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Meslingutbrudd i Europa

• Fra januar 2017 til januar 2018 ble det registrert over 15.000

tilfeller av meslinger i EU-land:

• Romania – 8274 tilfeller

• Italia – 4885 tilfeller

• Hellas – 968 tilfeller

• Tyskland – 919 tilfeller

• Frankrike – 77 tilfeller

• Storbritannia – 62 tilfeller

• Sverige – 26 tilfeller

• 49 personer har dødd som følge av meslinger i EU-land siden 

2016
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Lover og forskrifter

Arbeidsmiljøloven

§ 1-1. Lovens formål er: 

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende 

og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot 

fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig 

standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske 

og sosiale utvikling i samfunnet 



Lover og forskrifter

Forskrift om utførelse av arbeid

§ 6-12. Vaksinasjon av arbeidstakere som kan bli utsatt for 

biologiske faktorer. 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys sikker og 

effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert 

for. 

Berørte arbeidstakere skal gis informasjon om fordeler og 

ulemper ved å la seg vaksinere.

Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjonen.



Veiledninger og råd

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell 

– Veilederen inneholder informasjon om vaksiner, 

vaksinasjonsvirksomhet, vaksinasjonsprogrammene i 

Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper. 

Oppdateringer skjer fortløpende.

Yrkesvaksinasjon 

– Om vaksiner som kan være aktuelle for ulike 

yrkesgrupper og beskrivelse av ansvarsforholdene som 

gjelder ved vaksinasjon ved smitterisiko på 

arbeidsplassen.



Ansvarsforhold ved vaksinasjon av arbeidstakere 

med smitterisiko

• Det er Arbeidstilsynet som gir overordnede anbefalinger om 

vaksinasjon i forbindelse med yrkesutøvelse

• Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys sikker og effektiv 

vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for

• Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjon

• Det er arbeidsgiverens ansvar å vurdere risikoen for smitte

• Tilbud om vaksinasjon bør gis skriftlig, og det bør dokumenteres når 

slike tilbud er gitt

• Det er frivillig for arbeidstakerne å ta imot tilbudet om vaksinasjon
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Vaksinasjonstilbud i Helse Vest

Yrkesvaksinasjon gis 

primært mot:

• Hepatitt B

• Tuberkulose - BCG

• Stivkrampe

• Polio

• Hepatitt A

• (Meningokokker)

Vaksinasjon for å forebygge 

smitte fra ansatt-pasient:

• Influensa (alle)

• Kikhoste

• Meslinger

• Vannkopper

• Røde hunder

• Ansatte som skal arbeide i utlandet i regi av Helse Vest har tilbud 

om flere andre vaksiner (reisevaksinasjon)



Vaksinasjonstilbud i Helse Vest

• Tilbud om vaksinering til ansatte er avhengig av 

arbeidsoppgaver man utfører, og disse kan variere innad 

på samme avdeling og fra person til person

• Leder skal informere ansatte om tilbudet og det bør 

dokumenteres at informasjonen er gitt/tatt imot

• Kostnadsfritt for ansatte

• Vaksinasjon er frivillig





Tilbud i de ulike foretakene i Helse Vest 

• Stavanger: 
• Reisemedisinsk senter

• Fonna:  
• Bedriftshelsetjenesten

• Kommunehelsetjenesten (BCG, meslinger og røde 

hunder)

• Førde: 
• Bedriftshelsetjenesten 

• Kommunehelsetjenesten (BCG)

• Bergen:

• Bedriftshelsetjenesten 

• Tuberkulosepoliklinikken (BCG)



De ulike vaksinene



Meslinger

• Vaksine mot meslinger ble innført i 

barnevaksinasjonsprogrammet i 1969

• I 1983 ble kombinert vaksine mot meslinger, kusma og røde 

hunder (MMR-vaksine) innført med to doser 

– Alder 15 måneder og 13 år

• Beskyttelse mot meslinger er spesielt viktig for 

helsepersonell, og ekstra viktig for helsepersonell som 

jobber med uvaksinerte og delvis vaksinerte små barn

• Vaksinen forhindrer at en selv blir syk og reduserer risikoen 

for å smitte andre



Meslinger forts:

• Hvilke ansatte bør ha én dose MMR-vaksine?

– Personer født mellom 1960-1969 som er usikker / vet at de 

ikke har gjennomgått meslinger

– Personer født etter 1969 som er usikker / vet at de ikke er 

fullvaksinert i barnevaksinasjonsprogrammet

• Hvilke ansatte trenger ikke vaksine? 

– Personer født i Norge før 1960 har så høy sannsynlighet for å 

ha gjennomgått meslinger at MMR-vaksine vanligvis ikke er 

nødvendig

– Personer som er fullvaksinert i henhold til 

barnevaksinasjonsprogrammet, anbefales ikke ytterligere 

vaksinedoser



Hepatitt B

• Alle ansatte med arbeidsområder der det kan sannsynliggjøres 

at det foreligger risiko for hepatitt B-smitte (blodsmitte) i 

arbeidet, har tilbud om vaksine mot Hepatitt B 

• 3 doser – helst i løpet av 6 mnd

• 2. dose minimum 4 uker etter første

• 3. dose minimum 5 mnd etter andre

• Måling av antistoff:  5 – 12 uker etter siste dose

• Dersom man har antistoffer > 10 IE/L etter 3 doser vaksine er 

man livsvarig beskyttet/immun mot Hepatitt B

– Det er unødvendig å teste disse verdiene senere «for sikkerhets 

skyld».



