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Zikafeber: Gravide frarådes å reise til berørte områder. Testing og annen 

oppfølging skal skje ved OUS. Gravide som har oppholdt seg i land med 

utbrudd av Zikavirus under svangerskapet bør henvises. Størst risiko for 

fosterskade 1 og 2 trimester men vurder henvisning hos alle. Oppdaterte råd 

for oppfølging av gravide som kan ha vært smitteutsatt følger: 
http://www.fhi.no/tema/zikafeber/raad-til-helsepersonell  

https://helsedirektoratet.no/zika  

vedlagt brev fra Helsedirektoratet  

 

Hepatitt C 

Nye melderutiner for å skille aktiv infeksjon fra gjennomgått infeksjon fra 

2016. Kun hepatitt C med pos HCV-RNA eller HCV core antigen skal 

meldes i MSIS. I fjor ble 15 nye tilfeller meldt i Bærum. 

 

Influensa  

Influensa 2015/16 var fortsatt stigende i uke 7 men synes å ha nådd et platå i 

uke 8 og 9. Mest A(H1N1) som kaltes «svineinfluensa» i 2009 men som nå 

regnes som et vanlig influensavirus. Det er noe flere sykehusinnleggelser i 

år og spesielt aldersgruppen over 60 år fra uke 8. Det er relativt flest 

innleggelser av barn 0-4 år. http://www.fhi.no/dokumenter/042248ad89.pdf  

 

SYSVAK 

Det er meldeplikt for alle vaksiner i SYSVAK.  Dette gjelder også 

reisevaksiner og influensavaksine. 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6261:0:25,6749&MainContent_6261=6

464:0:25,7022&List_6212=6218:0:25,7029:1:0:0:::0:0  
 

Klamydia kampanje 

I uke 10 og 11 har Folkehelsekontoret informasjonskampanje om klamydia 

på de videregåendeskolene i samarbeid med russestyrer og skolehelsesøstre. 

Dette er niende kampanje men det har nå fremkommet at Bærum ikke har 

mer klamydiafunn enn landet for øvrig.  

 

Meningokokk vaksinering 

Folkehelsekontoret har nå satt 618 vaksiner mot meningokokk ACWY i 

forbindelse med russ; vel 40 % av kullet. Vi tilbyr siste drop-in 11. april. 

Nytt fra smittevernoverlegen  
Mars. 2016 

http://www.fhi.no/tema/zikafeber/raad-til-helsepersonell
https://helsedirektoratet.no/zika
http://www.fhi.no/dokumenter/042248ad89.pdf
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6261:0:25,6749&MainContent_6261=6464:0:25,7022&List_6212=6218:0:25,7029:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6261:0:25,6749&MainContent_6261=6464:0:25,7022&List_6212=6218:0:25,7029:1:0:0:::0:0


 

HPV 

Kvinner som nå er 20-25år (født 91-96) fikk ikke tilbud om HPV i 

barnevaksinasjons-programmet men det er bestemt at de skal tilbys gratis 

vaksine over statsbudsjettet.  Det er ikke avklart hvordan dette skal 

gjennomføres så mer informasjon kommer siden. 

 

God påske! 
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