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MESLINGER UTBRUDDET I USA – OPPSUMMERING 

Fra desember 2015 til februar 2015 har det blitt påvist 125 

tilfeller av meslinger. Utbruddet startet med en 11 år gammelt 

uvaksinert barn med uslett som ble innlagt på sykehus. Barnet 

hadde kun vært i Disneyland. California Department of  Public 

Health fikk ytterligere melding om 7 mistenkte tilfeller av 

meslinger som alle hadde vært i Disneyland i desember. Pr 11. 

februar er det 125 tilfeller av meslinger med utslett hos barn og 

voksne. Av 100 pasienter bosatt i California var 48 (45 %) 

uvaksinerte. 

30 av  California pasienter fikk sin meslingesykdom genotypet 

og alle hadde meslinger genotype B3 som tidligere i 2014 har 

forårsket et stort utbrudd av meslinger på Filippinene i tillegg 

til minst 14 andre land de siste 6 måneder. 

Årlig er det 25 millioner besøkende i Disneyland, California 

inkludert mange internasjonale turister fra land hvor meslinger 

er endemisk. 

Kilde: CDC 

MESLINGER I EUROPA, TYSKLAND 

23. februar ble det rapportert om meslingedødsfall i Berlin hos 

et 18 måneder gammelt uvaksinert barn. Per februar var det 

registert 600 tilfeller av sykdommen i Berlin. 

MESLINGER I VERDEN OG I NORGE 

På verdensbasis døde 145.000 personer av meslinger i 2014, 

ifølge WHO. Meslinger ble påvist hos en uvaksinert, voksen 

person i Oslo 11. mars. Personen ble smittet på reise utenfor 

Europa og innlagt på sykehus. 

STØRRE RISIKO FOR MESLINGEUTBRUDD I EBOLA 

RAMMEDE LAND Kilde: Forskning.no 

Ebola epidemien i Vest-Afrika er enda ikke over og i kjøle-

vannet av denne katastrofen er det nå større risiko for meslinger 

utbrudd i de samme landende.  Sannsynligvis var det omlag 

778 000 barn mellom ni måneder og fem år gamle i de tre 

landene som ikke var vaksinert mot meslinger da ebola 

utbruddet startet. Etter at helsevesenene ble overbelastet av 

ebolaepidemien, regner forskerne med at vaksinedekningen 

gikk ned med 75 prosent. Denne reduksjonen er basert på 

undersøkelser blant helsearbeidere i landene. Antallet 

uvaksinerte barn kan i følge estimater ha økt til 1 129 000. Et 

utbrudd av meslinger vil føre til 227 000 syke barn.  

OPPSUMMERING EBOLAUTBRUDDET 2014/2015 

Det har nå gått 1 år siden Ebolautbruddet i Vest-Afrika begynte 

i Guinea 24. mars 2014 med 49 tilfeller og 29 dødsfall. WHO 

har gjort en oppsummering av utbruddet. Det er første gang i 

historien at det har forekommet eksporttilfeller til alnd utenfor 

regionen og de har aldri tidligere vært så mange helsearbeidere 

som har blitt rammet. I de 3 affiserte landene har over 800 

helse-arbeidere blitt smittet og mer enn 500 har dødd. I tillegg 

har 17 internasjonale helsearbeidere blitt smittet og evakuert til 

hjemlandene for behandling. I Spania var det et tilfelle av 

sekundærsmitte på det lokale sykehuset. 

 

NY HURTIGTEST FOR EBOLA GODKJENT 

Verdens helseorganistasjon informerer om at ny hurtigtest for 

Ebola som etter 15 minutter gir svar på om det er ebola eller 

ikke. Testen skal være mindre presis enn standard-testen, men 

den er enkel i bruk og krever ikke tilgang til strøm. ed den 

såkalte ReEBOV Antigen Rapid Test, legger man en bloddråpe 

på en papirstrimle og venter 15 minutter på en reaksjon i et 

test-glass.  

 

Det er mulig å identifisere rundt 92 prosent av ebola-smittede 

pasienter, og 85 prosent av dem som ikke er smittet med 

viruset, ifølge WHO. 

 

Kilde: Dagens Medisin 

 

NY VERSJON HPV VAKSINE – 9 VALENT VAKSINE 

Gardasil® beskytter som kjent mot HPV typene 6,11,16 og 18. 

En ny HPV vaksine 9vHPV, Gardasil9® gir i tillegg beskytter 

mot virustypene 31, 33, 45, 52 og 58. Vaksinen består  fortsatt 

av 3 doser á 0,5 ml. Studiene viser at beskyttelsen mot 

livmorhalskreft øker fra ca. 70 % til ca. 90 % med den nye 

vaksinen som har blitt utprøvd i aldersgruppen 16-26 år. 

Vaksinen beskytter ikke mot infeksjon eller sykdom for andre 

HPV-virustyper enn de 9 som inngår i vaksinen. 

 

Kilde: The New England Journal of Medicine 

 

 

DØDSFALL I USA ETTER GULFEBERVAKSINASJON 

CDC bekrefter at det i september 2014 var et dødsfall relatert 

til gulfeber vaksinering hos en tidligere frisk kvinne i 60 årene. 

Hun oppsøkte helsetjensesten med illebefinnende, dyspnoe, 

oppkast, diare siste 3-5 dager. 6 dager tidligere fikk gulfeber- 

og tyfoidfebervaksine før en planlagt reise til Sør-Amerika.  

Pasienten innlegges med tackykardi, ingen feber men svak. 

Pasienten dør 3 dager etter innleggelse etter kardiogent sjokk 

og akutt nyresvik. Diagnose: Yellow fever vaccine–associated 

viscerotropic disease (YEL-AVD).  

 

Kilde: CDC 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm64e0213a1.htm?s_cid=mm64e0213a1_e
http://forskning.no/2015/03/storre-risiko-meslinger-i-ebola-rammede-land
http://www.who.int/wer/2015/wer9010.pdf?ua=1
http://www.who.int/wer/2015/wer9010.pdf?ua=1
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/forste-hurtigtest-for-ebola-godkjent/
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1405044#t=article
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6410a5.htm?s_cid=mm6410a5_e
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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  

 Helsebiblioteket www.helsebiblioteket.no 

 Folkehelseinstituttet www.fhi.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/                        

 The International Society of Travel 

Medicine (ISTM) www.istm.org  

 NSFs landsgruppen av helsesøstre 

www.sykepleierforbundet.no 

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

201 5  

SMITTEVERN / HYGIENE 

 20. – 21. april, Smitteverndagene FHI, 

Oslo, www.fhi.no 

 13. -15. oktober, Fagkonferansen smitte-

vern, Rica Hell Hotell Værnes, 

www.sykehushygiene.no  

REISEMEDISIN / VAKSINASJON 

 24. – 28. mai: ISTM kongress, Quebec City, 

Canada, www.istm.org 

 22. – 23. august, FIRM konferanse, Oslo 

www.firmnorge.org. Påmelding 1. mai. 

 24. – 25. september, Vaksinedagene FHI, 

Oslo, www.fhi.no 

TUBERKULOSE  

 2. – 6. desember, 46th Union World 

Conference, Cape town, Sør-Afrika 

www.theunion.org 

 

BARN PÅ FLYREISE – VANLIGE SPØRSMÅL 

1) Kan nyfødte fly trygt? 

Kommersielle fly er trygge for friske nyfødte. Men har 

spedbarnet hatt episoder med alvorlig medisinske problemer som 

tidlig prematur, hjerte- lunge problemer ved fødsel, kan de det 

første året selv uten symptomer, få problemer med å kompensere 

lavere oksygen konsentrasjon ved marsjhøyde. Slike spedbarn 

skal ha medisinsk godkjenning før flyreiser.   

2) Har flyselskaper nedre aldersgrense for nyfødte: 

Amerikanske flyselskaper har ulike aldersgrenser: American 

Airlines tillater 2 dagers gamle spedbarn å fly. United, Delta og 

Air Canada krever legeerklæring for spedbarn under 7 dagers 

alder. De fleste flyselskaper har på sine nettsider informasjon om 

nedre aldersgrense for nyfødte. 

3) Kan det skape problemer å gi barnet for ofte mat? 

Ja, det kan det. På marsjhøyden er luften i magen og tarmene 

allerede utvidet med 20 % p.g.a. laver atmosfærisk trykk. For 

spedbarn kan suging gi mer og unødvendig luft og mat i magen, 

som kan forårsake at barnet blir utilpass. Gi ikke barnet oftere 

mat enn hjemme. 

4) Er det OK å sedere spedbarn for lange flygninger?  

Nei. Det foreligger ingen studier om hvilke medikamenter som er 

effektive, hvor mye og når det skal gis. Noen sedativer som f.eks. 

antihistaminer gjør noen barn mer aktive. 

Kilde: Kids Travel Doc 

 

GENERELL VEILEDER I PEDIATRI - INFEKSJONER 

Norsk barnelegeforening har laget en generell veileder i pediatri 

om infeksjoner, vaksiner og undersøkelse av adoptivbarn som er 

lagt på Helsebiblioteket. Her finner du nyttig informasjon om:  

Mikrobiologiske prøver, Antimikrobielle midler til systemisk 

bruk, Penicillinallergi, Tuberkulose, Atypiske mykobakterier – 

lymfadenitt, Borreliose, HIV og AIDS, Virale hepatitter (A, B og 

C), Infeksiøs mononukleose, Vannkopper – varicella, Malaria 

Importfeber, Langvarig feber, ukjent årsak, Medfødt immunsvikt 

MRSA, Vaksiner og immunprofylakse, Vaksinasjons-

komplikasjon eller nevrologisk skade, Undersøkelse av adoptiv-

barn, Influensa hos barn, Stikkskader: Prøvetaking og oppfølging 

ved risiko for hepatitt B, hepatitt C og HIV-smitte, Smittsomme 

mage- tarminfeksjoner. 

 

ANTIBIOTIKA RESISTENTE TARMBAKTERIER  

Antibiotika resistente tarmbakterier har de siste årene blitt mer 

vanlig og nordmenn blir oftest smittet på utenlandsreiser. Mer 

enn 300 millioner reisende besøke årlig regioner med dårlig 

hygienske forhold. En finsk studie publisert i januar i år viste at 

av 430 finske turister fikk 67 % (288) av dem turistdiaré (TD) og 

at 21 % (90/430) av de reisende ble kolonisert med antibiotika 

resistente tarmbakterier ESBL-PE. Påviste risikofaktorer for å bli 

smittet av resistente bakterier var: Reise til riskoland (Høyest i 

sør og sør-øst Asia), turistdiare, høy alder (51-64 og mest blant 

65+) og forebyggende bruk av antibiotika. Definisjon TD: 3 eller 

flere løse og/eller flytende avføringer pr. 24 timer eller hyppigere 

enn vanligere for individet). Det foreligge en generell risiko for at 

reisende med resistente tarmbakterier overfører smitte til 

nærkontakter.  

Kilde: Clinical Infectious Diseases 

 

En ny rapport viser at Tetrasyklinresistent vibrio cholerae 1a Tor 

variant var en del av kolerautbruddet i India i 2010. 

Kilde: The International Journal of Infectious Diseases 

 

Konklusjon: Informer reisende om den høye forekomsten av 

antibiotika resistente tarmbakterier i verden, samt viktigheten av å 

forebygge diaretilstander på utenlandsreiser.  
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http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/infeksjoner-vaksiner
http://cid.oxfordjournals.org/content/60/6/837.full?sid=52578149-4d1b-4dad-ae0f-a066014b924c
http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(14)01743-3/fulltext

