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 Hepatitt C bussen i Sandvika 4 og 5 feb 
Helsedirektoratet har inngått samarbeid med brukerorganisasjonen proLAR Nett for å nå regjeringens mål om 
at 90 prosent av alle som har kronisk hepatitt C-infeksjon skal få gratis behandling i løpet av 2019 og 2020. 
ProLAR drifter, på oppdrag fra Helsedirektoratet den såkalte hepatitt C-bussen, en liten hepatitt-klinikk. Etter 
planen skal bussen besøke de største kommunene i Sør- og Midt-Norge i løpet av 2019 og 2020. Bussen er 
bemannet med konsulent med brukererfaring, med hjelpepleier med spesialopplæring og representanter fra 
helseteam for rus i Bærum. Testing og eventulle fibroscan og behandling vil tilbys på ett oppmøte på bussen i 
samarbeid med infeksjonsmedisinsk avdeling på Bærum sykehus. 
 
Rådgivning rus og psykisk helse har sammen med Folkehelsekontoret og kommuneoverlegen ansvar for å 
legge til rette for og koordinere alt arbeidet rundt hepatitt C bussen de to dagene den er i Bærum. 
Bussen vil være lett tilgjengelig for brukere sentralt i Sandvika. 
 
Dersom dere kjenner noen som kan ha glede av dette så er det viktig at de opplyses om tilbudet. 
 
2019-nCoV: nytt coronavirus 
Se Informasjonsbrev fra FHI og H-dir som sendes som vedlegg til mail. 
 
Et nytt coronavirus, 2019-nCoV, har forårsaket utbrudd av lungebetennelse hos flere personer i storbyen 
Wuhan i Kina. Det er mye informasjon om det nye Coronaviruset i media men kort oppsummert gjelder på 
nåværende tidspunkt: 
 

 Spør om reiseanamnese hos personer med feber og luftveisinfeksjon –inkubasjonstid 2-14 dager – 
gjennomsnittlig 7 dager. 

 Kun syke som har reist i Wuhan by  er aktuelle for testing – samt nærkontaker ved påvist 2019-nCoV 

 Dersom pasient i risiko (reise og symptomer) ringer først så bør de henvises til legevakten og bes om å 
melde reiseanamnese i resepsjonen slik at de kan påføres kirurgisk munnbind og skjermes på eget rom. 

 Ved mistenkt tilfelle bør helsepersonell som undersøker pasienten ha på seg kirurgisk munnbind, hansker 
og smittefrakk. Se informasjon i link om prøvetaking og eventuell innleggelse på isolat. 

 Mistenkte eller påviste tilfeller skal meldes til Smittevernoverlegen eller Smittevernvakta FHI (21076348) 
 

       Følg med på oppdatert informasjon på FHI sine sider:  
 
https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/rad-til-helsepersonell/ 

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

 
Influensa 
Ukerapport fra FHI for uke 3 viser at utbruddet ikke helt er i gang ennå selv om tilfeller påvises i 
Bærum. For Vestre Viken ses mest influensa B. Folkehelsekontoret har fortsatt drop-in for vaksine. 
 
Antiviral behandling  
Ved influensasykdom, spesielt hos personer tilhørende risikogruppene, bør behandlende lege 
vurdere behovet for bruk av antiviralia. Dette gjelder både for vaksinerte og uvaksinerte personer. 
Behandling bør igangsettes tidligst mulig i sykdomsforløpet (innen 2 døgn). Pasienter som er så syke 
at de legges inn i sykehus, bør alltid vurderes for antivirale legemidler, selv senere i forløpet.   

Nytt fra smittevernoverlegen  
Januar 2020 

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/rad-til-helsepersonell/
https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://fhi.no/contentassets/678386f6617949818dab709c9339090a/vedlegg/2020-3-influensaovervaking-2019-2020-uke-3.pdf
https://vestreviken.no/helsefaglig/laboratoriediagnostikk#ukentlig-infeksjonsrapportering


Meningokokkvaksinering 
DROP-IN I MARS for ungdom 16-18 år 

Folkehelsekontoret    –  Hver torsdag i mars 

Rådmann Halmrastsvei 2, 2 etg.      kl. 16:00 – 18:00 

Sandvika 

 

Bekkestua helsestasjon    –  Hver mandag  i mars 

Bærumsveien 207, 3 etg        kl. 16:00 – 18:00 

Pris: 615,- 
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/vaksiner-og-
smittevern/meningokokkvaksine/ 

Siste reiseråd vedr polio 
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/om-polio-og-reise/  
 

Alle vaksiner skal føres i sysvak 
https://www.fhi.no/meldinger/endringer-i-sysvak-forskriften/  
 

Nyttig side for interaksjoner - inklusive vaksiner 

http://interaksjoner.azurewebsites.net/  
 
 

 

 
Vennlig hilsen 
 
 

Bjørg T. Dysthe 
 
Smittevernoverlege/ kommuneoverlege 
Folkehelsekontoret, Bærum Kommune 
bjorg.dysthe@baerum.kommune.no 
telefon 6750 3206 / 91516885 
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