
SYKDOMMENE BARNET DITT TILBYS VAKSINE MOT

6 uker
1 stikk*

2 stikk

2 stikk

2 stikk

1 stikk

3 måneder

5 måneder

12 måneder

15 måneder

Rotavirus (drikkevaksine, ingen stikk) 

Rotavirus • Difteri • Stivkrampe • Kikhoste • Poliomyelitt • Hib-infeksjon • Hepatitt B •  
Pneumokokksykdom                              

Difteri • Stivkrampe • Kikhoste •  Poliomyelitt • Hib-infeksjon • Hepatitt B •  
Pneumokokksykdom 

Difteri • Stivkrampe • Kikhoste • Poliomyelitt • Hib-infeksjon • Hepatitt B •  
Pneumokokksykdom 

Meslinger • Kusma • Røde hunder

www.fhi.no/om-bvp

Før og etter vaksinasjon
Gi beskjed til helsesykepleier dersom

• barnet har allergi eller andre helseproblemer
• barnet nylig har fått medisiner eller andre vaksiner
• mor har fått medisiner som nedsetter immunforsvaret under svangerskapet og/eller mens hun ammer 

Etter vaksinasjon bør man vente i 20 minutter før man forlater helsestasjonen. De fleste barn får liten eller 
ingen reaksjoner etter vaksinering, men noen får milde og forbigående reaksjoner, slik som lett feber. Får 
barnet feber over 39 ˚C og/eller nedsatt allmenntilstand, kan det være tegn på alvorlig sykdom og behøver 
ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor lege hvis du er bekymret for barnet.

Kombinasjonsvaksine
Kombinasjonsvaksine gir beskyttelse mot flere sykdommer i en og samme sprøyte. De fleste av vaksinene 
i programmet gis på denne måten. Det innebærer færre stikk for barnet og gir mindre reaksjoner på 
stikkstedet enn når vaksinene gis hver for seg.

Barnevaksinasjonsprogrammet i skolealder
I løpet av grunnskolen får barnet tilbud om oppfriskningsdoser av enkelte av vaksinene. På 7. trinn tilbys 
vaksine mot humant papillomavirus (HPV).
 
Oversikt over hvilke vaksiner barnet har fått
Alle vaksiner som barnet får, registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Oversikt over barnets 
vaksinasjoner finner du på Vaksinetjenesten på www.helsenorge.no

*Barn med foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose: Tuberkulose (BCG-vaksine)
*Premature barn født før svangerskapsuke 32: Difteri • Stivkrampe • Kikhoste • Poliomyelitt • Hib-infeksjon • 
Hepatitt B 

Barnevaksinasjonsprogrammet:


