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Forskjeller i vaksinasjonsprogrammene
Norge

Ukraina

Kommentar

Vaksinasjon mot 13 sykdommer
DTP-polio-Hib-Hepatitt B (6)
MMR (3)
BCG (1 – kun for risikogruppe)
Rotavirus (1)
Pneumokokk (1)
HPV (1)

Vaksinasjon mot 10 sykdommer
DTP-Hib-Hepatitt B (5)
Polio (1)
MMR (3)
BCG (1)

De 3 sykdommene det ikke vaksineres mot i
Ukraina er viktig for individuell beskyttelse
mot alvorlig sykdom hos barn, men har lite
utbruddspotensiale (kun for rotavirus)

Stabilt høy vaksinasjonsdekning
for alle sykdommer i alle
barneårskull

Varierende vaksinasjonsdekning i ulike Ved samling av flere
årskull og for ulike vaksiner, senere år
uvaksinerte/undervaksinerte (f.eks. mottak):
over 80% for meslingevaksine
risiko for utbrudd

Vaksiner dokumenteres digitalt
SYSVAK

Flere utbrudd av meslinger i Ukraina
betyr at mange kan ha immunitet fra
infeksjon

Ved bosetting i kommuner: høy
vaksinasjonsdekning blant norske gir lav
sannsynlighet for utbrudd

Kan mangle dokumentasjon på
vaksiner som er gitt

Tilby vaksiner der det er usikkerhet og
manglende dokumentasjon

To faser av vaksinasjonstilbud:
1. Raskt: Vaksiner for å hindre mulighet for utbrudd
•
•
•
•

Tilbud ved ankomst. Særlig viktig ved opphold i mottak der flere er samlet
Barn under 2 år prioriteres
MMR og polio-vaksine
Informasjon om vaksinasjon skal inngå i annen informasjon ved ankomst

2. I løpet av 3 md: Oppvaksinering etter norsk barnevaksinasjonsprogram
•
•
•
•

Kartleggingssamtale i kommunene ved bosetting
Barn under 2 år prioriteres (konsultasjon ved ankomst)
Tilby vaksiner som mangler. Ved tvil er det bedre med én vaksine for mye enn én for lite
Informasjon om vaksinasjon skal inngå i annen informasjon om helsetilbud for flyktninger

Årsaker til manglende vaksinasjon
Mange ulike årsaker til manglende vaksinasjon – kontekstspesifikke
Manglende tilgang til vaksiner
Manglende tillit til helsemyndigheter/myndigheter
Gjennomgått sykdom (meslinger)
Kontraindikasjon mot vaksine (sykdom, immundempende behandling eller tidligere allergisk reaksjon)
Redd for bivirkninger
Misinformasjon, myter
Etter ankomst: kan takke nei til vaksiner som allerede er gitt i hjemlandet men der det mangler
dokumentasjon
All vaksinasjon er frivillig og gratis.
Informasjon om vaksiner bør normaliseres og gis på lik linje med annen informasjon om rettigheter og
helsetilbud
Alltid «åpen dør» til de som takker nei

Ressurser
•

Verktøykasse for et likeverdig vaksinasjonstilbud: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-forhelsepersonell/vaksinasjon/verktoykasse/?term=&h=1

•

Informasjon om Vaksinasjon av flyktninger og asylsøkere:

•

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/grupper-med-behov-for-vissevaksiner/vaksinasjon-av-flyktninger-og-asylsokere/

•

Enkelt opplæringsmateriell om vaksine generelt og koronavaksinasjonsprogrammet (laget for
introduksjonsprogrammet):
https://www.imdi.no/kvalifisering/informasjon-om-koronavaksinasjonsprogrammet-gjennom-opplaringen-inorsk-og-samfunnskunnskap-for-innvandrere/

