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1. KVALITETSMÅL 

Hindre at det oppstår stivkrampeinfeksjon etter sårskade. 

2. MÅLGRUPPE FOR PROSEDYREN 

Helsepersonell i Bærum kommune 

3. ANSVAR 

Smittevernoverlege er ansvarlig for oppdatering.. Den enkelte arbeidstaker er ansvarlig for at 

prosedyren blir fulgt. 

4. DEFINISJONER            

Tetanus (stivkrampe) er en akutt sykdom som skyldes en gift produsert av bakterien 

Clostridium tetani. Reservoar for bakterien er jordsmonn og tarmen hos dyr og mennesker og 

den finnes derfor særlig i avføring fra gressende dyr, f.eks. hest.  Sporer av tetanusbakterien 

kommer inn i kroppen ved at sår forurenses med jord, gatestøv, avføring fra dyr eller 

mennesker eller skitne sprøytespisser. Smitter ikke fra person til person.  

Rent sår:  

Sår som ikke er synlig forurenset eller er renset og revidert innen 6 timer etter at skaden 

inntraff. Forurenset og dødt vev er fjernet. 

Urent sår: 

Sår som er synlig forurenset eller et sår med dødt vev, som ikke er revidert i løpet av de første 

seks timene etter at skaden inntraff. I tvilstilfelle, for eksempel ved dyp stikkskade eller skade 

i sterkt forurenset miljø bør såret vurderes som urent. 

 

5. UTFØRELSE 

Vaksinasjon i forbindelse med sårskade er avhengig av om såret oppfattes som rent eller 

urent. 

Anbefalt tetanusimmunisering ved sårskader: 

Vaksinasjonsstatus 
Tid siden siste 
vaksinedose 

Immunisering 

Rent sår 

Basisvaksinert           
(3 eller 4 doser med 
korrekt intervall) 

< 10 år Ingen 

> 10 år Vaksine, én dose 



Delvis basisvaksinert  
(2 doser med korrekt 
intervall). 

<12 mnd Ingen 

>12 mnd Vaksine, én dose 

Fått én vaksinedose           – 
Vaksine, 2 doser med minst 6 
mnd. intervall 

Ikke vaksinert eller 
ukjent 
vaksinasjonsstatus 

          – Full basisvaksinering 

Urent sår 

Basisvaksinert           
(3 eller 4 doser med 
korrekt intervall) 

< 5 år Ingen 

> 5 år Vaksine, én dose 

Delvis basisvaksinert  
(2 doser med korrekt 
intervall). 

<12 mnd Ingen 

< 5 år Vaksine, én dose 

> 5 år HTIg + vaksine, én dose 

Fått én vaksinedose           –  
HTIg + vaksine, 2 doser med 
minst 6 mnd. intervall 

Ikke vaksinert eller 
ukjent 
vaksinasjonsstatus 

          – HTIg + full vaksinering 

Revaksinering 

Når boosterdose tetanusvaksine er indisert pga sårskade, anbefales det som rutine å gi difteri-

tetanus-kikhoste (Boostrix; diTeP). Valg av kombinasjonsvaksine med kikhoste er begrunnet i 

generell anbefaling om boostring av befolkningen hvert 10 år. Barn på 6-7 år bør gis Boostrix 

– polio (Tetravac) slik at de følger barnevaksinasjons-programmet som tilsier vaksine i andre 

klasse. Vaksineringen skal føres inn i SYSVAK av helsesøster på barnets skole. Foresatte kan 

formidle skriftlig beskjed. 

Se oversikt neste side. 

Basisvaksinasjon  

Vaksinasjon mot tetanus og difteri ble innført 1952 og personer født før dette er sannsynligvis 

uvaksinerte hvis de ikke har annen dokumentasjon. De må tilbys basisvaksinasjon mot 

stivkrampe men fortrinnsvis samtidig mot difteri, stivkrampe og kikhoste med Tetravac.  

Det gis 3 injeksjoner (Tetavax) med intervaller på 0,1 og 7-13 måneder. Se oversikt. Må 

meldes i SYSVAK 

HTIg 

Humant tetanus immunglobulin (Tetagam ”ZLB Behring”) fås på registreringsfritak. 

Ved behov for HTIg skal dette settes så snart som mulig og før sårrevisjon. 1 ampulle (250IE) 

settes intramuskulært eventuelt fordelt på flere injeksjonssteder. Dobbel dose gis i alvorlige 

tilfeller. HTIg kan settes samtidig med tetanusvaksine, men på annet injeksjonssted. 

Oversikt over tilgjengelige vaksiner: 

  Preparatnavn Bruk Alder  Dosering 
Difteri / tetanus 

IKKE 

TILGJENGELI

DiTeBooster 
”SSI” 
  

Revaksinering  
Ved 10 år siden 
forrige vaksine 

Barn over 5 år og 
voksne 

0,5 ml hvert 10 
år. Settes i m. 
deltoideus 



G 
Tetanus Tetavax 

”Sanofi Pasteur 
MSD” 

  
  

Basisvaksinering 
og revaksinering 
ved > 10 år siden 
forrige vaksine 

Spedbarn, barn 
og voksne 

Basis: 3 doser a 
0,5 ml med 
intervall 0, 1 
måned 7-13 
måneder. 
Revaksinasjon: 

1 dose 
hvert 10 år. 

Difteri / tetanus/ 
kikhoste og polio 
BØR 
FORETREKKES 

Tetravac 
  

Basisvaksinering  
  

Spedbarn, barn 3,5,12mndr,7år 
og 15 år 
(7år hvis født 
etter 1998-barn 
født før 1998 fikk 
ca 11år. 
Til 15 åringer fra 
høst 2013 ) 

Difteri / tetanus/ 
kikhoste (ev med 
polio) 

Boostrix (ev 
med polio)  

Revaksinering 
med kikhoste 
komponent  

  

Barn over 5 år og 
voksne 

0,5 ml hvert 10 
år. Settes i m. 
deltoideus 

 

Oppfølging av basisvaksinasjon med tetanusvaksinasjon for voksne kan gjøres ved:  

Smittevernkontoret, Kommunegården, Sandvika. Tlf 67 50 32 00. 

For personer under 18 år refunderes basisvaksinasjon gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, 

forøvrig må vaksine og HTIg bekostes av pasienten selv. 

 

6. BAKGRUNN FOR PROSEDYREN 

Nasjonalt Barnevaksinasjons program og nasjonale anbefalinger for vaksinasjon av 

befolkningen. 

7. SELVEVALUERING 

Avviksmeldinger sendes tjenesteleder. 

8. REFERANSER 

Smittevernplan for Bærum kommune  

Nasjonalt Folkehelseinstitutt (www.fhi.no) 2017 
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