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 Innføring av allmenn hepatitt B-vaksinasjon i 
barnevaksinasjonsprogrammet for barn født fra og med 1.november 2016 

I dette brevet informeres det om: 

1. Allment tilbud om hepatitt B – vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 
2. Seksvalent vaksine Hexyon 
3. Vaksinasjon av barn født før 1.november 2016 i overgangsperioden 
4. Vaksinasjon av barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon 
5. Bestilling av vaksinen 
6. Registrering i SYSVAK 
7. Informasjonsmateriell  

 
1. Allment tilbud om hepatitt B – vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 
Hepatitt B-vaksine blir innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet for alle barn født 
fra og med 1. november 2016. Tidligere har tilbudet kun omfattet barn av foreldre fra land 
med mellom- eller høy forekomst av hepatitt B. Siden første dose gis ved 3 måneders alder, 
vil oppstart med den nye vaksinen bli i begynnelsen av februar 2017.  

 I dag får alle spedbarn tilbud om femvalent kombinasjonsvaksine som beskytter mot 
sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, og haemophilus influenzae type B ved 3-, 5- 
og 12 måneders alder. Hepatitt B-vaksine vil i fremtiden inngå i en kombinasjonsvaksine 
sammen med disse (seksvalent vaksine), og det vil ikke medføre flere stikk eller 
helsestasjonsbesøk.  

På grunn av global mangel på den femvalente vaksinen som nå er i bruk, vil seksvalent 
vaksine bli introdusert tidligere enn opprinnelig planlagt. Noen barn vil derfor starte med 
femvalent vaksine og fullføre vaksinasjonen med seksvalent vaksine. 
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Det presiseres at barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon fortsatt skal ha 
immunglobulin og vaksine mot hepatitt B innen 24 timer etter fødsel, og deretter en 
enkeltkomponent hepatitt B-vaksine ved 1-månedsalder. Se punkt 4 i dette brevet for 
vaksinering og oppfølging av disse barna.  

2. Seksvalent vaksine Hexyon   
Etter en anbudskonkurranse er det bestemt at det er den seksvalente vaksinen Hexyon 
(Sanofi-Pasteur MSD) skal brukes i barnevaksinasjonsprogrammet. Hexyon er basert på de 
samme difteri-, stivkrampe-, kikhoste- og poliomyelittkomponentene som vaksinen Tetravac 
som gis i 2. klasse, i tillegg til Hib- og hepatitt B-vaksine. Den består kun av inaktiverte/ikke-
levende komponenter, og kommer i en ferdigfylt sprøyte som er klar til bruk. Vaksinen fikk 
markedsføringstillatelse i 2012, og brukes blant annet i flere europeiske land. 

3. Vaksinasjon av barn født før 1.november 2016 i overgangsperioden 

Noen barn født før 1. november 2016 vil få de første dosene som femvalent vaksine, men 
avslutte med én eller to doser seksvalent vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Disse får 
ikke tilbud om fullvaksinering med tre doser hepatitt B-vaksine. Foreldrene/foresatte til disse 
skal informeres om dette. Dersom foreldrene ønsker å fullvaksinere sitt barn mot hepatitt B, 
må de selv kontakte vaksinasjonskontor/fastlege og betale for manglende vaksinedoser. 

Hvilken vaksine barn født før 1.november 2016 vil få tilbud om gjennom vaksinasjonsløpet vil 
være avhengig av tilgangen på femvalent vaksine på den enkelte helsestasjon og hos 
Folkehelseinstituttet på det tidspunkt barnet skal vaksineres. Barn som har fått 2 doser 
femvalent vaksine(Infanrix-Polio+Hib), prioriteres å fullføre vaksinasjon med denne vaksinen 
framfor barn som kun har fått 1 dose av denne. 

Barn av foreldre som kommer fra land med mellom- og høy forekomst av hepatitt B får per i 
dag tilbud om hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Disse barna kan tilbys den 
seksvalente vaksinen så snart den er tilgjengelig. Påbegynt hepatitt B-vaksinering med 
enkeltkomponent hepatitt B-vaksine kan fullføres med den seksvalente vaksinen.  

