
 

MISSIV 1(1) 

2014-04-22 LJ2014/374 

  

 

   

Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Remissvar- Vaccination mot hepatit B – 
dnr 2013/46/FS – Synpunkter på 
Socialstyrelsens förslag om att vaccination 
mot hepatit B införs i det nationella 
vaccinationsprogrammet för barn 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle att yttra 

sig över ovan rubr förslag. 

Förslag till beslut  
att godkänna bif yttrande som svar till Socialdepartementet. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

Mats Bojestig 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 

 

 

 



 

YTTRANDE 1(1) 

2014-04-23 LJ 2014/374 

  

 

Landstinget i Jönköpings län Telefon: 036-32 40 00 Plusgiro: 10 50 00 - 4 

Landstingets kansli E-post: landstinget@lj.se Bankgiro: 5216-2849 

Husargatan 4 Hemsida: www.lj.se Orgnr: 232100-0057 

Box 1024     

551 11  Jönköping     

   

Förvaltningsnamn  

Avsändare s.registrator@regeringskansliet.se 

s.fs.regeringskansliet.se 

Remissvar – Vaccination mot hepatit B – 
dnr S2013/46/FS - Socialstyrelsens 
rekommendation om införande av hepatit B i 
det allmänna vaccinationsprogrammet för 
barn 
Landstinget i Jönköpings län välkomnar denna rekommendation och stöder 

införandet av hepatit B-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet för 

barn. Införandet av hepatit B-vaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet 

är mycket angeläget. Rekommendationen är väl underbyggd och baserad på de två 

tidigare kunskapsunderlagen.  

 

Landstinget i Jönköpings län har erbjudit hepatit B-vaccin till barn i 

barnhälsovården till självkostnads pris sedan 2006. Det finns nu en omfattande 

erfarenhet av vaccinet och en mycket god vaccinationstäckning på 84 procent. 

Jönköping omnämns också som ett exempel på ett landsting med hög täckning. 

 

All barnhälsovård ska vara kostnadsfri och i enlighet med barnkonventionen har 

Landstinget beslutat att erbjuda hepatit B-vaccination kostnadsfritt till alla barn i 

länet från och med 1 januari 2014. Målet är en jämlik hälsa för alla barn i 

Jönköpings län. 

 

LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 

Håkan Jansson 

Landstingsstyrelsens ordförande 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

 

















































 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 60-85 

Tid: 2014-05-27, kl 09:00-12:20, 13:00-14:00 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 83 

Dnr 

LJ2014

/374 

Remiss: Vaccination mot hepatit B – dnr 2013/46/FS – 

förslag till yttrande 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade remiss.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   




