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Meslinger 
Gjennomført sykdom eller vaksinering gir livslang beskyttelse. Behøver ingen boostring. 
De som ikke vet eller mener de ikke er beskyttet bør gis vaksine. Denne bestilles gratis på 
FHI i ti-pakk eller send pasienten til Folkehelsekontoret. 

 
Kikhoste 
Det har igjen i vinter vært flere utbrudd av kikhoste i skoler og barnehager i kommunen. 
Grunnvaksinering har begrenset varighet og boostres derfor i 2 og 10 klasse. 
Befolkningen for øvrig anbefales boostring hvert tiende år (DTP eller DTP-pol). Også de 
som har gjennomgått infeksjon anbefales boostring da det antas at det ikke er nok 
sirkulerende agens til å opprettholde immunitet. Boostrix-polio settes til kr 500 på drop-
in. Tider legges ut på   https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/vaksiner-og-smittevern/andre-

vaksiner-og-smittevern/  

 
BCG 
Fra juni 2017 er det ikke lenger anbefaling at helsefagstudenter og helsepersonell er 
vaksinert. Dette fordi sykdomsrisiko er lav.  https://www.fhi.no/meldinger/ikke-lenger-generell-anbefaling-om-

bcg-vaksine-til-helsepersonell-og-studen/  Tuberkulose forekomst på reisedestinasjoner avgjør om det 
er en aktuell reisevaksine for lengre reiser.   
 

Meningokokk 
Det var i Bærum et enkelt tilfelle av meningokokk meningitt (typet til c og w) hos et 14 
måneder gammelt barn i slutten av februar. Barnehagen fikk oppfølging med 
bærerskapsbehandling til barn og ansatte samt vaksine. Barnet er frisk nå. 
 

Meningokokkvaksinering av ungdom 15-19 år 
Drop-in vaksinering ble også i år tilbudt på Folkehelsekontoret og Bekkestua Helsestasjon 
for ungdom og 928 vaksiner ble satt. 

 
Sykdompulsen  
Basert på KUHR data for kommunen viser Sykdomspulsen at det har i vår vært høyere 
legesøkning grunnet magetarm sykdommer enn gjennomsnittlig for de siste 5 år. Spesielt 
høy søkning har det vært for ungdom 15-19 år med magetarm infeksjoner (uke 
9,10,12,15 og 16). Dette kan ha sammenheng med nye fraværsregler men tilsvarende 
økning er ikke registret på luftveisinfeksjoner.  For barn under 4 år var det særlig høy 
legesøkning for luftveis infeksjoner i uke12. 
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Influensa vaksine  

Sesonginfluensa i 2017/18 var spesielt hard for personer over 60 år. Det kom først en 
topp i januar og så en ny stigning mot uke 7. Sesongen varte derved lenger enn normalt 
og økt totaldødelighet ble sett i uke 51/52 samt uke 1,3,6,7,8,9,10 og 12. Det var også 
meldt om flere sykehusinnleggelser samt flere utbrudd på sykehjem enn i normalår.  
 
Til tross for økt fokus på influensavaksinasjon i Bærum, både hos fastlegene og blant 
ansatte i pleie og omsorg, har vi for lav vaksinedekning. Pr 1.1.18 var det 20 178 personer 
over 65 år i Bærum kommune. Av personer under 65år anslås 13 % å tilhøre en av 
risikogruppene; ca 13 627 individer.  Bærum kommune burde derved vaksinere 33 800 
personer mens det i fjor ble satt omlag 12 000 vaksiner. I tillegg anbefales vaksine til 
nærkontakter og helsepersonell.  
 
Bestillingsskjema vil snart sendes ut fra Folkehelsekontoret og bes returnert raskt til  
folkehelsekontoret@baerum.kommune.no  
 

Pneumokokkvaksine (23-valent polysakkaridvaksine PPV23- pneumovax) 
 
Normalt bestilles pneumokokkvaksinen samtidig med influensavaksinen fra 
Folkehelsekontoret. 
 
Forekomsten av invasiv pneumokokksykdom gikk raskt ned etter introduksjon av 
konjugert pneumokokkvaksine(PKV13) i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006. Færre 
tilfeller har vært meldt både hos vaksinerte barn, og hos ikke-vaksinerte på grunn av 
flokkeffekt. I 2016 var det en liten økning av meldte tilfeller blant eldre. Denne økningen 
skyldes først og fremst typer av bakterien som vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 
ikke beskytter mot.  
 
Visse sykdommer og tilstander kan medføre betydelig økt risiko for invasiv 
pneumokokksykdom hos alle som har tilstanden. Pneumokokkvaksinasjon anbefales 
derfor til alle personer med slike sykdommer eller tilstander, inklusive alle over 65 år. 
Risikogrupper for invasiv pneumokokksykdom 
For eldre personer anbefales revaksinasjon etter ca. 10 år. Antistoffmåling før 
revaksinasjon er ikke nødvendig. 
For personer uten miltfunksjon, hivpositive og personer som har gjennomgått 
stamcelletransplantasjon utleveres pneumokokkvaksiner på blå resept § 4. 
 

God vår!  
 

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