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Innføring av kombinasjonsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio for 
elever i 10. klasse fra skoleåret 2013 / 2014 

 

Fra skoleåret 2013/2014 skal elever i 10. klasse tilbys en oppfriskningsdose med vaksine mot difteri, 

stivkrampe, kikhoste og polio. Tidligere har det vært tilbud om kun poliovaksine i 10. klasse.  Siden 

beskyttelsen mot disse sykdommene avtar over tid, er det behov for jevnlige oppfriskninger. Forrige 

dose med DTP-IPV ble tilbudt i 2. klasse. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet besluttet å tilby 

oppfriskningsdose med kikhostevaksine i 10. klasse. Vaksinen gis i kombinasjon med 

oppfriskningsvaksine mot tetanus, difteri, og polio (dTP-IPV). Tidligere årskull har fått tilbud om 

poliovaksine i 10. klasse og dT-vaksine i 6. klasse. Endringen av tidspunkt for vaksinering mot difteri, 

og tetanus er en følge av innføringen av difteri-stivkrampe-kikhoste-poliovaksine (DTP-IPV) til elever 

på 2. klassetrinn i 2005/2006, se tabell nedenfor. Det første årskullet som fikk DTP-IPV i 2. klasse går 

i 10. klasse skoleåret 2013/2014.  

 

Tabell:  DTP-IPV-vaksinasjoner i barnevaksinasjonsprogrammet tidligere og nå 

For barn født til og med 1997 For barn født fra og med 1998 

Grunnvaksinasjon (3, 5 og 12 md): DTP-IPV-Hib Grunnvaksinasjon (3, 5 og 12 md): DTP-IPV-Hib 

7-8 år: IPV 7-8 år: DTP-IPV* 

11-12 år: dT  

15-16 år IPV 15-16 år: dTP-IPV** 

* Innført i 2005/2006 

** Innføres 2013/2014 

 

Vaksinen som tilbys i 10. klasse heter Boostrix polio. Det presiseres at Tetravac ikke skal benyttes ved 

boostervaksinasjon i 10. klasse.  

 

Bakgrunn for innføring av boostervaksine mot kikhoste til ungdom 

 

Kikhoste er en potensiell dødelig sykdom for de minste barna. Hos eldre barn og voksne kan 

sykdommen være langvarig og plagsom, men sjelden livstruende. Hittil har målet for 

kikhostevaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet vært å hindre kikhoste hos barn under 2 år.  

 

Hverken vaksinasjon eller gjennomgått sykdom gir varig immunitet mot kikhoste. Det er vist at 

beskyttelsen mot kikhoste og difteri avtar i løpet av få år etter vaksinasjon. Derfor kom en boosterdose 

mot kikhoste i form av difteri-tetanus-kikhoste-poliovaksine (DTP-IPV) inn i vaksinasjonsprogrammet 

til elever i barneskolens 2. klasse (alder 7 år) fra skoleåret 2005/2006. Denne omleggingen av 

barnevaksinasjonsprogrammet har ført til lavere forekomst av kikhoste i den vaksinerte aldersgruppen. 
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I Norge begynte antall meldte kikhostetilfeller å øke på midten av 1990-tallet, og har siden ligget høyt. 

Den høyeste forekomsten er nå i aldersgruppen 10–19 år. For å redusere forekomsten av kikhoste blant 

ungdom er det besluttet å tilby en boosterdose med kikhostevaksine i 10. klasse. 

 

Om vaksinen 

Vaksinen Boostrix polio som vil bli tilbudt gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i 10. klasse er en 

kombinasjonsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio. Vaksinen inneholder mindre mengder 

antigen mot difteri, tetanus og kikhoste enn de vaksinene som benyttes til vaksinasjon i småbarnsalder 

og i 2. klasse. Vaksinen er ikke ment til primærvaksinasjon. 

 

En dose (0,5 ml) gis intramuskulært, fortrinnsvis i deltoidmuskelen. De vanligste bivirkningene etter 

vaksinasjon med Boostrix polio er smerte, rødhet og hevelse på injeksjonsstedet. Ytterligere 

informasjon om bivirkninger finnes på Legemiddelverkets nettsider www.slv.no.  

 

Om bestilling av vaksinen 

Boostrix polio for bruk i program vil være tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet fra og med august 

2013. Vi gir beskjed på vår nettside http://www.fhi.no/tjenester/vaksinedistribusjon når vaksinen er 

tilgjengelig for bestilling. Bestillingsskjema for vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet vil da være 

oppdatert.  

 

Informasjonsmateriell 

Følgende informasjonsmateriell har blitt oppdatert.  

 Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram  

( «Foreldrebrosjyren») (vedlagt). Flere eksemplarer kan bestilles på nettsiden www.fhi.no, 

gjennom e-post: publikasjon@fhi.no eller telefaks: 21 07 81 05.  

 Samtykkeskjema for vaksinasjon av barn i 2. klasse og 10. klasse (kopi er vedlagt). 

Dokumentene er tilgjengelig elektronisk på www.fhi.no og kan lastes ned og skrives ut derfra.   

 Folkehelseinstituttets nettsider om barnevaksinasjonsprogrammet  

 

Vi minner om at helsepersonell kan få rådgivning om vaksine og vaksinasjon på Folkehelseinstituttet 

mandag-fredag kl 13.00–14.30 på telefon 21 07 70 00 (sentralbord).  

 

 

Vennlig hilsen  

 

 

 

 

Britt Wolden   

     avdelingsdirektør 

         Jeanette Stålcrantz 

         rådgiver 

 

Brevet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg: 

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram  («Foreldrebrosjyren»).   

Samtykkeskjema for vaksinasjon i 2. klasse og 10. klasse. 
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