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Vaksiner til alle før vi kalte det «programmet»

Koppevaksine

Beskrevet 1797, påbudt (!) i Danmark-Norge 1810

I kontinuerlig bruk i Norge til 1976

Den siste tiden gitt til barn i alderen 6 mnd. til 2 år og regnet som en del av barnevaksinasjonsprogrammet

BCG-vaksine

Vaksinasjon av spedbarn 1921 – 27 lovende. Men stor skepsis etter at spedbarn i Lübeck ble vaksinert med vaksine 
forurenset med virulente bakterier i 1930 og fikk tuberkulose. Lang tid før bruken kom i gang igjen

Lov om tuberkulinprøving og vaksinasjon ble vedtatt i desember 1947.

Vaksinasjon av skoleelever siste år på folkeskolen (13 – 14 år) ble iverksatt i 1948. Obligatorisk

Tidspunktet ble valgt fordi smitterisikoen var størst når barn forlot hjemmet etter  fullført (!) skolegang

Stort difteriutbrudd i Norge 1941 – 1946

Behandling: difteriserum (fra hest) produsert på Folkehelseinstituttet

Skolebarn i Oslo mindre rammet enn fryktet fordi «alle» ble vaksinert (tysk vaksine)
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DTP-vaksine 1952
På begynnelsen av 1950-tallet var Folkehelseinstituttet i gang med produksjon av kombinasjonsvaksine 

mot difteri, stivkrampe og kikhoste. 

I 1952 ble alle kommuner anbefalt å ta i bruk vaksinen til alle spedbarn (ved 3, 4, 5 og 15 – 18 måneder)

Ikke påbudt som vaksinene mot kopper og tuberkulose, men et tilbud til barna (og foreldrene)

Om kikhoste fra vaksinasjonsveiledningen 1965:

Tidspunkt for 1. dose er bestemt ut fra effekt av kikhostevaksine. Hensikten er å beskytte spedbarna mot kikhoste, og 
gjennom høy vaksinasjonsdekning hindre spredning til de få barna som ikke kan vaksineres

Ved høy smitterisiko kan man gi ren kikhostevaksine tidligere, men effekten er usikker. Uansett følge vanlig program 
etterpå

Det er ikke noe som tyder på at man kan beskytte spedbarn ved å vaksinere mødre i svangerskapet

Bivirkninger stort sett lette. Encephalitt ca. 1 av en mill. vaksinerte. Barn med mistanke om nevrologisk sykdom ble 
frarådet vaksinasjon, med mindre smitterisikoen var særlig stor

Risikoen ved kikhoste etter 2 års alder ble bedømt som så liten at man frarådet å starte vaksinasjon senere enn det
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Difteri og tetanus (Vaksinasjonsveiledningen 1965)

Difteri:

Liten difteririsiko pga. høy immunitet i befolkningen

Kan godt vaksinere før 3 mnd., men unødvendig

Vet ikke hvor lenge immuniteten varer

Rent toxoid, liten bivirkningsrisiko

Tetanus:

Kan godt vaksinere gravide eller nyfødte mot tetanus, men unødvendig i Norge der vi ikke ser tetanus hos 
spedbarn

Vet ikke hvor ofte man bør revaksinere

Viktig at ved sår skal de som er vaksinert få toxoid (altså vaksine), ikke serum
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Poliovaksine 1956

Etter store polio-epidemier i Norge på begynnelsen av 1950-tallet, var ønsket om vaksine stort

Inaktivert poliovaksine ble tilgjengelig i 1956. I løpet av skoleåret 1956/57 fikk alle som gikk på 

folkeskolen tilbud om vaksine (i praksis alle født 1943 – 1949)

Så fort mer vaksine ble tilgjengelig startet  spedbarnsprogram med vaksine ved 7, 8-9 og 10 mnd. Etter 

hvert også tilbud til eldre skoleelever og alle opp til ca. 40 år. 
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Inaktivert (IPV) eller levende (OPV) poliovaksine i 
Norge?

