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom, instabil diabetes 

mellitus, nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, 

kronisk lever- eller njursvikt, astma (för barn och ungdom gäller svår 

astma, grad 4, med funktionsnedsättning), neuromuskulära sjukdomar 

som påverkar andningen, barn med flerfunktionshinder, extrem fetma 

(BMI > 40).  

 Nära kontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. 

Vaccination mot pneumokocker 
För följande grupper är vaccination mot pneumokockvaccination gratis: 
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 Personer som är 65 år eller äldre, oavsett hälsotillstånd. 

 Patienter med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom såsom KOL 

och svår astma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, 

kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, diabetes mellitus, faktisk eller 

funktionell avsaknad av mjälte, kroniskt alkoholmissbruk, likvorläckage 

eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen, 

cochleaimplantat samt tillstånd som innebär kraftigt nedsatt 

immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.  

 Nära kontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. 

Vaccination i kommunernas särskilda boenden 

 Ges vaccination av regionanställd personal och regionen tillhandahåller 

vaccin ska patienterna betala enligt regelverket. 

 Ges vaccination av kommunanställd personal och regionen 

tillhandahåller vaccin ska regionen ta betalt av patienterna för vaccinet. 

 Ges vaccination av kommunanställd personal och kommunen 

tillhandahåller vaccin kan regionen inte ta något betalt. 

 För patienter i särskilda boenden gäller samma regler vid vaccination 

mot influensa och pneumokocker som för de som bor i eget boende.  

Vaccination av barn med förhöjd risk att smittas 
med hepatit B 

Vaccination av barn vars föräldrar, syskon eller mor- och farföräldrar är 

födda i länder med en förekomst av hepatit B överstigande 2 procent är 

avgiftsfri.  

BCG-vaccination av barn med ökad risk 
Regionen följer vaccinationsprogrammet enligt Socialstyrelsens allmänna 

råd om vaccination av barn. Vaccinprogrammet består av en allmän och en 

riktad del. Den allmänna delen innehåller uppgifter om i vilken ålder 

vaccination mot t ex difteri, stelkramp och kikhosta ska ges. Den riktade 

delen avser barn med ökad risk och omfattar dels vaccination mot hepatit B 

(se ovan) och dels vaccination mot tuberkulos.  

 

Kostnadsfrihet för vaccination mot mässling, röda 
hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. 

Region Norrbotten erbjuder kostandsfri vaccination för alla oavsett ålder 

som vid en medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, 

röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta samt personer som söker 

skydd enligt massflyktsdirektivet och asylsökande. 

 

Vaccinationer som ingår i Socialstyrelsens 
vaccinationsprogram 

Barn- och skolhälsovården ska till alla vårdnadshavare erbjuda vaccination 

av de barn som är födda år 2002 eller senare, utom vad gäller HPV (humant 

papillomvirus) som riktar sig till flickor födda 1999 eller senare, i enlighet 

med följande program: 
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 Barnhälsovård Skolhälsovård 

Ålder 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5–6 år 6–8 år 10–12 
år 

14–16 
år 

Årskurs      1–2 5–6 8–9 

Difteri I II III  IV   V 

Stelkramp         

Kikhosta         

Polio         

Hib1)         

Pneumock
er 

        

Mässling    I  II   

Påssjuka         

Röda hund         

HPV2)       I+II+III  
1)  Haemophilus influenzae typ b 
2) Humant papillomvirus 

Vaccination enligt barnprogrammet är avgiftsfri. 

För vaccination mot tuberkulos, hepatit B, pneumokocker, influensa och 

HPV gäller enligt 6 § följande: 

1 Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:21) Vaccination mot 

influensa. 

2 Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1994:26) Vaccination mot 

pneumokocker. 

3 Socialstyrelsens rekommendationer för profylax mot hepatit B, 

Profylax.med vaccin och immunoglobulin – före och efter exposition. 

4 Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot 

tuberkulos. 

5 Socialstyrelsens rekommendationer för vaccination mot humant 

papillomvirus (HPV). 

Vaccination av barn i åldern 3, 5 och 12 månader 
mot hepatit B 

Vaccination mot hepatit B ingår i barnvaccinationsprogrammet för barn i 

åldern 3,5 och 12 månader och är avgiftsfri. 

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) 
Regionen erbjuder gratis vaccination mot HPV, till flickor upp till 18 år som 

av någon anledning inte har deltagit i vaccinationsprogrammet för HPV-

vaccination. 

Vaccin som inte ingår i program  
För vaccin som inte ingår i program eller finns med i prislistan gäller att 

patienten efter sedvanlig bedömning får hämta ut och betala vaccinet på 

apoteket. Ges vaccinet sedan på mottagning ska besöksavgift tas ut av 

patienten.   

 

 

 


