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Oppfølging av manglende doser MMR-vaksine ved 15 måneders alder
Det bes om at kommunene legger til rette for at:
 Konsultasjonene på helsestasjonene med første dose MMR-vaksine tilbys ved anbefalt alder, som er
15 måneder.
 Barna som er over 15 måneder og ikke enda har fått tilbud om første dose MMR-vaksine får dette så
snart som mulig.
Folkehelseinstituttet har fulgt med på antall barn som er vaksinert i 2020 sammenlignet med tidligere år for å
se hva slags implikasjoner smitteverntiltakene har fått for barnevaksinasjonsprogrammet. Forsinkelsen som
følge av skolestengingen gjaldt spesielt den andre dosen vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine)
som gis til elever i 7. klassetrinn i løpet av våren. Det var også mindre forsinkelser for skolevaksinasjon med
vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) i 6. klassetrinn og vaksine mot difteri, tetanus,
kikhoste og polio (DTP-IPV) i 2. klassetrinn.
Skolehelsetjenesten har gjort en imponerende innsats denne våren for å vaksinere elever som fikk forsinket
sine vaksinasjoner som følge av skolestengingen. Det er imidlertid ennå om lag 1300 færre elever i 7.
klassetrinn som har fått registrert andre dose HPV-vaksine i år, sammenliknet med fjoråret. Noe av forskjellen
kan tilskrives ulike fødselskohorter. Det er viktig at skolehelsetjenesten prioriterer å gi dette tilbudet i løpet av
høsten selv om elevene nå har gått fra barne- til ungdomsskolen.
En gjennomgang av tall fra nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at det nå er mest etterslep for første
dose MMR-vaksine ved 15 måneders alder. Tallene viser at langt færre barn har fått sin første dose MMRvaksine ved 15 måneders alder sammenlignet med antall vaksinasjoner på samme tidspunkt i 2017–2019.
Foreløpige tall fra nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser per 1. august 2020 at 30 955 vaksinasjoner har
blitt satt til anbefalt tid hittil i år mot 38 215 vaksinasjoner på samme tidspunkt for årene 2017–2019.
Tallene viser at for alle vaksinasjonene i første leveår har dekningen holdt seg stabil sammenlignet med
tidligere år.
Folkehelseinstituttet minner om viktigheten om at første dose MMR-vaksine ikke blir forsinket. Forsinket
vaksinasjon fører til økt sårbarhet for smitte og smittespredning dersom man skulle få
importtilfeller. Helsedirektoratet anbefaler å opprettholde eller gjenopprette normal aktivitet i helsestasjon,
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skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, slik at vaksinasjoner i henhold til
barnevaksinasjonsprogrammet blir gjennomført.
Vi ber om at kommunene legger til rette for at konsultasjonene på helsestasjonene med første dose MMRvaksine tilbys ved anbefalt alder, som er 15 måneder. Barn som er over 15 måneder og ikke enda har fått
tilbud om første dose MMR-vaksine bør få dette så snart som mulig.
Folkehelseinstituttet har laget en veileder for helsestasjons-og skolehelsetjenesten med råd for gjennomføring
av konsultasjoner og undersøkelser i denne delen av helsetjenesten.
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