Norge gikk over fra IPV til OPV i 1965. Begrunnelse (Helsedirektoratet):

OPV vil i høyere grad enn IPV hindre at den vaksinerte kan opptre som smittebærer…..og vil føre til at ville 
poliovirus gradvis utryddes. Vaksinasjon med OPV tar således sikte på å utrydde sykdommen, mens IPV tar 
sikte på å få sykdommen under kontroll

OPV brukt i programmet fra 1965 til 1980

Registrert 8 tilfeller av sannsynlig vaksineassosiert polio, ett tilfelle av vill polio i løpet av de årene

Gal balanse mellom risiko og effekt – tilbake til IPV
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Meslinger – skal vi virkelig vaksinere alle mot det?
Er meslinger virkelig så farlig? 

Hva kan vi risikere hvis halv-høy vaksinasjonsdekning flytter sykdommen opp i alder?

Startet med «utprøving» på noen helsestasjoner i Oslo før generelt program 

14 dagers oppfølging av feber og infeksjonssymptomer før og etter vaksinasjon, for å avklare bivirkningsrisiko

Foreldre var interessert, selv om man visste lite om risikoen for alvorlige komplikasjoner

Pediatrisk vaksinasjon eller allmenn vaksinasjon? 

Bare risikogrupper? 

Risikogrupper og institusjoner? Men hvem er det praksis? 

Allmenn vaksinasjon innført ved 12 mnd. alder i 1969

Stort utbrudd 1977. «Kolleger påpekte også tilfeller blant vaksinerte» 

MSIS-rapport (16/1978) lister opp mulige forklaringer på utbruddet. Hovedforklaring: mye lavere forekomst hos 
vaksinerte (mange flere vaksinerte enn uvaksinerte). Alder? - flyttet vaksinasjonstidspunkt fra 12 til 15 mnd. 
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Rubella til jenter

Stor kunnskap om og fokus på risikoen ved smitte i svangerskapet: Tenåringsjenter/unge voksne oppsøkte 

barnehager der det gikk røde hunder  

Vaksine ble utviklet, men ikke tilgjengelig i Norge de første årene (og ingen erfaring med generell  

anbefaling av vaksiner til barn/ungdom utenfor program)

Innført som tilbud til jenter i ungdomsskolen (ca. 15 år) 1978

Noen innvendinger, bl.a. mot å gi vaksine rett før sommerferien og si at jentene ikke skulle bli gravide på 3 mnd……. 
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MMR

Kombinasjonsvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder ble tilgjengelig i Norge i 1983

Ikke lenger skepsis mot meslinger og rubellavaksine 

2 dosers program (15 mnd og 12 år) dekket rubella-behovet hos eldre jenter

Helt ny tankegang på bak rubellavaksineringen: ikke bare beskytte de sårbare (potensielt gravide 

jenter/kvinner), men eliminere sykdommen så det ikke lenger var noen risiko for å bli smittet

Litt usikkerhet om kusmavaksinen blant fagfolk, særlig fordi det er den dårligste komponenten, men greit 

nok når den følger med på lasset

Og vi var heldige som ikke fikk en vaksine med betydelig risiko for serøs meningitt
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Hib 1992
Stort fokus på hjernehinnebetennelse på 1980-tallet, særlig pga. den norske 

meningokokkepidemien

Barneleger/barneavdelinger minst like opptatt av Hib, som ga mange tilfeller av alvorlig sykdom hos de minste og 

høy risiko for senfølger

Det fantes en effektiv vaksine – våre venner i Finland hadde vist at den virket gjennom en stor klinisk utprøving!

Helsedirektoratet, som den gang hadde ansvaret for vaksinasjonsprogrammet, syntes den var dyr. Diskusjoner med 

produsenten om å gjøre innføringen som en klinisk utprøving, med tett oppfølging av effekt og bivirkninger, for å få 

vaksinen billigere. 

Helsedirektoratet snudde og bestemt at den skulle inn på vanlig måte. Innført 1. november 1992
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Pneumokokkvaksine
Konjugert pneumokokkvaksine (Prevenar 7), med effekt hos småbarn, ble godkjent i USA i år 2000, og tatt 

i bruk i program kort tid senere

Anbefalt til barn med økt risiko i flere europeiske land i 2004, men ikke i vanlig program. For dyr!

