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Bklege.no er nå lansert i nytt format – mye nyttig informasjon finnes der 
 
Influensa  
For 2018/2019 ble det bestilt 28% flere vaksiner til Bærum kommune enn året før!  
 
For 2017/2018 hadde andel vaksinerte over 65 år i Bærum økt  til 41,5% fra 37,9% 
året før. For hele landet var dekningen bare 31,6%. I årets sesong ble det sendt 
personlig sms til alle over 65 år (20 688 personer)  slik at andel vaksinerte nok har økt 
ytterligere. Det er et stykke igjen til målet om 75% dekning men takk for god innsats!  
Bestilling av influensavaksiner til risikopersoner for 2019/2020 er nå i gang på 
Bklege.no. 
Vaksine anbefales til oppgitte risikogrupper (som utgjør 10-15% av alle under 65 år) 
samt helsepersonell og pårørende med pasientkontakt. I Bærum kommune var det 
kun 8 % av ansatte som PLO selv rapporterte hadde tatt vaksinen i år.  
 

Meslinger 
Etter påvist meslinger hos ansatt på legevakten i Oslo har dere som vi sikkert fått 
mange henvendelser. Følgende ble lagt ut på kommunens nettside: 
https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/informasjon-om-meslinger/  

Det forventes at helsepersonell er immune mot meslinger (født før 1960, gjennomgått 
sykdom eller tatt  2 vaksiner). Dette gjelder også ansatte på legekontor og 
helsestasjon. 
 
Vaksinasjonsdekningen for MMR-vaksine i Bærum var i  2016 97% av 2-åringer og 93% 
av 16-åringer. Det anbefales to doser og minst 95% dekning for å oppnå 
flokkimmunitet.  
 
I Europa har det de siste årene vært mange utbrudd av meslinger. Flest tilfeller i 
2018/19 er meldt fra Romania, Italia, Polen, Frankrike, Hellas og Storbritannia. 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/monthly-measles-and-rubella-monitoring-

report-march-2019 Vaksine før lengre reise til disse landene kan vurderes for barn fra 9 
mndr. Dersom barnet er under 12 mndr må dosen gjentas i program ved 15 mndr.  
 
Polio 
Det er stadig utbrudd av villpolio i Pakistan, Afghanistan og Nigeria. Vaksinederivert 
poliovirus sirkulerer per mars 2019 også i Somalia, Kenya, Nigeria, Niger, DR Kongo, 
Papau Ny Guinea, Mosambik og Indonesia. Til alle disse landene skal reisende med 
opphold mer enn 4 uker ha  poliovaksine som er mellom 4 uker og 12 mndr gammel.  
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/om-polio-og-reise/  
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     Gulfeber 
Det er fra 1. mars 2019 ikke lenger påkrevd å være autorisert gullfebervaksinatør. For 
å tilby vaksinen må legen fortsatt ha god kunnskap om vaksinen, oppdatert kjennskap 
til gullfeberutbredelse og de internasjonale krav til dokumentasjon av 
gulfebervaksinasjon. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-

helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/gulfebervaksinasjon/  
Vaksinen skal dokumenteres i «gul bok» som kan bestilles på 
https://www.fhi.no/publ/2013/internasjonalt-vaksinasjonssertifik/  
Internasjonalt vaksinasjonsstempel bestilles fra Norstamp; ordre@norstamp.no 
 
HPV 
Det toårige innhentingstilbudet til kvinner født 91-96 har i Bærum blitt tatt imot av 
47,9% av de som fikk tilbudet. Nasjonalt er det 53% som tok imot tilbudet (Asker 49,3) 
Folkehelsekonteret har fortsatt 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 tredje dose ikke vil være gratis. Fint om dette kan kommuniseres ut. Ingen 
timebestilling nødvendig. 
 
Folkehelseprofilen Bærum 2019 
http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0219&sp=1&PDFAar=2019  

Bærum har fortsatt svært gode resultater på de utvalgte indikatorene. På 
antibiotikaresepter utskrevet per 1000 innbyggere under 80 år er Bærum noe bedre 
enn gjennomsnittet med 321 (mot nasjonalt 340) resepter/1000. Dette er dessuten en 
nedgang fra 437/1000 i 2012. Tendensen er gledelig men dessverre så har vi mindre 
andel smalspektret antibiotika; 46% i 2017 mot 50% nasjonalt men dog opp fra 37% i 
2012. Antibiotikaresistens er fortsatt et viktig fokus for oss alle og dette er en viktig 
faktor i bekjempelsen. Fortsett det gode arbeidet! 
Screening for resistente bakterier før innleggelse på sykehus Vestre Viken ber om at 
det påminnes om følgende rutiner:  http://ehandbok.vestreviken.no/document/102255  
 
Meningokokkvaksinering av ungdom 15-19 år 
Drop-in vaksinering ble som tidligere tilbudt på Folkehelsekontoret og Bekkestua 
Helsestasjon for ungdom i år. Hittil er bare 485 vaksiner ble satt (mot 957 i fjor). Nytt 
tilbud er 4 og 8 April på Folkehelsekontoret i Sandvika, kl 15:30-18:00.  
 

Ønsker dere gode vår dager!  
 
Bjørg T. Dysthe 
 
Smittevernoverlege/ kommuneoverlege 
Folkehelsekontoret, Bærum Kommune 
bjorg.dysthe@baerum.kommune.no 

telefon 6750 3206 / 91516885 
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