
 

 

 

 
 

 

Til elever og foresatte. 
 

VAKSINE MOT DIFTERI, STIVKRAMPE, KIKHOSTE OG 
POLIOMYELITT 
 
Elevene i 2. klasse får tilbud om påfylling av denne kombinasjonsvaksinen.  
 
DIFTERI er en nese-halsinfeksjon som skyldes difteribakterier. Bakteriene danner giftstoffer som kan 
angripe hjerte-, nyre og nervevev. Sykdommen kan være dødelig. Fortsatt opptrer difteri i deler av 
Europa og i andre verdensdeler slik at risikoen for smitte er til stede. 
 
STIVKRAMPE skyldes bakterier som kan finnes i jord og skitt (også i Norden selv om de er 
vanligere i varmere strøk). Bakteriene kan framkalle sykdom i forbindelse med forurensede sår. Den 
angriper nervesystemet og gir muskelstivhet og smertefulle kramper. Den har høy dødelighet.  
 
KIKHOSTE er en langvarig (6-12 uker) luftveisinfeksjon med kraftige hosteanfall. Sykdommen er 
svært smittsom. Den kan være farlig for små barn, spesielt spedbarn. Kikhoste kan føre til hjerneskade 
på grunn av oksygenmangel under hosteanfall, og i sjeldne tilfelle død. Vi har fortsatt 
kikhosteepidemier i Norge fordi immuniteten etter kikhostevaksine ikke varer like lenge som etter 
andre vaksiner.  
 
POLIOMYELITT er en virussykdom som vanligvis gir forkjølelsessymptomer, smerter i kroppen 
eller magesyke. Den kan gi hjernebetennelse og kan føre til varige lammelser. Dødsfall forekommer. 
Etter at vaksinasjon ble innført, er sykdommen under kontroll i Norge og en rekke andre land, men er 
fortsatt utbredt i flere land i Afrika og Asia. Uvaksinerte personer kan smitte andre uvaksinerte etter 
hjemkomst. 
 

Vaksinen blir gitt den 14.januar 2021 på Ålgård skole, inngang ved 
parkeringsplassen fra kl 15.00 til kl 17.00.  
 
Det er ønskelig at ikke alle kommer samtidig. Jeg ber derfor om at 2A kommer kl 15.00, 2B kl 15.30 
og 2C kl 16.00. Om foreslått tidspunkt for klassen ikke passer så er det fint om du kommer kl 16.30. 
Vi er på Ålgård skole frem til kl 17,00 denne dagen. 
 
Barnet må vente i 20 minutt etter at vaksinen er gitt. 
Noen kan få bivirkninger som smerte, rødhet og hevelse på injeksjonsstedet. Disse reaksjonene kan 
opptre i løpet av første uke og vare fra et par dager til et par uker. Ved høy feber bør lege kontaktes, 
fordi feberen kan ha annen årsak som trenger behandling.  
Ved akutt sykdom med feber over 38 grader skal vaksineringen utsettes. 
 
Dersom dere har spørsmål i tilknytning til vaksinen, kan dere ta kontakt på mail:  
cecilie.ravndalgjesdal.kommune.no eller mobil nr: 47667390 
 
 
Med vennlig hilsen  
Helsesykepleier, Cecilie Ravndal 


