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I dette nummeret 

1 Ebola, Hepatitt B-vaksinasjon, Influensa og hygiene 
 

2  TBC,  Meningokokkvaksine, Spedalskhet, HPV 
 

Godt nytt år. Da er første nummer av Smittevern-nytt 2015 

klart og jeg håper at dere også i årgang 13 finner noe av 

interesse i løpet av årets 4 planlagte utgaver.  

OPPDATERING EBOLA I VEST-AFRIKA 

Det er snart 1 år siden der første tilfellet av Ebola ble meldt i 

Guinea 23. mars 2014. Per 11. januar 2015 er 21 296 

mennesker smittet av viruset og 8429 rapportert døde - og 

utbruddet er langt fra over enda. 

Kilde: WHO 

Legemiddelfirmaet Johnson & Johnson har nå begynt klinisk 

utprøving av en eksperimentell ebola-vaksine.  72 friske 

frivillige har allerede fått den første vaksinedosen. Selskapet 

håper på kan begynne med en storskala utprøving allerede i 

mai.  

"Ebola – what nurses must know» - Et elektronisk 

utdanninprogram er nå tilgjengelig gratis på: 

http://www.nurse.com/ebola 

 

 

To andre eksperimentelle vaksiner, - Chimpanzee adenovirus 

serotype 3 (ChAD3-ZEBOV) and Recombinant vesicular 

stomatitis virus (rVSV-ZEBOV) under utvikling av 

legemiddelfirmaet GSK (med støtte fra myndighetene i USA), 

og NewLink under lisens fra myndighetene i Canada, skal etter 

planen starte utprøvinger i Vest-Afrika i løpet av januar hvis 

innledende tester som er gjort i flere land i Europa, USA, 

Canada, Gabon, Kenya og Mali er lovende.  

 

 

VIL TILBY ALLE BARN HEPATITT B VAKSINEN 

En gledelig nyhet som vi har ventet på siden 2008. Regjeringen 

gir grønt lys for å starte arbeidet med å innføre hepatitt B i det 

generelle barnevaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet 

vil om kort tid utlyse anbudskonkurranse for å avgjøre hvem 

som skal levere vaksinen til det offentlige helsevesenet. 

Innføringen av vaksinen kan bli aktuelt allerede fra og med 

neste år.  

 

Folkehelseinstituttet anbefalte allerede i 2008 å tilby vaksinen 

til alle barn, men saken ble den gangen ikke prioritert av 

regjeringen.  Barna vil få en kombinasjonsvaksine hvor også 

hepatitt B. Det innebærer at barna ikke trenger å gå til flere 

konsultasjoner eller ta flere sprøyter.  

 

Kilde: Dagens Medisin 

 

INFLUENSAVIRUSET LEVER I 48 TIMER PÅ EN 

TREFJØL – BARE 24 TIMER PÅ EN PLASTFJØL 

En studie utført av American Journal of Infectious Control 

viser at det er stor forskjell på hvor lenge influensaviruset A 

(H1N1) lever på visse overflater. På klær lever viruset i åtte 

timer, mens det kan leve opptil 24 timer på rustfritt stål og 

plast. Studien viser videre at viruset kan leve på treoverflater i 

hele 48 timer. Influensavirus kan overleve utenfor kroppen på 

ulikt materiale, forutsatt at det er tilstedeværelse av organisk 

materiale som dråper fra luftveiene. Dette er ikke en grunn til å 

unngå å bruke treflater i hjemmet, men at det er viktig å sørge 

for tilstrekkelig rengjøring. Nasjonalt folkehelseinstitutt sier det 

er vesentlig med målrettet renhold på alle felles berørings-

punkter i hjemmet. Vi vet at bakterier lever lenger på harde 

flater enn i porøst materiale.  

 

Dørhåndtak er eksempler på noe som bør rengjøres hyppig i 

hjemmet, spesielt når noen er syke. Det anbefales å bruke 

overflatedesinfeksjon på toalett, bad, kjøkken og felles 

berøringspunkter i hjemmet. Husk også å skille på tannbørster 

og håndklær på badet. Dørhåndtak, håndtaket på kjøleskapet, 

håndtak på skuffer og skap, kjøkkenbenk, kjøkkenutstyr, 

barnestoler og stuebord er eksempler på punkter du bør være 

obs på. I tillegg bør en sørge for at mobiler, nettbrett, 

fjernkontroller og annet utstyr er frie for bakterier. 

 

Husk at alle  overflater man tar på med hendene er utsatt for 

smitte og bare vann er ikke nok for å bli kvitt bakterier på 

overflatene. 

 

Eddik og vann i sprayflasken, gjerne med noen dråper eterisk 

olje av grapefrukt eller sitron er et råd fra en livsstilekspert 

omtalt i artikkelen. Til å rense trefjøler anbefales å bruke salt 

og sitron.  

 

Kilde: Aftenposten 

http://who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/en/
http://www.jnj.com/our-news-center/ebola
http://www.nurse.com/ebola
http://who.int/medicines/ebola-treatment/emp_ebola_vaccines/en/
http://who.int/medicines/ebola-treatment/emp_ebola_vaccines/en/
http://who.int/medicines/ebola-treatment/emp_ebola_vaccines/en/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/innforer-hepatitt-b-vaksine-for-alle-barn/
http://www.aftenposten.no/familie-og-oppvekst/Influensavirus-kan-leve-i-48-timer-pa-den-ene-fjola-7858681.html
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Faglig forum for helsesøstre som arbeider med 
smittevern  
 
Ønsker du å få tilsendt Smittevern-nytt?  

