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Krav til vaksinatør

• Krever opplæring og trent personell for å sette intradermal (intracutan) 
injeksjon

• Helsesykepleier er eneste yrkesgruppe som har opplæring i intradermal 
injeksjon under utdannelsen

• Ansatte kan læres opp / friske opp kunnskapen ved å sette saltvanns-
injeksjoner på hverandre

• Å sette intradermal injeksjon på spedbarn og små barn krever mengdetrening
for å få til en god teknikk for å holde barnet i ro



Planlegging

• BCG inngår i barnevaksinasjonsprogrammet ved 6 uker alder for barn 
med foresatte som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose

• BCG kommer som hetteglass som gir flere doser

• For å sikre bruk av flest mulige doser per hetteglass er det lurt å sette 
opp flere vaksineringer innen 4 timer, som er maks tid for ferdig 
utblandet vaksine 

• I kommuner / bydeler hvor mange barn har krav på vaksinen settes det 
opp vaksinering x 1 pr. uke. Andre steder x 1 pr. måned



Utstyr

• 1 ml sprøyte med lavt dødvolum og fingradering

• Kanyle til injeksjon: 0,5 ml x16 mm (oransje)

• NB ikke 0,5 ml x 25 mm da denne blir for lang som gjør den vanskelig
å kontrollere

• Dødvolum må trekkes opp i hver sprøyte slik at kanylen fylles helt
• Dosen er 0,05 ml til barn under 1 år
• Dosen er 0,1 ml til barn > 1 år og voksne



Arbeidsstilling
• Viktig med god arbeidsstilling, godt lys og godt syn

• Ved vaksinering av spedbarn kan det være lurt å være to for å holde barnet
helt i ro. I tillegg kan den ene holde sprøyten/kanyle og den                                                             
andre setter inn stempelet for å unngå skifte av grep                                                             
som ofte fører til at kanylen endrer posisjon og injeksjonen
går subcutant

• Ved vaksinering av voksne. Sitte i en lavere posisjon enn
den som skal ha vaksinen sikrer mer naturlig arbeidsstilling

• I tillegg til at det er lettere å få til en intradermal injeksjon. Er man plassert høyere
eller på samme høyde enn den som vaksineres, er det større risiko for at injeksjonen
går subcutant



Intradermal, 10 - 15 graders vinkel



Plassering
• Injeksjonen skal settes ved festet av deltoidmuskelen, omtrent midt på

overarmen på venstre arm. Injeksjon høyere opp på armen kan
gi større risiko for keloiddannelse

• Nålen legges flatt (i 10-15 graders vinkel) mot huden med kanyleåpningen
opp og stikkes inn i øverste hudlag, så grunt at kanylespissen kan skimtes
gjennom huden

• Langsom injeksjon. Vaksinen kan svi. Kan føle motstand
• Korrekt injeksjon danner en papel (størrelsen av mindre betydning)
• Trekk kanylen raskt ut når hele dose er satt
• Ikke klem eller masser innstikkstedet. Sett på et plaster / bomullsdott hvis

det kommer blod
• Injeksjonsteknikk ved BCG-vaksinasjon – film for helsepersonell

http://youtu.be/lmZl3jm8KcM


Viktig å huske ved BCG vaksinering

• Det må gå 4 uker eller mer mellom andre levende vaksiner som 
MMR og gulfeber

• Bruk av overflateanestesi (Emlakrem®) er ikke anbefalt ved BCG 
vaksinering, da virkestoffene har antibakteriell og antiviral effekt som 
i uheldige tilfeller kan redusere effekten av levende vaksiner

• Ved BCG-vaksinasjon intrakutant er det teoretisk risiko for interaksjon 
mellom vaksinen og bedøvelsesmiddelet 



https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-
sykdommene/tuberkulosevaksinasjon---veileder-f/

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/bcg-vaks/vaksine-mot-tuberkulose-bcg---publi/

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/tuberkulosevaksinasjon---veileder-f/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/bcg-vaks/vaksine-mot-tuberkulose-bcg---publi/
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