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Høringssvar: Høring om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle 
barn

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har mottatt høringsinnspill fra Landsgruppen av helsesøstre NSF. 
Helsesøstre er de som i hovedsak vil stå for gjennomføring av vaksinasjonene, samt at jordmødre vaksinerer 
barn i risikogrupper i barselavdeling. 

NSF støtter innføring av Hepatitt B-vaksine i Barnevaksinasjonsprogrammet. Begrunnelsene for å innføre 
vaksinen synes klare og støttes. Dette er en vel utprøvd vaksine. I noen kommuner og bydeler får allerede 
størstedelen av befolkingen denne vaksinen, mens det andre steder kun er et fåtall som får HepB-vaksinen. 
En innlemming av vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, vil bidra til et mer likeverdig tilbud. At vaksinen 
inngår som en komponent i KOM06 gjør den praktiske administrasjonen enklere. 
 
Kap. 7 Økonomiske og administrative kostander
Det som ikke er like godt begrunnet i utkastet er informasjonsbehovet og økonomiske 
konsekvenser/ressursbehov som følge av dette. Ved innføring av alle nye vaksiner må informasjonsarbeidet 
til barn, unge og foreldre ved vaksinering tids- og kostnadsberegnes. Informasjonsbehovet øker for hver ny 
sykdom som innlemmes i en kombinasjonsvaksine. Dette er tidkrevende og viktig for å opprettholde god 
kunnskap i befolkingen om hvorfor vi vaksinerer. Informasjon er avgjørende for at foreldre kan gjøre gode 
valg for sine barn og samfunnet for øvrig. 

Det må utarbeides godt informasjonsmateriell til både helsesøstre og foreldre, og gode rutiner for hvordan 
møte vaksineskeptikere i god tid før innføring av vaksinen. Det må avklares og tydeliggjøres om de som ikke 
ønsker hepatitt B-komponenten, vil kunne få 5-komponentvaksinen. Også foreldre som stiller seg positive til 
vaksinasjon bør få god  informasjon, slik at kunnskapen om hvorfor vi vaksinerer er god i hele befolkningen. 
Den siste tidens utbrudd av meslinger i USA og Europa, minner oss om viktigheten av å opprettholde god 
informasjon. Med andre ord innebærer et faglig godt vaksinasjonsarbeid mer enn et stikk.

Mer enn ni av ti barn og unge fikk i 2013 de vaksinene som er anbefalt. Det fører Norge på verdenstoppen i 
vaksinasjonsdekning. Årlig gis rundt 900 000 doser vaksine gjennom Barnevaksinasjonsprogrammet. Disse 
vaksinasjonene er det helsesøster som planlegger, utfører, journalfører og rapporterer til SYSVAK – det 
nasjonale vaksineregisteret. 
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1 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, IS-1798, Helsedirektoratet 2010
2 https://www.ssb.no/helse/statistikker/helsetjko/aar/2014-07-03?fane=tabell&sort=nummer&tabell=185054

Pr. 2014 mangler det minimum 730 helsesøsterårsverk i Norge, basert på helsedirektoratets forslag til 
normtall1 og SSBs statistikk2. Skal man oppnå høyest mulig vaksinasjonsdekning, må det sikres ressurser til 
å administrere hele vaksinasjonsforløpet.

Andre forhold
Med tanke på stadig økende utenlands  reiseaktivitet blant barnefamilier og ungdom, stiller vi spørsmål ved 
om kombinasjonsvaksine Hepatitt A+B er vurdert innført.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari E. Bugge
Forbundsleder Fagsjef

Kopi:

Landsgruppen av helsesøstre NSF
Jordmorforbundet NSF
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