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Innspill fra Barneavdelingen v/Barne- og ungdomsklinikken

Barneavdelingen UNN stiller seg svært positive til at det innføres rutinemessig hepatitt B vaksine i Norge. En vil 

videre påpeke nyfødte barn av kvinner fra risikoområder bør vaksineres rett etter fødsel (fødselsdose). Vaksinering 

rett etter fødsel beskytter i høy grad mot smitte av Hepatitt B og en slik strategi vil også være ”løsningen” på 

spørsmålet om potensiell smitte av ”anti HB core” alene. 

Folkehelseinstituttet må være klar over at en svært stor andel av helsepersonell synes det er utfordrende å tolke 

svar på hepatitt B serologi. Mange vet at Hepatitt Bs antigen positive kvinner er smittsomme, men det er få som vet 

at ”anti HB core alene” også kan medføre smittsomhet. En viser ellers til en artikkel fra 2014 som omtaler dette. 

Pramana I, Heininger U, Ritz N. Should newborns of mothers with isolated antibodies to hepatitis B core antigen be 

immunised? Arch Dis Child 2014;0:1–2.  doi:10.1136/archdischild-2014-306691

På bakgrunn av at ”fødselsdose” av hepatitt B vaksine anses som svært effektiv for å forhindre smitte foreslås 

følgende endring/tilføyelse

I forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram gjøres følgende endringer: 

§ 4 tredje ledd bokstav a skal lyde: 

Følgende vaksiner inngår i programmet 

a) Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, infeksjon med Haemophilus influenzae type b (Hib), 

pneumokokksykdom, meslinger, kusma, røde hunder, humant papillomavirus (HPV), rotavirussykdom og hepatitt B. 

§ 4 tredje ledd bokstav b skal lyde: 

b) Vaksine mot tuberkulose (BCG) til barn i risikogrupper som definert av Nasjonalt folkehelseinstitutt. 

c) Vaksine mot hepatitt B til barn av kvinner fra risikogrupper definert av Nasjonalt folkehelseinstitutt skal gis på 

fødeavdelingen innen første levedøgn
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