4. Vaksinasjon av barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon  

Det fødes om lag 500 barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon i Norge hvert år. Disse 
barna har svært høy risiko for å utvikle kronisk bærerskap av hepatitt B dersom det ikke gis 
riktig behandling etter fødsel (post-eksponeringsbehandling). Ved forsinket oppstart av 
vaksinasjon, har studier vist at disse barna har nesten like høy risiko for å utvikle kronisk 
bærerskap, som de ville hatt uten vaksinasjon mot hepatitt B (1).  

Barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon skal påbegynne vaksinasjon med 
enkeltkomponent hepatitt B-vaksine innen 24 timer etter fødsel samtidig som det gis 
spesifikt immunglobulin mot hepatitt B. Andre dose enkeltkomponent hepatitt B-vaksine 
skal gis ved 4-ukersalder. For denne høyrisikogruppen skal ikke andre vaksinedose utsettes 
til 6-ukerskontrollen. Etter de to tidlige dosene med hepatitt B-vaksine, kan barna i denne 
gruppen følge det samme vaksinasjonsregimet som alle andre barn. Det vil si at de får 



 

3 
 

seksvalent vaksine ved 3-, 5- og 12-månedersalder (se flytskjema figur 1), altså til sammen 5 
doser hepatitt B-vaksine. 

 

Figur 1: Flytskjema for hepatitt B-vaksinering. Viser forskjellen på post-
eksponeringsvaksinasjon der mor er kronisk bærer av hepatitt B-viruset versus ordinær 
vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet.  

Etter fullført vaksinasjon skal det kontrolleres at barna ikke har smitteførende hepatitt B på 
tross av igangsatte tiltak, eller om barnet har oppnådd tilstrekkelig beskyttelse av 
vaksinasjon. Det er fastlegens ansvar at dette blir fulgt opp, enten ved at fastlegen selv gjør 
det eller påser at det blir gjort av andre (noen steder sykehuspoliklinikk). 

5. Bestilling av vaksinen 

Folkehelseinstituttet vil motta og starte distribusjon av Hexyon i januar 2017. Bestillingen 
åpner 15. desember 2016. Benytt bestillingsskjema for vaksiner i barnevaksinasjons-
programmet som er tilgjengelig på nettsiden: 

Vaksinebestilling og preparater (Folkehelseinstituttet)    

Det vil i en periode være mulig å bestille både Infanrix-Polio+Hib (til barn født før 1. 
november 2016) og Hexyon (til barn født f.o.m 1. november 2016). Folkehelseinstituttet vil 
levere Infanrix-Polio+Hib så lenge beholdningen rekker. Deretter vil det automatisk utleveres 
Hexyon i stedet for Infanrix-Polio+Hib, og barn som har påbegynt vaksinasjon med Infanrix-
Polio+Hib fullfører med Hexyon som beskrevet tidligere.  

6.  Registrering i SYSVAK 

Som alle vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, er den seksvalente vaksinen (DTaP-IPV-
Hib –Hep B) meldingspliktig til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Vaksinen har 
SYSVAK-kode KOM09.  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/bestilling/
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7. Informasjonsmateriell 
Folkehelseinstituttet oppdaterer brosjyren «Vaksinasjon i barne- og ungdomsalderen» og 
oppdatert versjon vil bli sendt til kommunene i løpet av uke 45. I tillegg vil kapittelet om 
hepatitt B-vaksine i Vaksinasjonsveilederen bli oppdatert i løpet av november og sendes ut 
elektronisk til kommunehelsetjenesten. Mer informasjon vil legges ut fortløpende på fhi.no.   
 
Mer informasjon om sykdommen hepatitt B og hepatitt B-vaksine er tilgjengelig på 
nettsidene:  
Vaksinasjonsveilederen: Kapittel om hepatitt B (Folkehelseinstituttet) 
Smittevernveilederen: Kapittel om hepatitt B (Folkehelseinstituttet) 
 
Helsepersonell kan få rådgivning om vaksiner og vaksinasjon på Folkehelseinstituttet 
mandag-fredag mellom kl. 13.00 og 14.30 på telefon 21 07 70 00 (sentralbord).  
 
Vi anbefaler alle som er involvert i vaksinasjonsvirksomheten å abonnere på nyheter (e-post 
eller SSR-feed) fra temaområdet vaksine: www.fhi.no/nyhetsvarsel.  

 

Vennlig hilsen  

 
Ingeborg Aaberge 
fagdirektør 

       Margrethe Greve-Isdahl 
       overlege 
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