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Svar på spørsmål om meningokokkvaksine fra representanten Parvizian (Ap)

Kommunedirektøren har fått følgende henvendelse fra representanten Parvizian, Arbeiderpartiet
Russetiden er rett rundt hjørnet, og siden hjernehinnebetennelse er en av de mest fryktede
sykdommene som spres i russetiden, mener vi i Arbeiderpartiet at Bærum burde gjøre som flere
kommuner og tilby gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokkvaksine).
Imidlertid har vaksinen en uvennlig pris for 17 og 18 – åringene, selv om de er en svært utsatt
gruppe. Arbeiderpartiet mener at russen i Bærum bør tilbys gratis vaksine mot
hjernehinnebetennelse. Bare slik kan man være sikker på en høy vaksinasjonsprosent. I år må
russen unngå både koronasmitte og meningokokksmitte. Det er stor grunn til bekymring. BIOM
har tidligere fått utredet kostnader av vaksinering av russen mot hjernehinnebetennelse.
Arbeiderpartiet mener at den kostnaden er verdt beskyttelse av russens helse. Det er et faktum at
russen i russetider har mer kontakt enn ellers.
Våre spørsmål: Hva kan kommunedirektøren gjøre for at russen skal kunne vaksinere seg? Hvilke
råd gis til russen for at de skal beskytte seg mot smitte mest mulig? Hva vil en gratis vaksinering
koste?
Kommunedirektørens svar
Kommunedirektøren er opptatt av høy vaksinasjonsrate blant ungdommen, da immunitet
beskytter mot sykdomsutvikling og er et viktig forebyggende tiltak mot smitte. Et viktig tiltak da
er informasjons- og motivasjonskampanjer. Det planlegges det også for i år i mange kanaler,
herunder Snapchat, Instagram, skolenes hjemmesider, SMS til alle elever og en annonse i
Budstikka. Det inviteres til drop in 14., 15., 21., og 2. mars.
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/vaksiner-ogsmittevern/meningokokkvaksine/

Kommunedirektøren viser for øvrig til utfyllende orienteringssak som ble lagt frem for
Hovedutvalg bistand og omsorg 14.9.2016. Her utdypes hva meningokokksykdom er, om
immunitet, om type vaksine, antatte kostnader dersom vaksinen skulle vært gratis med mer.
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019098126
&dokid=4446074&versjon=1&variant=A&
Her et lite utdrag fra saken i 2016 som omhandler spørsmålene fra representanten Parvizian.
Folkehelsekontoret vaksinerer gjennomsnittlig 1000 ungdommer i risikogruppen hvert år. Bærum
kommune hadde i 2015 en vaksinedekning på 50 %, med en økning i 2016 til 57 %. Bærum
kommune har et godt innarbeidet forebyggende smitteverntiltak og har den beste
vaksinasjonsdekningen i Oslo og Akershus.
Flokkimmunitet er et begrep som beskriver effekten av massevaksinering. Dersom mange nok
vaksineres, vil sykdommen ikke ha tilstrekkelig med individer som bærere av smitten. Det
innebærer at de som ikke er vaksinert også vil få en viss beskyttelse mot smitte.
Folkehelsekontoret anser det som viktig å vaksinere flest mulig elever på videregående skoler før
russetiden, for å oppnå flokkimmunitet.
Vaksinen koster i 2016 ca. kr 400,- per dose inkludert mva og legemiddelavgift. I tillegg kommer
det en konsultasjonstakst pålydende kr 150,-. En vaksine kommer dermed på totalt kr 550,-.
Dersom Bærum kommune innfører en subsidieringsordning med full dekning av alle kostnader, vil
dette komme på en årlig merkostnad for kommunen pålydende kr 550`000,- til kr 600`000,-. med
mer
Oppdatert pris pr 2021 er 620,- kroner; selve vaksinen koster nå 510,- og drop in konsultasjon er
nå kun 120,-. Ved en feil er vaksinen annonsert til 620,- altså med en liten reduksjon på 10,Det har gradvis vært en økning i antall vaksinerte og det anslås at mellom 1300-1500 ungdommer
av årets kull vil velge å ta vaksinen, dog er det stor usikkerhet knyttet til dette tallet. Det er ingen
sammenlikningstall fra 2020. Da rakk kommunen kun 1 kveld med drop in vaksinering på
Folkehelsekontoret før Norge stengte ned grunnet pandemiutbruddet.
Med et konservativt anslag på 1100 elever vil en gratis vaksine utgjøre 682.000, - kroner.

