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• Difteri: ca. 10 år (lav-endemiske og ikke-endemiske områder)
• Tetanus: Minst 10 år
• Kikhoste: 4 – 12 år
• Polio: Flere tiår, muligens livslang

Varighet av beskyttelse



• Grunnvaksinasjon: 3, 5, 12 md
• Booster i 2. klasse og 10. klasse 

• 2. klasse: Vaksine med fullt antigeninnhold (DTP-IPV) 
• 10. klasse: Vaksine med redusert antigeninnhold (dtp-IPV)

Det norske barnevaksinasjonsprogrammet
Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio
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Expanded Programme on Immunization (EPI) (1974)

Klassisk EPI-program (DTP-polio):  3 tette doser (6, 10, 14 uker)
Tilpassing til norsk program: 4. dose minst 1 år etter 3. dose

Mange land tilbyr firedoseprogram

Norden (og noen få andre land): 3 doser med lange intervaller

Vaksinasjonsprogrammet i ulike land
Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio



• (starte) / fullføre grunnvaksinasjon (Tetravac)

• Vaksinere iht. program på 10. trinn

• (Trenger ikke oppfriskningsdose mellom 2. og 10. trinn)

Problemstillinger 2. trinn (1)
Ikke grunnvaksinert



• Siste dose før fylte 5 år: Vaksine på 2. trinn

• Siste dose etter fylte 5 år:

• Primærdose: Vaksine på 2. trinn (minst 1 år etter forrige dose)

• Oppfriskningsdose (f.eks. sårskade): Ikke vaksine på 2. trinn

Problemstillinger 2. trinn (2)
Fått minst 4 doser tidligere



• Ikke grunnvaksinert: (starte) / fullføre grunnvaksinasjon (Tetravac)

• Kun grunnvaksinert tidligere (mangler 1. oppfriskningsdose): 
Vaksinere iht. program på 10. trinn (trenger ikke fulldosevaksine selv om mangler 1. oppfriskningsdose)

• Nylig fått Tetravac: 
• Vaksinere iht. program på 10. trinn (vent minst 1 år siden forrige dose) 
• Evt. utsett vaksinasjon. Barnevaksinasjonsprogrammet gjelder til 20 år

Problemstillinger 10. trinn



Alle voksne anbefales dtp-IPV booster ca. hvert tiende år
Mål: Individuell beskyttelse mot sykdom samt god flokkimmunitet (ikke stivkrampe)
10 år: Knyttet til varighet av beskyttelse for de ulike vaksinekomponentene og hvor alvorlig 
sykdommene er hos voksne

Oppfriskningsvaksinasjon av voksne
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