
 
 

Med små barn på reise 
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Rælingen vaksinekontor og reiseklinikk 
 

       



Reise med små barn krever god planlegging 
 

 Trygghet: Det er viktig å tenke på trygghet, både om landet 
dere reiser til er trygt å være i, og sykdomsrisikoen i landet.  

 

 Vaksiner: Barnet bør være fullvaksinert før reise, dvs. etter 
MMR (meslinger, røde hunder og kusma) vaksine ved  

15 mnd. Vaksinen kan settes fra 9 mnd., men gir ingen 
langtidsbeskyttelse og må settes igjen ved 15. mnd. Satt 
etter 1 år er den gyldig i det norske vaksineprogrammet.  

Vanligste reisevaksine, Hepatitt A, kan ikke settes før 1 år. 
Andre reisevaksiner har høyere aldersgrense.  

 

 Immunforsvar: Små barn, under 4-5 år, har et umodent 
immunforsvar. De blir lettere syke og har større risiko for å 
bli alvorlig syke enn større barn og voksne. Dette gjelder 
både mage-tarm infeksjoner og luftveisinfeksjoner.  

 

 Diaré: Diaré kan være alvorlig hos små barn. Små barn blir 
lett dehydrerte, uttørket. Det er viktig å få i dem nok væske. 
Ta med en rehydreringsvæske, salt og sukker oppløsning. 
Denne kan kjøpes på apoteket. 

Har de feber, magesmerter, blod eller slim i avføringen, 
er slappe og har dårlig allmenntilstand, må lege 
kontaktes. Dette gjelder også etter hjemkomst.  

 

 Luftveisinfeksjoner: Luftveisinfeksjoner utvikler seg oftere 
til lungebetennelse i tropene enn i Norge. Dette kan være 
alvorlig for små barn. Det kan være vanskelig å 
diagnostisere infeksjonssykdommer hos små barn fordi 
symptomene ofte er uspesifikke som feber, kvalme, og at 
barnet ser sykt ut.  

 

 

 

 

 



 Sol: Små barn er spesielt sårbare for sterk sol. Barn under 
6 mnd. bør ikke være i direkte sol. Bruk gjerne lette klær 
eller UV drakt. Mørke farger gir bedre beskyttelse enn lyse. 
Bruk solkrem på ubeskyttet hud, minimum SF15.  

Ta en pause fra sola midt på dagen, og ha mulighet for 
skygge ellers. Bruk solhatt og solbriller.  

 

 Malaria: Malaria er en alvorlig sykdom og kan være 
livstruende for barn. Det anbefales derfor ikke å reise til 
malariaområder med små barn.  

 

 Tilgang på helsetjenester: Undersøk hvordan tilgangen på 
helsetjenester er på stedet dere skal besøke. Gjør dere 
kjent med hvor nærmeste lege og sykehus er når dere 
kommer dit. Små barn kan ha bruk for barneavdeling om de 
blir syke. Dette finnes ikke alle steder. Vær oppmerksom på 
språkbarrieren.  

 

 Reiseapotek: Ta med solkrem, sårrens, plaster, 
termometer og febernedsettende. Ta gjerne med 
rehydreringsvæske i tilfelle diaré. Rens også små sår og 
sett på plaster for å unngå infeksjon.  

 

 Mat: Det kan være greit å ta med den maten barnet spiser 
til noen destinasjoner. Bruk flaskevann som kokes til melk 
og grøt. Kokes bare en gang. Kok flasker og smokker. Vær 
nøye med håndhygiene.  
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Husk reiseforsikring!  
Forsikre dere om at den dekker hjemreise for hele 
familien.  

 

For reiser i Europa, husk Europeisk helsetrygdekort.  
 

Snakk med din helsesøster i god tid dersom dere 
planlegger utenlandsreise med små barn. 

 
Ta kontakt med Rælingen vaksinekontor og reiseklinikk 
for evt. reisevaksiner og reiseråd. 

 
 

 
 

Åpningstider:  
Mandag og fredag 08.30 – 15.30 
Onsdag 08.30 – 18.00 

 
Timebestilling:  
63 83 52 77  

 
Adresse:  
Rælingen rådhus  
Bjørnholthagan 6, inngang C  
2008 Fjerdingby  

 
       Utgitt: Produsert og utgitt av Rælingen kommune, februar 2018. 

 
 

 
 
 
 

Ta kontakt med oss på telefon 63 83 50 00  
eller send e-post til postmottak@ralingen.kommune.no 
Sjekk også våre nettsider: www.ralingen.kommune.no 
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