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Hib 
 
To barn med tilknytning til Reddiken barnehage i Lommedalen har i september/oktober vært innlagt 
med alvorlig haemophilus influensa B infeksjon. Begge hadde sepsis, den første også meningitt og 
den andre med tenosynovitt. Barna født 2017 og 2018 har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet. 
Informasjon er sendt til andre foresatte i barnehagen om økt årvåkenhet ved feber eller symptomer 
men flere tilfeller ventes ikke.  
 

Oppgaver på helsestasjonene 
 
Helsesykepleier har tydelige oppgaver i henhold til forskrift / veileder og det nasjonale 
barnevaksinasjonsprogrammet. Helsesykepleier har ikke anledning til å påta seg andre oppgaver 
som for eksempel B12 injeksjoner og reisevaksiner. 
 

Prematuritet og vaksiner 
 
Overføring fra mor til barn av beskyttende antistoffer er viktig. Fra uke 36 skjer en aktiv transport av 
mors immunglobulin (Ig G) over placenta som gir barn født til termin en god, dog midlertidig, 
bekyttelse mot en del infeksjonssykdommer. Premature barn har langt mindre bekyttelse. Det 
anbefales at barn født før uke 32 skal ha en ekstra dose av DTaP-IPV-HB-Hib som gis uke 6-8 samtidig 
med første dose Rotavirus vaksine og eventuelt BCG. Deretter følger de vanlig vaksinasjonsprogram. 
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/nar-far-barnet-ditt-tilbud-om-de-ulike-vaksinene/  

 
 

Gravide og vaksiner 
 
Influensavaksine anbefales til gravide i 2 og 3 trimester (og 1 trimester til risikogrupper) av hensyn til 
økt risiko for komplikasjoner hos mor men vil også medføre en viss beskyttelse av den nyfødte. 
Kikhostevaksine gitt i 2 og 3 trimester vil ha samme effekt. Det er ofte ukjent at vaksinen skal 
boostres hvert 10 år og i Bærum kommune har vi stadig utbrudd av kikhoste. I 2018 var kikhoste 
nesten 3 ganger så vanlig i Bærum som i resten av landet : påvist 136 tilfeller per 100 000 innbyggere 
mot nasjonalt 47:100 000. Hittil i 2019 er det påvist nesten 100 tilfeller av kikhoste i kommunen. Det 
kan derfor anbefales å vurdere å gi vaksinen til gravide og til deres nærmeste.  

 
 

EHEC 
 
Det har vært en stor økning i PCR påvisning av enterohemoragiske E.coli. Dersom det påvises Stx2, 
eller Stx1 kombinert med blodig diaré hos barn under 5år, så skal særskilte tiltak igangsettes.  
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/e.-coli-enteritt-inkludert-ehec-inf/  

Disse kan avsluttes dersom videre dyrkning viser lavvirulens. Kontakt gjerne undertegnede for råd. 
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Influensavaksine 
Årets firevalente vaksine kommer til kommunen 091019. Dere skal ha fått beskjed om henting av 
bestilte vaksiner. Mer informasjon om vaksinen:  https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/  

 
Studier har vist at det enkeltstående tiltaket som har best effekt på vaksinasjonsdekning i 
risikogruppene, er en anbefaling om vaksine fra lege eller annet helsepersonell. Se vedlagte brevmal: 
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/influensa/influensavaksine/innkalling-av-personer-i-malgruppene-for-influensavaksinasjon---
fastlege-bokmal.docx   
 
Kommunens informasjonskampanje i år fokuserer på at ca 20% av smittede kan være friske bærere 
av influensa og således smitte til risikopersoner. Dette kombinert med sykefraværsutfordringer gjør 
at vaksinen bør tilbys bredt til helsepersonell inklusive hjelpepersonell. Ansatte i Barn og Unge får i 
år tilbud om gratis influensavaksine i likhet med ansatte i Pleie og Omsorg. Det arbeides med å 
forankre en kommunal policy.  
 
Alle vaksiner skal registreres i SYSVAK etter muntlig samtykke fra den vaksinerte.  
Årets influensavaksine (Vaxigriptetra) har kode FLU02.  
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