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201500090-78 ESARK—03 17. april 2015
RIBE

Høringsuttalelse om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram -Tilbud om
hepatitt B - vaksine til alle barn

Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 150415 sak 41-15 og fattet følgende
vedtak:
Bergen kommune avgir høringsuttalelse i samsvar med saksfremlegget og støtter at hepatitt
B-vaksine innføres som et tilbud i bamevaksinasjonsprogratmnet.

Komiteens behandling:
Følgende representanter tok ordet:
Kjersti Pettersen (H).

Votering:
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.

Med hilsen

BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Rita Berger - kontorsjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg: saksutredning til komiteen
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 BERGENKOMMUNE

Byrådssak 89/15

Høringsuttalelse, innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

BELO ESARK-03-20l500090-64

Hva saken gjelder:
Helse og omsorgsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i forskrift om nasjonalt
vaksinasjonsprogram på høring. Høringsfrist er 17. april 2015.

Forslaget innebærer at hepatitt B-vaksine blir et generelt tilbud til alle barn gjennom
bamevaksinasjonsprogrammet. I dag er vaksinen et tilbud til barn med en eller begge foreldre fra land
med høy forekomst av hepatitt B. Et vaksinasjonstilbud til alle vil bidra til å forebygge hepatitt B-
infeksjon også hos personer som ikke tilhører definerte risikogrupper.

Hensikten med forskriftsendringen er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge
dem og motvirke at de overføres i befolkningen. Flere forhold taler for at en vaksine for hepatitt-B
innføres som en del av bamevaksinasjonsprogrammet. Blant annet har forekomsten vært økende i Norge
både blant rusmisbrukere og blant personer med innvandrerbakgrunn. Dette innebærer at smittepresset på
den generelle befolkningen også har økt, særlig blant ungdom.

Vaksinasjon mot hepatitt B er svært effektivt for å forebygge hepatitt B-infeksj on. Verdens
helseorganisasjon oppfordrer alle medlemsland til å innføre llepatitt B-vaksine i sinc nasjonale
vaksinasjonsprogrammer. De fleste land har allerede innført denne vaksinen i sine
bamevaksinasj onsprogram.

Folkehelseinstituttet melder om at hepatitt B-vaksine planlegges gitt som en kombinasjonsvaksine
sammen med de andre vaksinene som allerede tilbys alle bam i dag ved 3, 5 og 12 måneders alder. En
innføring vil dermed ikke medføre endringer i forhold til dagens barnevaksinasjonsprogram. Det er derfor
sannsynlig at kostnadene til hepatitt B-vaksine ikke blir vesentlig høyere enn i dagens program.

Byrådet slutter seg til vurderingene som kommer frem i høringsnotatet fra Helse og
omsorgsdepartementet, og ser positivt på at en hepatitt B-vaksine innføres som et tilbud i
barnevaksinasj onsprogrammet.

Begrunnelse for fremleggelse for komite for helse og sosial
Det vises til vedtak i Forretningsutvalgets møte 3. mars 2015: Høring - Endring i forskrift om nasjonalt
vaksineprogram - tilbud om hepatittB vaksine til alle bam. Komite for helse og sosial avgir
høringsuttalelse.

Byrådet innstiller til komite for helse og omsorg å fatte følgende vedtak:
Bergen koinmune avgir høringsuttalelse i samsvar med saksfremlegget og støtter at hepatitt B-vaksine
innføres som et tilbud i barnevaksinasjonsprogrammet.

Dato: l7. mars 2015

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.

l



6208- c63d371e~b799-4c53-8c62-O34bO10429f4 s

Martin Smith-Sivertsen
byrådsleder

Vedlegg:

Hilde Onarheim
byråd for helse og omsorg

Høringsbrev datert 23.02.15
Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram
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