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HPV vaksinering 

Fra høsten 2018 vil gutter på 7. klassetrinn få tilbud om HPV-vaksine gjennom 
barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter. HPV-vaksinen Cervarix som 
benyttes i barnevaksinasjonsprogrammet, inneholder antigen fra HPV-typene 16 og 18 og 
har i andre land vist svært god beskyttelse (89 %) mot HPV-infeksjoner forårsaket av disse 
HPV-typene. Den har også vist svært god kryssbeskyttelse mot HPV-typene 31, 33 og 45 
(henholdsvis 94, 79 og 83 prosent). Beskyttelsen er langvarig. For gutter er det 
hovedsakelig HPV-typene 16 og 18 som kan føre til utvikling av kreft.   
Innhentingsprogram for kvinner født etter 1991 varer ut 2018. Folkehelsekontoret tilbyr 
fortsatt drop-in onsdager kl 13-15. Per nov 2017 var det i Bærum 36,3 % av kvinner født 
mellom 1991 og 1996 som hadde tatt vaksinens 3 doser – 37,8 % på landsbasis.  
 

Meningokokkvaksinering av ungdom 15-19 år 
 Årets Drop-in vaksineringstilbud starter i februar på Folkehelsekontoret og Bekkestua 
Helsestasjon for ungdom. 
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/vaksiner-og-smittevern/meningokokkvaksine/  

 
Influensa vaksine  

    Dekningsgrad for influensavaksine til Bærums risikogrupper var i 2016/2017 på 37,9 % -
-opp fra 33,3 % året før og over landsgjennomsnitt på 26,9 %.  Målet fra WHO og FHI er  
75 %. Vi har merket økt etterspørsel i år og vaksinen kan fortsatt bestilles hos oss. Det er 
ventet at influensautbruddet topper seg mot slutten av januar måned i år men varer 
gjerne til april. Det tar ca. to uker fra vaksinen settes til den gir beskyttelse. 
 
    For 2016/2017 ble det estimert (NorMOMO) 1700 ekstra dødsfall i influensaperioden 
mot ca.900 ekstra i et normal år. De to typene som sirkulerer mest i år vil som i fjor særlig 
ramme eldre: (A(H3N2) og influensa B/Yamagata).  
   Årets vaksine gir  

 god beskyttelse overfor influensa A(H1N1)-virus som også er i omløp og øker svakt.  

 lav til middels god beskyttelse overfor influensa A (H3N2), som i forrige sesong.  

 Influensa B/Yamagata som sirkulerer er ikke inkludert i vaksinen, men influensa 
B/Victoria er inkludert og det forventes noe kryssbeskyttelse mellom disse. 

Selv om vaksinen denne sesongen ikke forventes å gi helt optimal beskyttelse mot alle 
virus som sirkulerer, vil beskyttelsen den gir likevel være viktig for personer som 
tilhører en risikogruppe og deres nærkontakter, inklusive helsearbeidere. 
Antiviralia (Tamiflu) 
Det anbefales at forskriving av antiviralia vurderes, spesielt til risikogruppene. 
Behandling bør igangsettes tidligst mulig i sykdomsforløpet. 
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/rad-om-influensa/rad-om-antiviral-behandling-og-fore/   
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Uke 1 2018:  
  Ukentlig antall influensaviruspåvisninger denne sesong sammen med data fra tidligere sesonger.  
   https://fhi.no/contentassets/28cc259c817d4f9a86b892a125cc3602/vedlegg/2018-01-influensaovervaking-2017-2018-uke-1.pdf  

 
Meslinger 
Flere tilfeller av meslinger i Gøteborg, blant annet ved smitte fra helsepersonell, har 
aktualisert oppmerksomhet på vaksine til unge voksne. Alle voksne, uavhengig av 
opprinnelsesland, som ikke har gjennomgått meslinger eller ikke vet om de er vaksinert, bør 
tilbys minst én dose MMR-vaksine. 
 I Norge ble vaksine mot meslinger innført i 1969 og personer født i Norge før dette har med 
høy sannsynlighet gjennomgått sykdommen. Vaksine er da ikke nødvendig. Det er ikke 
skadelig å gi MMR-vaksine til personer som tidligere har fått vaksinen eller har gjennomgått 
sykdommen. Det er vanligvis ikke anbefalt å måle antistoffer før eller etter vaksineringen. 
Personer som er fullvaksinert med MMR-vaksine i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet 
anbefales ikke ytterligere vaksinedoser. 
 

 
Godt Nytt År! 
Bjørg T. Dysthe 
Smittevernoverlege/assisterende kommuneoverlege 
Folkehelsekontoret, Bærum Kommune 
bjorg.dysthe@baerum.kommune.no 
eller telefon 6750 3206  
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