
SMITTESTOFF / VAKSINE: ARBEIDSOMRÅDER:

Tetanus (stivkrampe)
Skyldes bakterien Clostridium tetani. Tetanusbaktereiesporer finnes utbredt i naturen (øvre del av jordsmonnet) og i 

tarmkanalen til en rekke dyr. Bakteriesporer kommer inn i kroppen gjennom forurenset sår. Sykdommen smitter ikke fra 

person til person.

Vaksine brukes i dag stort sett bare i kombinasjon med difterivaksine (DT-vaksine) Den gis fra spebarnsalder av. Stort sett alle 

i Norge er fullvaksinert, men trenger revaksinasjon hvert 10 år.

Jordbruk, gartneri, parkvesen, 

grunnarbeid, avløp, 

kloakkanlegg, renovasjon, 

veterinærvirksomhet, 

bistandsarbeid i utlandet

Poliomyelitt 
Poliomyelitt forårsakes av poliovirus. 1 av 100 i voksen alder kan få en mer alvorlig sykdom. Det har ikke forekommet 

poliosmitte her i landet siden 1969, men det har vært enkelte importerte poliotilfelle.

Vaksine: Barn som har fulgt vanlig program, har over 99 % beskyttelse mot poliovirus. Revaksinasjon med en dose anbefales 

etter 10 år. Personer som er basisvaksinert, vil få beskyttelse etter en enkelt revaksinasjon selv om det er gått flere tiår siden 

forrige vaksinedose.

Barne-/eldreomsorg, helse, 

sosialtjenester, asylmottak, avløp, 

kloakkanlegg, bistandsarbeid i 

utlandet.

Tuberkulose
De fleste norske arbeidstakere er vaksinert mot tuberkulose. Revaksinasjon anbefales ikke for personer med positiv 

tuberkulintest eller tydelig arr etter vaksinasjon.

Barne- /eldreomsorg, helse, 

sosialtjenester, asylmottak, 

avløp, kloakkanlegg, 

renovasjon, bistandsarbeid i 
Hepatitt B
Hepatitt B gir leverbetennelse som forårsakes av hepatitt B-virus som kan finnes i blod og i blodholdige kroppsvæsker. Smitte 

skjer via hud som ikke er hel eller via slimhinner (stikk av blodig sprøyte, blodoverføring, seksuell smitte m.m.). Virus kan 

ikke trenge gjennom hel hud. 

Grunnvaksinasjon består vanligvis av 3 doser. Det er ikke behov for revaksinasjon av personer med normalt immunforsvar 

som er vaksinert etter vanlig skjema. Antistoffmåling før og etter vaksinasjon kan være aktuelt

Barne-/eldreomsorg, helse, 

sosialtjenester, asylmottak, 

renovasjon, bistandsarbeid i 

utlandet, politi, ambulanse-, 

rednings- og brannmannskaper.

Hepatitt A 
Hepatitt A-virus forårsaker leverbetennelse, tidligere kalt epidemisk gulsott. Smittemåten er vanligvis fra avføring via 

forurenset drikkevann eller mat (NB salater, frukt, annen rå mat) eller ved indirekte kontakt (avføring - fluer - fingre) 

God hygiene er viktigste tiltak.

Vaksine finnes i flere typer. Fullvaksinasjon består av 2 doser med minst 6 måneders intervall.

Spesifikt immunglobulin gir kortvarig beskyttelse.

Helsevesen, asylmottak, avløp, 

kloakkanlegg, bistandsarbeid i 

utlandet

SMITTE OG VAKSINE I JOBBEN
 VIKTIGSTE FORHOLDSREGEL ER GOD HYGIENE, EGNET ARBEIDSTØY OG VERNEUSTYR (spes. hansker)!  

VASK HENDENE!
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