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Kusma 
Det er pr 21 des meldt inn 153 sikre tilfeller av kusma hovedsakelig i Trondheim men også studenter i 

Oslo og Bergen. Inkubasjonstid på 2-3 uker gjør at hjemvendte studenter kan bli syke og smitte andre. 

Folkehelsekontoret har blitt kontaktet om til sammen 7 tilfeller av kusma i kommunen hos ungdom 

relatert til studentmiljøet i Trondheim.  

 Serologi og spyttprøver (munnpensel i virusmedium som Oracol eller spytt i sterilt glass) anbefales 

ved mistanke om Kusma. Mer informasjon på fhi.no: 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6499&Main_6157=6263:0:25,6551&Content_6499=6178:117087::0:6271:1:::0:0 

 To MMR vaksiner regnes som fullvaksinasjon selv om 70 % av de som nå er syke har hatt to 

vaksiner. Kusma komponenten synes å ha begrenset effekt mot den varianten som nå sirkulerer men 

vil mildne forløpet. Det kan vurderes å gi nærkontakter (husstandsmedlemmer, partnere studiepartnere 

og lign.) en tredje vaksinedose. Gjennomgått sykdom gir livslang beskyttelse. MMR vaksinen er 

gratis. På Folkehelsekontoret kommer et konsultasjonsgebyr i tillegg. 

 

    Tuberkulose 
BCG vaksine mot tuberkulose er mangelvare i hele Europa. Folkehelseinstituttet er nå helt tom for 

vaksiner og det samme gjelder Folkehelsekontoret i Sandvika. Vi vil tilstrebe å samle vaksinering og 

prioritere de minste barna når vaksinen igjen blir tilgjengelig.  

I Norge anbefales BCG til barn av foreldre fra høyforekomst land, reisende som skal ha kontakt med 

lokalbefolkningen i mer enn tre måneder i land med høy forekomst eller kortere eksponeringstid 

dersom de arbeider i utsatte miljøer, samt helsepersonell og helsefagsarbeidere.  

      Be pasienter som dere anbefaler vaksinen til om å kontakte Folkehelsekontoret 67503200. 

 

Aupairer fra Sørøst Asia er populære i Bærum kommune. De kommer fra land med høy forekomst 

av tuberkulose og må derfor ha negativt Rtg thorax før oppstart i arbeidet med barn. I sommer var 6 

aupairer innlagt på Inf med avd Bærum sykehus. Informasjon til familier som ønsker aupair er viktig 

også for å unngå store problemer dersom aupairen viser seg å være smittet med tuberkulose.  

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/helse-og-omsorg/vaksiner/brosjyren-a-

ansette-au-pair-x.pdf 

 

Hepatitt B vaksine 
Dersom nyfødte vaksineres fordi mor er hepatitt BsAg positiv (ikke bare pga foreldres hjemland) så er 

det viktig at fastlegen følger opp med serum kontroll. Vinduet for HBs antistoff påvisning er 1-3 

måneder etter siste vaksine. Dette for å vurdere barnets behov for ytterlig vaksiner samt eventuell 

smitte tross vaksinering. Barnets journal er ikke merket fra føde avd men vaksineringsregimet er 

tettere (0-1-2-12m) og helsesøster skal informere fastlegen. 
 
 

Kikhoste 
Det har vært rapportert mindre kikhoste i kommunen siste halvår; 1-8 tilfeller pr. mnd. I 2014 var det 

totalt 144 tilfeller meldt i MSIS. Fortsatt gjelder at legen er pålagt smitteoppsporing og vurdering av 

eventuell forebyggende behandling til husstander med uvaksinerte sårbare individer (vaksine og/eller 

antibiotika). Boostring med vaksinen DTp-pol anbefales hele befolkningen hvert tiende år.  
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Influensa 

Bærum har estimert 40 000 personer i risikogruppene men bare 12 000 vaksiner forventes satt ihht 

bestilling fra fastleger. WHO og FHI setter som mål at 75 % av personer i risikogrupper, inklusiv alle 

over 65 år, skal vaksineres årlig. Kommunen har hatt informasjon i Budstikka flere ganger og vi 

utvider i år ved å tilby vaksinasjon på eldresentrene.  Det er viktig at fastlegene koordinerer 

vaksinasjon av lite mobile pasienter på listen sin. 

De første tilfellene av influensa A (H1N1 «svineinfluensa») er nå rapportert påvist i kommunen vår. 

Dette er en forventet variant for årets influensa og har siden 2009 vært en av de to influensa A 

komponentene i sesonginfluensavaksinen hvor det også inngår en influensa B variant. 

 

Hepatitt C 
Hos pasienter med hepatitt C-antistoffer må det gjøres analyse av HCV-RNA for å fastslå om det 

foreligger kronisk infeksjon. Prøven bør gjentas etter 3-6 måneder dersom den første er negativ. To 

negative prøver tolkes som gjennomgått infeksjon og ikke bærerskap eller smittefare.  

 

Alle pasienter med kronisk hepatitt C (HCV-RNA positive) bør tilbys utredning hos spesialist i 

infeksjonsmedisin, gastroenterologi eller pediatri - uavhengig av transaminase verdier og uavhengig 

av opplagte kontraindikasjoner for HCV behandling, inklusiv stoffmisbruk.  

 

Fra 2010 har det årlig blitt MSIS rapportert 12-35 nye Hepatitt C tilfeller i Bærum Kommune. 

 

 

 

God Jul og Godt nytt år ønskes dere alle! 

 

Bjørg Dysthe 
Smittevernoverlege/assisterende kommuneoverlege 
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