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Rælingen vaksinekontor og reiseklinikk 

 

       



Viktig å tenke på før reise: 
 

 Skal du reise til land utenfor Vest-Europa, Nord-
Amerika, Australia eller New Zealand, anbefales det 
div. vaksiner og eventuelt beskyttelse mot malaria. 
Dette avhenger av reisemål.  
 

 Risiko for sykdom ved utenlandsreiser er avhengig av 
bl.a. reisemål, lengden på oppholdet, når man reiser og 
leveforhold.  
I tillegg kommer den reisendes helsetilstand. 
 

 Det bør tas spesielle hensyn for små barn. Barn under 
4-5 år har et umodent immunsystem og er derfor mer 
utsatt for smitte og for å bli alvorlig syke.   
 

 Det bør også tas spesielle hensyn ved graviditet, da 
sykdom under graviditet kan få alvorlige konsekvenser.  
 

 Små barn og gravide er mer utsatt for å bli smittet med 
malaria og for å utvikle alvorlig sykdom. De bør derfor 
ikke reise til malariaområder.  

 
 Personer med kronisk sykdom eller funksjonshemming 

bør konsultere egen lege før lange reiser og reiser til 
fjerntliggende land. Helsetilbudet på destinasjonen bør 
undersøkes om mulig.  

 
 Ryggsekkturister trenger generelt flere vaksiner enn de 

som er på kortere ferieturer og bor på hotell med gode 
sanitære forhold.  
 

 
 
 

 



Rælingen vaksinekontor og reiseklinikk  
har åpent tre dager i uken og er bemannet med 
helsesøster. Kommuneoverlegen er medisinskfaglig 
ansvarlig.  
 
Vi tilbyr rådgivning og vaksiner tilpasset din reise.  
Vi tar utgangspunkt i tidligere vaksiner. Ta med 
vaksinekort om du har det.  
Du kan gå inn på helsenorge.no, mine vaksiner, og finne 
vaksinene dine der.  

 
Kontoret har også åpent for innbyggere fra andre 
kommuner. 
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Bestill time i god tid da et omfattende 
vaksinasjonsprogram kan ta flere uker å gjennomføre. 

 
 
 

 



Mer informasjon:  
For priser på vaksiner og tips og råd ved 
utenlandsreiser, se informasjon på Rælingen 
kommune sin hjemmeside, 
www.ralingen.kommune.no under reisevaksiner.  

 
 
 Husk:  

 Reiseforsikring.       
 Europeisk helsetrygdekort for opphold i EØS-land 

og Sveits.  
 
 

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 


