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Hovedutvalg for barn og unge fattet i møte 9. april 2019, under punktet Eventuelt, følgende
vedtak:
«Rådmannen bes fremlegge status for meslingutbrudd i Bærum. Saken bes også inneholde
forslag til hvordan vaksinasjonsgraden i barnehager kan økes.»
Rådmannen har innhentet status for meslingutbrudd i Bærum. I 2019 har det vært to tilfeller av
meslinger med tilknytning til Bærum, hvorav begge dreier seg om voksne personer. Det ene
tilfellet omhandler en person bosatt i Oslo, men som arbeider i Bærum. Det andre er en
besøkende fra utlandet som ble innlagt på legevakten. Ingen er smittet videre.
Kommunens plikt til å tilby vaksinering
Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 2 (jfr. Smittevernloven § 3-8), pålegger kommunene
å tilby og gjennomføre vaksinering mot smittsomme sykdommer. Den pålegger også kommunene
å gi befolkningen nødvendig informasjon om vaksinasjonsprogrammet og kommunens
gjennomføring av dette.
Kommunehelsetjenesten har plikt til å tilby vaksinene i programmet, og det skal gjennomføres av
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Barnevaksinasjonsprogrammet skal tilbys alle barn til og
med grunnskolealder, og i tillegg skal vaksineprogrammet tilbys ungdom mellom 16 og 20 år som
tidligere har takket nei til, eller ikke har mottatt, tilbud om vaksiner i programmet. Helsestasjon
og skolehelsetjenesten anbefaler og oppfordrer foreldre til å vaksinere, og plikter å informere om
risikoen ved å ikke vaksinere.
Andel 2 åringer i Bærum som ble vaksinert mot meslinger var i 2014-2018 på 96,7%. Denne ene
dosen gir beskyttelse hos 95% av de som er vaksinert. Dette betyr at dekningen er god blant
barnehagebarn i Bærum.

Ansatte i barnehagene tilbys vaksinen gratis av bedriftshelsetjenesten dersom de ikke er vaksinert
eller har gjennomgått sykdommen. Det arbeides med en vaksinasjonsprogram for ansatte i
Bærum.
Kommuneadvokaten om mulighetene for tvangsvaksinasjon:
I dag finnes det ingen hjemmel for tvangsvaksinasjon. Spørsmålet om vaksinasjon knyttet til
MMR-vaksinasjon ble behandlet av Helse- og omsorgskomiteen i Innst. 146 (2018-2019) 31.
januar 2019. Bakgrunnen for behandlingen var representantforslag fra medlemmer av
Arbeiderpartiet om å utrede og utarbeide forslag til lovhjemmel for obligatorisk innkalling til
MMR-vaksinasjonen. Forslaget som innebar en forsøksordning hvor kommunen ble gitt mulighet
for obligatorisk innkalling til MMR-vaksinasjon for barn ble ikke støttet av departementet, og
komiteens flertall fattet vedtak om ikke å fremme forslaget. Ingen i komiteen foreslo tvungen
vaksinasjon, og forslaget forutsatte at aktuelle sanksjoner overfor ikke vaksinerte barn kunne
være at myndighetene nektet dem å reise til områder hvor risiko for sykdomsutbrudd var
forhøyet.
Spørsmålet om vaksinasjon som vilkår for å kunne gå i barnehage, går lengre enn hva forslaget
innebar, og ble følgelig ikke vurdert hverken av departement eller komiteen. Et slikt vilkår vil
innebære en form for tvang det ikke er grunnlag for uten lovendring, og kan ikke lovlig fastsettes
som inntakskriterium i barnehagenes vedtekter.