I Norge ville innføring av vaksinen i spedbarnsprogrammet koste mer enn hele det daværende 

vaksinasjonsprogrammet 

En kunnskapsgjennomgang på FHI konkluderte med at med så lite sykdom som vi hadde (40 tilfeller 

under 2 år, 20 mellom 2 og 5) og 70 % dekning av typene i vaksinen, ville vi maksimalt forhindre 35 

tilfeller årlig. For høye kostnader per tilfelle forhindret (2004)

Anbefalt til barn i risikogrupper, som i andre europeiske land
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Hvordan kom pneumokokkvaksinen likevel inn i 
programmet?

I 2005 ble en pasient i Bergen ble trukket frem på Dagsrevyen med spørsmålet: Er det riktig at barn dør 

av denne sykdommen når det finnes en vaksine? 

Helseministeren fikk spørsmålet på direkten, og svarte nei – dette må vi gjøre noe med

Den aktuelle pasienten var eldre enn den mest utsatte gruppen, og det er uklart om det var infeksjon med en 
vaksinestamme

Og hvordan fant Dagsrevyen akkurat denne pasienten?

Konklusjon: helt riktig beslutning, helt galt grunnlag 
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HPV- vaksinen ble innført i 2009
Ingen annen programvaksine har medført så lange og skarpe diskusjoner, tross en grundig og god 

utredning på forhånd. Innvendingene var mange: 

Beskytter vaksinen virkelig mot kreft? Det har ikke utprøvingene vist

Hvordan kan vi vite at den ikke gir alvorlige bivirkninger? (ME, lammelser, autoimmune sykdommer, nedsatt fertilitet)

Kan vi ikke risikere at jenter vil tro det nå er helt greit å ha sex,  siden de ikke får kreft av det?

I Norge var mange allmennpraktiserende leger skeptiske, i hvert fall delvis fordi redaktøren av Tidsskriftet 

var meget skeptisk. Det hjalp bare litt at gynekologene var positive

Innføringen ble en suksess – 90 % vaksinasjonsdekning i 

programmet, høy vaksinasjonsdekning ved 

innhentingsvaksinasjon og stor oppslutning blant gutter
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Rotavirus 2014
Diskusjonspunkt: Et kriterium for å ta en vaksine inn i programmet skal være at den hindrer en alvorlig 

sykdom. Er denne sykdommen alvorlig nok? Det er jo nesten ingen som dør av rota i Norge!

Barneleger/barneavdelinger så sykdommen og var positive, men mange andre leger var oppgitt: kan vi 

ikke heller få en vaksine mot norovirus?

I praksis har vi sett at vaksinen virker bra og gjør livet lettere, 

både for familier med småbarn og barneavdelinger

11.11.2022



FHI -

Hepatitt B 2017

Trenger vi generell vaksinasjon mot hepatitt B i Norge? 

Holdt igjen med begrunnelsen ikke nødvendig med vår epidemiologi, sammen med bl.a. de 
andre nordiske landene, UK og Nederland

Likevel anbefalt i en utredning levert til HOD 2007 – og lagt i en skuff der

En verden i endring: Økende flyktningstrømmer fra områder med høyere forekomst, flere 

utfordringer med smitteførende barn i barnehager og skoler, veldig mange ble anbefalt vaksine på 

vei inn i arbeidslivet. Det hadde vi ikke noe system for. 

Seksvalent vaksine ble tilgjengelig!
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Hva kjennetegner et vellykket 
barnevaksinasjonsprogram?

Høy vaksinasjonsdekning

Begrenset vaksineskepsis og motstand
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Hvordan har vi fått et vellykket program i Norge?

Helsestasjonssystemet: 

Det naturlige stedet å oppsøke ved problemer og for oppfølging generelt

Vaksinene får en positiv «aura», når også de gis der

Helsesykepleierrollen:

Kunnskapsrik, lyttende, møter foreldrene der de er

Åpenhet:

Om vaksiner, om bivirkninger, om utfordringer – i hovedsak formidlet via helsesykepleierne

Til sammen har vi skapt tillitt – og det skal vi fortsette med!
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