
 

 
 

 
Vaksiner som kreves for deltakere til USA  
 
På neste side finner dere en generell oversikt over hvilke vaksiner som kreves for alle AFSere 
som skal til USA. Selv om dette går utover de vaksinene som er en del av vanlig norsk 
vaksinasjonsprogram, er det helt nødvendig at man tar disse vaksinene for å få skoleplass! 
 
I USA er det slik at hvert enkelt skoledistrikt krever bestemte vaksiner for at man kan få 
skoleplass. Det vil derfor variere fra stat til stat og skoledistrikt til skoledistrikt hvilke vaksiner 
og hvor mange doser av hver vaksine som kreves.  Dersom AFS får informasjon om manglende 
vaksiner vil de aktuelle deltakerne få beskjed om dette på e-post, men det er deltakerens eget 
ansvar å sjekke vaksinekravene på vertsskolen, se informasjon fra AFS USA. 
 
Når det nærmer seg avreise vil du motta et nytt helseskjema fra AFS USA (Health Form 
Addendum) som må fylles ut med mange av de samme opplysningene. Ta derfor alltid en kopi 
av det du sender til oss. 
 
Hepatitt A og B 
Alle deltakere må ta 3 doser hepatitt B og 2 doser hepatitt A. På grunn av at vaksinen settes 
med tidsintervaller, bør du snarest ta kontakt med ditt lokale vaksinasjonskontor. Det finnes 
også en dyrere hurtigversjon dersom man er for sent ute. Har man ikke tatt alle dosene før 
avreise, er man selv ansvarlig for å ordne og betale for den nødvendige siste dosen i USA. 
 
Hjernehinnebetennelse 
De fleste norske barn har fått vaksine får hjernehinnebetennelse (meningitis) når de er 2-3 år 
gamle. I USA kreves det at man har tatt hjernehinnebetennelse for voksne etter fylte 11 år for 
å få skoleplass.  
 
TB-test og BCG vaksine 
Skolene i USA krever også både dato og resultat for TB-test. Har du ikke tatt TB-test eller 
mangler opplysninger om det, må du ta denne, eller skaffe informasjon om tidligere TB-test. 
Har du tatt BCG-vaksinen, vil en TB-test kunne gi positivt resultat både etter reell 
tuberkulosesmitte og på grunn av vaksinen. Ungdommer i USA får ikke BCG vaksine, og 
amerikanske myndigheter oppfatter ofte en positiv TB-test som ensbetydende med 
tuberkulosesmitte. AFS USA krever derfor i utgangspunktet at alle som har tatt BCG vaksinen 
tar røntgen av brystet for å bevise at man ikke har tuberkulose.  I stedet for å ta røntgen av 
brystet kan man imidlertid fylle ut en BCG-attest utarbeidet av Helsedirektoratet. Denne 
attesten vil du få tilsendt sammen med HFA- skjemaene i mai. 
 
Difteri, tetanus (stivkrampe) og pertussis (kikhoste)  
Alle må ha fått en dose mot kikhoste etter fylte 11 år, samt en dose av stivkrampe og difteri i 
løpet av de siste 10 årene. Dersom du ikke har vaksinasjoner som oppfyller disse kravene (eller 
de ikke kan dokumenteres som gjennomført) kan du ta flerkomponentvaksinen DPT. 
Enkeltkomponentvaksine mot kikhoste er ikke lett tilgjengelig i Norge.  
 
Vannkopper 
Dersom man ikke har hatt vannkopper som liten (og det er krysset nei for dette i søknaden 
(skjema 3a – punkt 3d), må man ta vannkoppvaksine. Har du hatt vannkopper, men ikke skrevet 
det i søknaden kan du sende oss en e-post med måned og år for når dette var. 
 



 

 
 
 

Informasjon fra AFS USA 
 
U.S. high schools have become increasingly stringent in their requirements for enrolling foreign exchange 
students. It’s mandatory that these minimum immunization requirements be met and in some cases 
applicants may be asked to receive additional vaccinations. Therefore, AFS-USA requests that the 
following information be distributed to students applying to study in the U.S. as early as possible so that 
the applicant has sufficient time to complete the vaccination series if necessary.  
 
Students must receive the following immunizations or, at minimum, have them scheduled and a date 
reported to AFS USA in order to accept the application. It is equally important that any scheduled 
vaccines be thus completed prior to departure from their home country. If students arrive to the U.S. 
without the following immunizations, many schools will refuse to enroll them and/or will not allow 
them to participate in school sports. Additionally, if student arrives without the following 
immunizations, it is their responsibility and that of their natural families to cover any costs 

 

 
 
Note: As each US high school sets their own standards for vaccines, this form may not include all 
immunizations required by a student’s host school. AFS will contact you should we learn of additional 
vaccination requirements, however, it is the responsibility of the participant and his or her natural 
parents to verify these requirements via the school’s website, found on Form E of the Host Family 
Application, or the State Law and Vaccine Requirement per the below.  
 
For information on general vaccination requirements for each US State, go to:  
 
http://www.nvic.org/vaccine-laws/state-vaccine-requirements.aspx  
 
To access information – Choose State Requirements on the bottom of the screen and select the state 
you have been placed in, click “Search”. Information for each state requirement will displayed. You must 
have all the immunizations for your state of residence in the US and any other immunizations that the 
school or school district requires before you will be allowed to begin your program in school. 
 

http://www.nvic.org/vaccine-laws/state-vaccine-requirements.aspx