Sende en e-post til redaktøren: 

 
mone.kildal@bga.oslo.kommune.no  

 

 

A K T U E L L E  N E T T S T E D E R  

 Folkehelseinstituttet www.fhi.no 

 NSFs landsgruppen av helsesøstre 

www.sykepleierforbundet.no 

 The International Union Against 

Tuberculosis and Lung Disease (The 

Union) www.theunion.org 

 WHO’s disease outbreak news 

www.who.int/csr/don/en/                        

 FIRM – forum for forebyggende 

infeksjonsmedisin og reisemedisin 

www.firmnorge.org  

 The International Society of Travel 

Medicine (ISTM) www.istm.org 

A K T I V I T E T S K A L E N D E R   

201 5  

SMITTEVERN / HYGIENE 

 13. -15. oktober 2015, Fagkonferansen 

smittevern, Rica Hell Hotell Værnes, 

www.sykehushygiene.no  

REISEMEDISIN / VAKSINASJON 

 15. – 18. januar 2015: International 

Conference on Infectious and Tropical 

Diseases, Phnom Penh, Kambodsja  

 24. – 28. mai 2015: ISTM kongress, 

Quebec City, Canada, www.istm.org 

   

TUBERKULOSE  

 (23.-) 24. mars 2015, Tuberkulosekonferanse 

Oslo, www.nsh.no 

 2. – 6. desember 2015, 46th Union World 

Conference, Cape town, Sør-Afrika 

www.theunion.org 

 

VERDENS TUBERKULOSE-DAG 24. MARS 

Verdens tuberkulosedag er 24. mars og NSH, Norsk sykehus og 

helsetjenesteforening skal etter planen avholde en tuberkulose-

konferanse denne dagen. Følg med på www.nsh.no.  

 

Dagens Medisin skriver i avisen 1/2015 torsdag 15. januar at det 

er inntil nå er registrert 313 tilfeller av tuberkulose i Norge for 

2014. Hvis de foreløpige tallene fra Folkehelseinstituttet viser seg 

å være korrekt, har det vært en nedgang i antall tilfeller fra 201, 

hvor 398 tuberkulosetilfeller ble rapportert inn. Hittil i år har 

Folkehelse-instituttet registrert 7 tilfeller. 

 

INNFØRING AV RUTINEVAKSINERING AV BARN MOT 

MENINGOKOKK-A I SUB-SAHARA AFRIKA 

WHO annonserte 9. januar at de har åpnet dørene for 

rutinevaksinering av barn mot meningokokk A i Sub-Sahara 

Afrika. Siden 2010 har MenAfriVac® blitt administrert til over 

215 millioner mennesker I 15 land I meningokokkbeltet I Afrika; 

Benin, Burkina Faso, Kamerun, Tsjad, Elfenbens-kysten, Etiopia, 

Ghana, Mali, Niger, Mauritania, Nigeria, Senegal, Sudan, Togo 

og Gambia. 

 

Kilde: WHO 

 

NY BOK OM SPEDALSKHET I NORGE 

Spedalskhet er en av de eldste og verste sykdommer som 

menneskeheten kjenner til. Tidlig på 1800-tallet gikk den blant 

annet under navnet Lepra borealis, Norvegica. Andre steder i 

Europa var spedalskhet utryddet for lengst. I Norge herjet 

sykdommen verre enn noensinne. 

På kyststrekningene mellom Stavanger og Tromsø levde folk i 

angst for å bli rammet. Minst ti tusen mennesker opplevde at 

marerittet ble virkelighet. Spedalskhet forvandlet dem til 

skrekkinngytende, dødningaktige skikkelser. De ble makabre 

skygger av seg selv.  

 

I førti år, mellom 1830 og 1870, fremsto spedalskhet som en av 

de største truslene mot folkehelsen i Norge. Sykdommen lenket 

landet fast til en dyster og primitiv fortid - i en periode da 

myndighetene mer enn noe ønsket å modernisere samfunnet.  

 

 
 

 

INNFØRING AV TO-DOSE HPV-VAKSINE REGIME I 

BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET I SVERIGE 

Svenske helsemyndigheter innfører to doser HPV vaksinering i 

barnevaksinasjonsprogrammet fra årsskiftet 2014/2015.   

Gardasil® kan gis som to doser med minimum 6 måneders 

mellområd kun for aldersgruppen 9-13 år. Cervarix® for 

aldersgruppen 9-14 år. For eldre barn og voksne og barn med 

immunsvikt må det fortsatt gis tre doser. Det er viktig å merke 

seg at norske nasjonale helsemyndigheter ikke har innført et slikt 

regime. Vi har fortsatt 3 dose HPV for jenter i 12 års alder. 

 

Kilde: Folkhälsomyndigheten 

 

 

 

Forfatteren Bjørn Godøy har skrevet 

boken «Ti tusen skygger. En bok om 

Norge og de spedalske.» Historien om en 

fryktelig sykdom, om norske 

myndigheters kamp for å utrydde 

trusselen, og om mennesker som ble 

ødelagt på grusomt vis. 

 

Kilde: Spartacus forlag 

mailto:mone.kildal@bgs.oslo.kommune.no
http://www.fhi.no/
http://www.sykepleierforbundet.no/
http://www.theunion.org/
http://www.who.int/csr/don/en/
http://www.firmnorge.org/
http://www.istm.org/
http://www.sykehushygiene.no/
http://www.istm.org/
http://www.nsh.no/
http://www.theunion.org/
http://www.nsh.no/
http://who.int/immunization/newsroom/press/9_01_2015_meningitis_vaccine_who_approval/en/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/januari/tva-doser-hpv-vaccin-i-barnvaccinationsprogrammet/
http://www.spartacus.no/index.php?ID=Bok&ID2=778%22

