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Implikasjoner av koronavirusutbruddet 
for vaksinasjonsdekningen i 
barnevaksinasjonsprogrammet



Bakgrunn

Hvordan har koronapandemien påvirket vaksinasjonsaktiviteten for 
barnevaksinasjonsprogrammet?

Skolestengingen våren 2020?

Smitteverntiltakene generelt?  

Overvåkning og oppfølging



«Mange helsesykepleiere
blir bedt om å jobbe med 
koronarelatert arbeid i 
stedet for å komme tilbake 
til skolehelsetjenesten etter
ferien»



SYSVAK - Ukentlig overvåking av 
vaksinasjonsaktiviteten fra mai

Fulgte med på alle vaksinene i BVP, men spesielt fokus på:
Andre dose HPV (7. trinn – ca 12 år) våren 2020
Første dose HPV (7. trinn – ca 12 år) høsten 2020
dTP-IPV (10. trinn – ca 15 år)
Første dose MMR (15 mnd alder)

Vi har sett på antall vaksinasjoner, måned for måned, sammenliknet 
med tidligere år



HPV 7. trinn 2. dose våren 2020
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HPV 7. trinn 1. dose høsten 2020
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dTP-IPV 10. trinn – ca 15 år
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MMR ved 15 måneders alder
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Overvåking og videre oppfølging

Fortsetter med ukentlig overvåking av vaksinasjonsaktiviteten utover 
høsten/vinteren
Kvalitetslister over ufullstendig vaksinerte barn kommer i oktober
Følge ekstra med på MMR-vaksine ved 15 mnd alder

Brev sendt kommunene i slutten august ang. situasjonen
Vurdere behov for ekstra oppfølging/tiltak der det tilsynelatende mangler MMR-vaksine
Nytt brev til kommunene om at dette må prioriteres



Den globale situasjonen for barnevaksiner
Rapport fra møte i WHO 5.oktober 2020

Covid-19 har skapt store utfordringer for vaksinering av verdens barn
Alle kontinent/verdensregioner rapporter utfordringer og forsinkelser i ulik grad
Årsaker: - manglende transport/distribusjon av vaksiner, personell og utstyr

- omdisponering av personell
- dårligere tilgjengelighet (smittevernrestriksjoner, off.transport)
- redsel for smitte blant foreldre
- mindre effektiv vaksinasjon pga smitteverntiltak, mangel på utstyr
- nedgang av både rutineimmunisering og vaksinasjonskampanjer

Europa: - I april meldte 6 land nasjonal svikt i BVP – affiserte 22% av 
spedbarnspopulasjonen i Europa 
- svikt i overvåking av meslinger – stor nedgang i rapporterte tilfeller

Utbrudd av meslinger, difteri, kikhoste, gulfeber 
Manglende poliovaksinasjon og bekymring for økning i vaksine-derivert polio  



Den globale situasjonen (2)
Utfordringsbildet fremover: etterslepet fra nedstengning må innhentes

«Missed children»/«zero-dose children» er ikke nødvendigvis de samme som før –
må identifiseres på nytt
Bekymring for at vaksinasjon er mer krevende og kostbart nå pga hver vaksinasjon 
tar lengre tid, behov for vaksinasjonskampanjer og krav om smittevernutstyr
Må rettes opp før: - nye smittebølger med covid

- covid-vaksine blir tilgjengelig
- epidemier med meslinger og kikhoste som kan kreve flere liv 
enn covid-19

Oppfordring fra WHO: - ikke ta ressurser fra BVP!
- ha planer for håndtering av utbrudd

Kan føre til runde med 
omdisponering av personell



Ekstra hvis tid



Modernisering SYSVAK

Tilstrebe elektronisk kommunikasjon med SYSVAK 
Sikre tidsriktige opplysninger
Via elektronisk pasientjournal (EPJ) 
Lage webløsning – søk og registrering

Viktig for:
Vaksinering av prioriterte grupper – influensa, covid-19
Oversikt over hvem som er vaksinert 



Webløsning (SYSVAK-nett)

For vaksinatører som ikke har et EPJ-system som kommuniserer med 
SYSVAK
Sikker innlogging via ID-porten/BankID
Registrering av vaksinasjoner
Søk/oppslag på vaksinasjonsstatus
Mulighet for bruk på mobile enheter (smarttelefoner/nettbrett)
Klar i slutten av november for influensavaksine
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