BCG / Tuberkulose

• Vaksinering mot tuberkulose gikk ut av 

barnevaksinasjonsprogrammet i 2008-09

– Dvs. at ansatte født etter 1995 kan være uvaksinert mot 

tuberkulose

• Ansatte som kan utsettes for smitte har tilbud om 

vaksinering

– I henhold til de nye anbefalinger fra FHI vil dette vanligvis 

bare omfatte helsepersonell som over tid (ca. 3 måneder) 

skal arbeide med: 

• Voksne pasienter med smittsom lungetuberkulose 

• Dyrkning av mykobakterier i mikrobiologisk laboratorium

• Ved særlige forhold og etter individuell vurdering kan BCG-

vaksine også være aktuelt for enkelte andre ansatte i 

helsetjenesten.



Hepatitt A

• Ansatte som arbeider med vann, avløp og kloakk

• Kan ellers vurderes til helsepersonell i 

utbruddssituasjoner eller i forbindelse med stikkskader 

der kilden/pasienten har en aktiv hepatitt A infeksjon

• Gjerne som en kombinasjonsvaksine med Hepatitt B om 

det passer inn i vaksinasjonsopplegget

• Den første dosen er basisvaksinasjon og gir beskyttelse 

minst et års tid og vanligvis i flere år

• For å sikre langvarig beskyttelse gis andre dose 

(boosterdose) tidligst etter 6 måneder



Tetanus 
(kombinasjonsvaksine kikhoste/difteri/tetanus/polio)

• Ansatte som er mye i kontakt med jord og /eller kloakk i 

arbeidet

• Ansatte skal tilbys revaksinering (boosterdose) med 

tetanusvaksine hvert 10 år

• Nyansatte tilbys revaksinering (boosterdose) med 

tetanusvaksine ved ansettelse dersom dokumentasjon 

viser at det er 10 år eller mer siden forrige vaksinasjon



Polio
(kombinasjonsvaksine kikhoste/difteri/tetanus/polio)

• Laboratoriepersonell

• Ansatte som arbeider med vann, avløp og kloakk

• Ansatte ved kliniske avdelinger som tar imot eller har 

poliopasienter (Nevrologiske avdelinger)

• Det skal tilbys revaksinering hvert 10 år

• Sjelden/aldri relevant alene, men gis i 

kombinasjonsvaksine på grunn av annen indikasjon



Difteri
(kombinasjonsvaksine kikhoste/difteri/tetanus/polio)

• Ansatte ved kliniske avdelinger som tar imot eller har 

difteripasienter

– Barneavdeling

– ØNH- avdelinger

– Medisinske avdelinger

• Det skal tilbys revaksinering hvert 10 år

• Sjelden/aldri relevant alene, men gis i 

kombinasjonsvaksine på grunn av annen indikasjon.



Kikhoste
(kombinasjonsvaksine kikhoste/difteri/tetanus/polio)

• Alle ansatte som arbeider med barn under 12 

måneder har tilbud og vaksine

– Føde- og barselavdeling, 

– Nyfødtintensivavdeling

– Barneavdelinger

– Barnehagepersonell

– Annet personell etter risikovurdering





Influensa

• Alle ansatt i Helse Vest får tilbud om vaksine hver høst

– Ekstra oppfordring til helsepersonell om å la sesg

vaksinere



Hvorfor er det lav vaksinasjonsdekning blant 

helsearbeidere i Norge?



Dekning influensavaksinering Helse Vest 2017/18
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Vannkopper og Røde hunder

• Ansatte som ikke er immune og som arbeider med 

uvaksinerte og delvis vaksinerte små barn og/eller 

gravide har tilbud om vaksine

• Dette vil i hovedsak gjelde ansatte ved barne- og 

fødeavdelinger

• Andre ansatte som jobber med barn og som ikke er 

vaksinert eller har gjennomgått sykdommen kan også få 

tilbud etter en risikovurdering



Varicalla zoster

• Ansatte som arbeider på prematuravdeling og 

barneavdelinger som har immunsvekkede, 

uvaksinerte barn får tilbud om vaksine



Meningokokker

• Laboratoriepersonell bør i enkelte tilfeller vurderes for 

tilbud om vaksine
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Oppsummering

• Ansatte i Helse Vest har tilbud om vaksinering dekket av 

arbeidsgiver avhengig av type jobb og arbeidsoppgaver 

• Leder skal informere sine ansatte om tilbudet og dokumentere 

at dette er gitt

• Helsepersonell er mer utsatt for smitte samt å kunne smitte 

pasienter- derfor ekstra viktig for de å være vaksinert

• Noen vaksiner bør gjentas (friskes opp) for å sikre videre 

beskyttelse

• Vaksinering er frivillig



Vaksiner deg!


