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HPV 
Tilbud om gratis opphentingsvaksine mot HPV til kvinner født etter 1991 er i ferd med å 
avsluttes. De siste må påbegynne vaksinering innen utgang av desember. Andel kvinner 
født 1991-1996 med minst en HPV vaksine gitt i perioden 1.11.16 -31.10.18 er 48% for 
Bærum. For hele landet er andelen 53% og for Akershus 47%.  
 
Folkehelsekonteret har mottatt noen HPV vaksiner som settes gratis til personer i 
følgende risikogrupper; sex arbeidere, rusavhengige og homofile menn født etter 1991. 
Vaksinen er restlager fra barnevaksinasjonsprogrammet og går ut på dato i mai 2019 slik 
at oppstart av vaksinasjon må være innen utgang av november for å få alle tre doser 
gratis. Ingen timebestilling nødvendig. 
 
HPV vaksinen inngår i barnevaksinasjon til gutter så vel som jenter fra høsten 2018. 

 
Influensa vaksine  

Alle mellom 65 og 80 år mottok personlig sms om influensa vaksinering i år. Dessuten har 
medias dekning bidratt til større etterspørsel enn vanlig for vaksinen. Merk dere hvor 
mange doser dere vil behøve for neste års bestilling da det har blitt mye etterbestilling i 
år. 
 

Pneumokokk vaksine  
Pneumovax til voksne over 65 år anbefales hvert tiende år. Det er begrenset tilgang til 
vaksinen denne høsten og friske eldre kan utsette vaksinering. Det oppfordres til å 
forbeholde tilgjengelige vaksiner til personer med medisinske tilstander som gir spesielt 
høy risiko for pneumokokksykdom. 
https://www.fhi.no/meldinger/leveringsproblemer-for-pneumovax-hosten-2018/  
 

Kikhoste 
Det var utover vår og sommer 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. 
Det oppfordres til at særlig gravide informeres om behovet for booster vaksine til de som 
er tett på de nyfødte.  
 
 Boostrix-polio settes til kr 500 på Folkehelsekontoret.  
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/vaksiner-og-smittevern/andre-vaksiner-og-smittevern/  
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Hepatitt A 
I oktober ble det påvist hepatitt A smitte på en avdeling i en barnehage i Bærum. Barn og 
voksne ble tilbudt immunglobulin på Folkehelsekontoret men det var for sent for vaksine.  
 
Hepatitt A er den vanligste reisevaksinen og to doser hep A vaksine gir livslang 
beskyttelse (eller tre doser dersom en benytter A+ B Twinrix). Vi ser relativt ofte at de 
som vaksineres får for mange doser.   

Klamydia 
Kommuneoverlegen for B&U og Smittevernoverlegen har hatt fokus på klamydia i Bærum 
kommune fordi vi år etter år fikk stadig økende og påfallende høy forekomst ifølge 
nasjonale tall. Følgende publikasjoner belyser at dette ikke var tilfelle: 
  
http://tidsskriftet.no/2018/02/debatt/klamydiaepidemien-som-viste-seg-vaere-feilregistreringer 

 

https://www.utposten.no/i/2018/4/utposten-4-2018-1111  

 
På helsestasjon for ungdom i Bærum er andel klamydia positive konstant omkring 10%.  
 
 
 
 

Ha en god førjulstid! 
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