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1. Endringer siden forrige versjon
Oppdatert forskriftshenvisninger.

2. Hensikt og omfang
Hvem bør tilbys hvilke vaksiner
Personer med samme yrke trenger ikke alltid de samme vaksinene. Smitterisikoen skal vurderes ut fra det konkrete arbeidsmiljøet og de konkrete
arbeidsoppgaver den enkelte ansatte har.
Vaksinasjonstilbudet til hver person avhenger blant annet av:
●
●
●
●
●

Hvilke typer arbeidsoppgaver den enkelte har
Hvilke smittestoffer som kan forekomme i arbeidsmiljøet
Grad av smittepress ut fra risikovurdering og kvalitet på andre smitteforebyggende rutiner i bedriften
Hvilke vaksiner den enkelte har fått før
Arbeidstakerens helsetilstand

3. Ansvar

Det er Oslo universitetssykehus sitt ansvar å vurdere risikoen for smitte og sørge for at smitteutsatte personer tilbys forebyggende beskyttelse i
form av vaksine der det er aktuelt. Sykehuset dekker kostnadene ved vaksinasjon.
Den enkelte arbeidstaker har ansvar for å være oppdatert på sin egen immunitetsstatus hva angår vaksiner en har fått, hvilke smittsomme
sykdommer en har hatt og hva den enkelte har vært utsatt for av smitte privat som kan være av betydning for sin funksjon i sykehuset.

4. Fremgangsmåte
Tilbud om vaksinasjon bør gis skriftlig, og aktuell leder bør dokumentere når slike tilbud er gitt.
Tabellen nedenunder er en sjekkliste over de vaksinene som kan være aktuelle for de angitte yrkesgruppene. Det innebærer ikke automatisk
indikasjon for alle de angitte vaksinene til alle arbeidstakere i en yrkesgruppe, siden arbeidsoppgavene kan variere fra person til person.
Hepatitt
B

TYPE ARBEID
Akuttmottak, operasjonsavd., gastroavd./gastrolab, infeksjonsavd., prehospital, rus/psykiatri,
barn, SSE

x

Føde‐, intensiv‐, anestesi‐, dialyseavdeling, renholdspersonell. Arbeid med andre invasive
prosedyrer, laboratorier, obduksjon.

x

Park/anlegg
Øvrig helsepersonell m.fl.
Avløp, kloakk
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Hepatitt
Influensa
A
x

x

x

x
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Etter særskilt vurdering kan også tuberkulose, rubella, meslinger, vannkopper, poliomylitt, kikhoste og meningokokk‐infeksjon være aktuelt i noen
tilfeller.

Merknader til enkeltvaksiner
Tuberkulose:
De fleste norske arbeidstakere er vaksinert mot tuberkulose. Revaksinasjon anbefales ikke for personer med positiv tuberkulintest eller tydelig arr
etter vaksinasjon.
Rubella, meslinger og vannkopper:
Seronegative arbeidstakere, spesielt ved barneavdelinger.
Hepatitt A:
For rus/psykiatri særlig aktuelt hvis ansatte spiser mat tilberedt av personer som kan ha akutt hepatitt A.
Hepatitt B:
Hepatitt B især hvis blodkontakt med mulig smitteførende personer eller stikk av brukte sprøytespisser kan forekomme.
Influensa:
Influensavaksine tilbys alle ansatte i OUS, og er særlig viktig til helsepersonell som skal ta hånd pasienter i risikogrupper. Hver avdeling sørger
selv for for å bestille vaksine fra sykehusapoteket og å sette influensavaksine. For enheter uten helsepersonell kan ved behov Avd. for smittevern
og Arbeidsmiljøavdelingen gi bistand.

5. Definisjoner
Eksponert arbeidstaker: Ansatt som kan utsettes for aktuelle smittestoff gjennom sitt arbeid.
Yrkesvaksinasjon:
Vaksinering i forbindelse med utøvelse av et yrke med risiko for smitte.

6. Referanser

Arbeidsmiljøloven § 4 og § 7
Smittevernloven § 6‐1
Sykehusloven § 6
Kommunehelsetjenesteloven § 2‐1
Folkehelseinstituttet ‐ Smittevern 14 :Vaksinasjonsboka. Avsnitt 1.9.2: Vaksinasjon av visse yrkesgrupper
Arbeidstilsynets veiledning til arbeidsmiljøloven (best. nr. 549): Biologiske faktorer.
Arbeidstilsynet: Forskrift om utførelse av arbeidet, Kapittel 6: Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer.
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