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Hvem bør få tilbud om BCG-
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BCG-vaksinen
Bacille Calmette Guérin

Levende, genetisk endret stamme av Mycobacterium
bovis (tuberkulosebakterier fra kveg)

Beskyttelsen inntrer 6-12 uker etter vaksinasjon

Da har minst 90% utviklet et arr etter reaksjonen lokalt 
på stikkstedet.
Lokalreaksjon og forekomst av arr korrelerer med beskyttelse.
Fordi 10 % ikke utvikler arr, kan man ikke bruke fravær av arr 

som tegn på at man er uvaksinert.

Beskytter best mot alvorlig sykdomsbilde hos barn

Bilde: Franske Helseministeriet / J.P. Zellweger
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Bivirkninger av BCG-vaksine

Svekket bakterie – kan gi varierende grad av infeksjon

Sårdannelse, abscess, lymfeknutesvulst, osteomyelitt (ben-infeksjon)

Disseminert BCG-infeksjon-sjelden

(alvorlig medfødt immunsvikt – derfor vaksinasjon er

forskjøvet fra nyfødte til 6 uker!)



FHI -

BCG-vaksinering
Historikk

1947: Tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet, 
obligatorisk

1947



FHI -

BCG-vaksinering
Historikk

1947: Tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet, 
obligatorisk

1995: Frivillig tilbud i BVP

1947

1995



FHI -

BCG-vaksinering
Historikk

1947: Tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet, 
obligatorisk

1995: Frivillig tilbud i BVP

2008/2009: Allmenn BCG-vaksinasjon av ungdom 
opphører

http://www.bcgatlas.org/index.php
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BCG-vaksinering
Historikk

1947: Tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet, 
obligatorisk

1995: Frivillig tilbud i BVP

2008/2009: Allmenn BCG-vaksinasjon av ungdom 
opphører

Fra 2009: BCG-vaksine tilbys ved 6-ukers alder til 
barn med en eller to foreldre fra land med høy 
forekomst av tuberkulose

2018: Ikke lenger generell anbefaling om BCG-
vaksinering av helsepersonell
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Barn/ungdom med en eller begge foreldre fra et land med høy tuberkuloseforekomst

Personer som skal oppholde seg i land med høy forekomst av tuberkulose > 3 måneder og ha tett kontakt 
med lokalbefolkningen

Personer med risiko for smitte i yrkessammenheng

Barn og yngre voksne på særlige indikasjoner hvis de har høy risiko for å smittes (vurderes av lege)

Hvem skal tilbys BCG-vaksine?
Tre hovedgrupper
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Antall BCG-vaksinerte etter alder og årstall
Tall fra MSIS 2014-2021
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Spedbarn (vaksineres på helsestasjon ved 6-ukersalder)

Eldre uvaksinerte barn og ungdom (vanligvis ikke aktuelt med testing i forkant)

Adoptivbarn tilbys vanligvis ikke BCG-vaksine etter ankomst til Norge

Kan settes samtidig med de fleste programvaksiner

BCG-vaksinering av barn og unge
Alle barn/ungdom med en eller begge foreldre fra et land med høy 
tuberkuloseforekomst
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Anbefales personer som skal oppholde seg i land med høy forekomst av tuberkulose 
dersom

Oppholdet skal vare lenger enn 3 måneder OG
Personen skal ha tett kontakt med lokalbefolkningen

Aktuelt for personer opp til 35 år

Vaksinering kan gis før 6-ukersalder dersom immunsvikt er utelukket

Mindre streng indikasjon kan vurderes ved opphold i områder med høy forekomst av 
MDR-TB og tett kontakt med utsatte grupper

BCG-vaksinering ifm utenlandsopphold
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Anbefalingen inkluderer helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som over tid skal arbeide med

Voksne pasienter med smittsom lungetuberkulose
Dyrking av mykobakterier i mikrobiologisk laboratorium

Kan også tilbys andre etter individuell vurdering. 

Sjelden aktuelt å vaksinere arbeidstakere over 35 år

BCG-vaksinering i yrkessammenheng
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Vaksinere?
I mange tilfeller en vurderingssak

Spedbarn med begge foreldre fra Polen, foreldre ønsker vaksine?

19-åring som skal på backpacking i Sør-Amerika i 6 måneder og bo litt her og der?

Ansatt på norsk skip i utenriksfart med hovedsakelig filippinske ansatte?

Dersom det er tvil om indikasjon og foreldre eller den det gjelder ønsker BCG-vaksinasjon, er det ikke noe i 
veien for å tilby dette.



Takk for oppmerksomheten!
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