
 

 

 

 

BÆRUM KOMMUNE 
FOLKEHELSEKONTORET 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Smittevernoverlegen i Bærum kommune 

Bjørg Dysthe er smittevernoverlege og assisterende kommuneoverlege i Bærum kommune.  

Smittevernoverlegen er lokal helsemyndighet etter lov om vern mot smittsomme sykdommer og 

ellers medisinskfaglige rådgiver for kommunen. Der det oppstår situasjoner med smittsomme 

sykdommer, vil smittevernoverlegen lede arbeidet med håndtering av situasjonen. 

Smittevernoverlegen er ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av smittevernplanen i 

kommunen. 

Smittevernoverlegen skal ellers formidle kunnskap om smittevern til kommunens administrasjon, 

politikere og befolkningen for øvrig. 

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med smittevernoverlegen, ta kontakt med henne på;  

bjorg.dysthe@baerum.kommune.no eller telefon 6750 3206  

 
Tonje Vågårøy 

Avdelingsleder 

Folkehelsekontoret Bærum kommune 

 
___________________________________________________________________ 

 

 

 

Tuberkulose 
Mantoux med hudtest benyttes ikke lenger som screeningmetode for tuberkulose. 

Nå tas det i stedet en blodprøve: IGRA (interferon gamma release assay). 

 

Ved behov for TB screening sender fastlegen pasienter direkte til klinisk kjemisk avdeling på 

Bærum Sykehus med rekvisisjon.  

Dette gjelder før behandling med biologiske DMARDs - antirevmatiske legemidler som TNF- 

alfablokkere og for andre som behøver TB test, for eksempel adoptivbarn og ungdom som skal på  

utveksling. Ved langvarig hoste hos arbeidsinnvandrere og immigranter fra høyendemiske land,  

spesielt Sørøst Asia, bør Rtg thorax tas tidlig i forløpet for å utelukke TB 

 

Alle flyktninger, arbeidsinnvandrere og au-pairer får gjennomført en slik blodprøvescreening på  

Folkehelsekontoret i Bærum kommune.  
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MRSA - Meticillin resistente gule stafylokokker 
Bærum kommune har en høy insidens av MRSA bærerskap og infeksjoner i forhold til resten av  

landet. Se link under til kommunens prosedyre for håndtering av pasienten og videre link til 

pasientinformasjon fra FHI.  

Bærum kommunen har en egen hygienesykepleier som kan være behjelpelig med praktiske råd i en  

saneringssituasjon.  Bente Aarøe telefon 6750 4639 eller  971 91 981. 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Helse_og_sosial/Samfunnshelse1/Folkehelsekonto

ret/Smittevern-og-reisevaksinasjon/MRSA/ 
 

 

Skabb 
Vær oppmerksom; Skabb kan være mulig årsak til kløe hos eldre.  

Det var et utbrudd av skabb på Østerås sykehjem i desember 2014. Skorpeskabb hos indeks innebar 

flere tusen skabb i skjellende utslett, mot titalls ved vanlig skabb. Dette medførte stor smittefare; 

14 brukere og 5 ansatte ble smittet under dette utbruddet.  

I juni 2015 er det igjen påvist skabb hos en bruker på et annet sykehjem i Bærum kommune.  
 
 

Kikhoste 
Bærum kommune hadde i 2014 dobbel så høy insidens av kikhoste som landsgjennomsnittet (121 mot 

59:100 000). Ved kikhoste tilfeller i familier med sårbare individer er stadig vaksine og antibiotika 

profylakse indisert. MSIS meldinger bør opplyse om skole/barnehage.  

Det anbefales å oppdatere grunnvaksinen hver 10 år.  

Det er imidlertid mindre kikhoste våren 2015 med bare 2-4 tilfeller pr måned rapportert i MSIS fra 

Bærum kommune.  
 
 

Polio 
Fortsatt gjelder WHO/FHI anbefalingen at polio vaksine skal være tatt innen siste 12 måneder før 

innreise til følgende land: 

Pakistan 

Kamerun 

Syria 

Afghanistan 

Nigeria 

Ekvatorial-Guinea 

Guinea 

Etiopia 

Irak 

Israel 

Somalia 

Dette for å unngå tarmbærerskap med fare for videre smitte og for å unngå risiko for 

tvangsvaksinering av den reisende ved hjemreise, samt kostnader ved dette. Dokumentasjon på 

internasjonalt vaksinasjonskort (WHO) kan bli avkrevd. Helsepersonell kan bestille kortet fra 

Publikasjonssiden til Folkehelseinstituttet. Vaksinen kan også tas på Folkehelsekontoret i Bærum 

Kommune. 

 
 

Med ønske om en riktig god sommer! 

 

Bjørg Dysthe 
Smittevernoverlege/assisterende kommuneoverlege 

Folkehelsekontoret, Bærum Kommune 

bjorg.dysthe@baerum.kommune.no eller telefon 6750 3206 
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