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Ny Folkehelseprofil 2017 for Bærum kommune 
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0219&sp=1&PDFAar=2017  

 

-Influensa 

 

WHO mål for influensavaksinering av 

populasjonene over 65 år er 75 %. Nasjonalt 

ble bare 24 % vaksinert i 2015/2016. I 

Bærum ble 33 % av befolkningen over 65 år 

vaksinert. Det er viktig at alle vaksiner 

registreres i SYSVAK. 

 

Ved bestilling av vaksiner til risikogrupper for neste influensa sesong husk 

at alle over 65 år er anbefalt vaksine. For øvrig er risikogrupper som før. 

Frist for bestilling i år blir 1.juni med tilleggsgebyr for etterbestilling. 

Dersom dere har ubrukte influensavaksiner fra 2016/2017 vennligst gi 

beskjed om antall til meg. 

 

Vaksine mot A(H3N2) har generelt dårligere effekt hos eldre (30%) og var 

dessverre det viruset som dominerte i årets sesong. Vaksinering gir likefult 

noe beskyttelse mot mer alvorlig utfall. Vaksinering av helsepersonell og 

pårørende vil øke beskyttelse.  
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/influensa/malgrupper-for-influensavaksinasjon-sesongen-

2017_18.pdf 

 

 

-Antibiotikabruk 

 

 

Forskriving av antibiotika ligger i Bærum bare 

litt under landsgjennomsnittet. Målet  

er riktig antibiotika til riktig tid men unngå 

unødig bruk. Dette er et viktig fokus område 

for primærhelsetjenesten. Alle smågrupper i 

Bærum anmodes om å melde seg på 

 Gratis emnekurs i antibiotikabruk http://www.riktigantibiotika.no/ 

Nytt fra smittevernoverlegen  
mars 2017 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0219&sp=1&PDFAar=2017
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/influensa/malgrupper-for-influensavaksinasjon-sesongen-2017_18.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/influensa/malgrupper-for-influensavaksinasjon-sesongen-2017_18.pdf
http://www.riktigantibiotika.no/


EHEC 

EHEC meldes oftere enn tidligere. For å differensiere hvem som må følges 

opp er retningslinjer endret. Ved påvist tilfelle vil jeg kontakte rekvirent. 
https://www.fhi.no/meldinger/reviderte-anbefalinger-for-oppfolging-av-ehec-og-hus-tilfeller/Mindre streng 

oppfølging av EHEC uten HUS 

 

Færre kontrollprøver påkrevd av smitterisikogrupper v/ tarminfeksjon  
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/19.-kontroll-og-oppfolging-av-

pasie/#kontrollproever-for-dokumentasjon-av-smittefrihet 

 

HPV vaksinering 

Tilbud om gratis HPV vaksinering til alle kvinner født etter 1991 fortsetter. 

Vi har hittil satt over 1000 vaksiner.  

Drop-in på Folkehelsekontoret hver onsdag kl. 13 – 16. 
 

Meningokokk vaksinering 

Drop- in tilbud til alle elever i videregående skoler kl 16-19 

på  Folkehelsekontoret torsdager 23 og 30 mars 

Bekkestua Helsestasjon mandager 20 og 27 mars og 3 april 

Det er også mulig å komme på Folkehelsekontoret i ordinær 

åpningstid. 

Vaksinen koster kr 550,- og varer i minst 5 år.  

 

Klamydia kampanje 2017 

For tiende gang har Folkehelsekontoret klamydia informasjonskampanje for 

avgangselever. Materiell deles ut på videregåendeskoler av russestyrene i 

uke 11 og 12. Fokus i år er på kondombruk da stadig 1 av 10 tester positiv 

på HFU.  

 

 

 
 

Våren kommer! 

 

 

 

 

Bjørg T. Dysthe 
Smittevernoverlege/assisterende kommuneoverlege 

Folkehelsekontoret, Bærum Kommune 

bjorg.dysthe@baerum.kommune.no 

eller telefon 6750 3206 / 91516885  
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