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HPV vaksinering 

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

med drop-in på Folkehelsekontoret onsdager kl. 13 – 15 (fra sept.13- 15:30) 

 

810 kvinner av potensielt 4000 har fått første dose av vaksinen i Bærum. 

Over 1700 vaksiner er satt per 30. juni.2017 

Tovalent cervarix brukes og cervarix vil også innføres i barnevaksinasjons-

programmet fra høsten. Det er tilstrekkelig med to doser gitt innen max 6 

måneder til jenter under 15 år ellers tre doser til alle andre. 

 

Norsk studie viser at jenter som har fått HPV-vaksine ikke har større risiko 

for CFS/ME enn jenter som ikke har fått vaksinen. https://www.fhi.no/nyheter/2017/me-og-hpv/  
 
MMR ved reise 

Grunnet stadige utbrudd av meslinger i flere europeiske land (bl a Romania, 

Italia, Storbritannia og Tyskland) https://ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-measles-monitoring-

european-outbreaks-22-june-2017   og suboptimal vaksine dekning i mange EU land 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/mmr-for-reisen/ er det anbefalt å vurdere om MMR vaksine 

bør fremskyndes for reisende barn mellom 9 og 15 måneder. Ny vaksine må 

gis ved 15m hvis barnet er under 12 m. Foreldre kan henvende seg til sin 

helsestasjon for råd og få vaksinen der -eller på Folkehelsekontoret mot et 

gebyr på 150 kr. 

 

Zika 

Gravide anbefales å utsette ikke-nødvendige reiser til områder med 

zikaforekomst: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/zika/rad-til-gravide-og-andre-reisende---landliste/#omraader-med-

zikaforekomst  Etter hjemkomst bør kvinnen vente 8 uker før graviditet og dersom 

mannen har vært utsatt for smitte bør paret vente 6 måneder eller mannen 

kan teste seg 4 uker etter reisen. Kondom bør brukes til resultat foreligger.   

  

Hepatitt B 
Alle kroniske bærere (HBsAg positive) bør vurderes henvist til 

infeksjonsmedisiner eller gastroenterolog. Dette gjelder særlig gravide. 
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Kronisk hepatitt B kan behandles med immunstimulerende og antivirale 

midler.  

Barn av Hepatitt B positiv mor får fem doser i program (0,1,3,5 og 12 

måneder) men det er likevel viktig med serologi hos fastlegen 1-3 måneder 

etter siste vaksinedose. 

Nytt: dersom anti-HBs nivå ikke er ≥10 IU/l etter vaksinasjon anbefales tre 

nye vaksiner i riktig intervall (gitt 0,1,6 m) og ny serologi etter 1-3 måneder. 

 

Hepatitt C 
Alle med kronisk hepatitt C (HCV-RNA positive) bør tilbys utredning hos 

spesialist i infeksjonsmedisin, gastroenterologi eller pediatri. Det er spesielt 

viktig at gravide som har vært i en mulig risikosituasjon blir testet i forløpet 

av graviditeten. 

 

Antibiotikaresistens  

Veilederen for riktig antibiotikabruk kan lastes ned i App Store 

 (eller se http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/index.php eller NEL) 

 

RAK – Riktigere antibiotikabruk i kommunene (15 timers klinisk emnekurs) 

tilbys av «Antibiotikasenteret for primærmedisin». Flere smågrupper i 

Bærum har meldt seg på kurset som går over 6 måneder:  

 

 

 

 

 

 

Fokus på forebygging av resistens og riktig forskriving er et samfunnsansvar 

 

 
Fortsatt god sommer! 

 

 

 

 

 

 

 

     Bjørg T. Dysthe 
Smittevernoverlege 

Folkehelsekontoret, Bærum Kommune 

bjorg.dysthe@baerum.kommune.no 

eller telefon 6750 3206 / 91516885  
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