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AUSTRALIA STOPPER STATLIG PENGESØTTE TIL 

VAKSINEMOTSTANDERE 

Den australske statsministeren, Tony Abbott, annonsert i april at 

regjeringen vil stoppe statlig pengestøtte til foreldre som ikke vil 

vaksinere barna. Personer som av medisinske årsaker ikke kan ta 

vaksiner, vil ikke få stoppet den statlige pengestøtten i form av 

barnetrygd eller andre stønader til barneforeldre.  

I Australia har omtrent 90 % av alle ettåringer blitt vaksinerte de 

siste fem årene. Men regjeringen tror at rundt 39 000 barn under 

sju år er uvaksinerte. Dette er en økning på mer enn 24.000 i 

løpet av de siste 10 årene. 

Myndigheten sjekker i dag vaksinestatusen til barna ved 1, 2 og 5 

års alder. 

Kilde: Dagens Medisin 

 

BLIR IMMUNFORSVARET STERKERE ETTER 

SYKDOM? 

Påstand: Barnesykdommene er viktige for at barna skal få et 

sterkt immunsystem. Gjør en skikkelig omgang influensa eller 

meslinger at immunforsvaret vårt blir sterkere og bedre rustet til å 

bekjempe andre sykdommer? 

Svar: Det er ikke slik at immunforsvaret ditt er blitt generelt 

sterkere etter en sykdom. Men det kan ha lært seg å huske en 

spesiell bakterie eller et virus, sier professor Trude Helen Flo fra 

ved Senter for molekylær inflammasjonsforskning ved NTNU. 

Neste gang du treffer viruset eller bakterien, knekker kroppen 

angrepet før du merker noe. For noen sykdommer varer en slik 

immunitet i noen måneder eller år. Mens i andre tilfeller, for 

eksempel ved vannkopper, er du beskyttet resten av livet. 

 

Når det gjelder å trene opp immunsystemet til å huske 

sykdommer, har en vaksine nesten samme effekt som en sykdom. 

I stedet for at kroppen får hele det farlige viruset, får vi svekkede 

virus eller bakterier, eller biter av dem. I noen tilfeller inneholder 

vaksinene bare spesielle proteiner som er karakteristiske for dette 

viruset. Dermed kan immuncellene lære seg å kjenne igjen et 

virus eller en bakterie uten at vi risikerer å bli syke. 

Kilde: Forskning.no 

JAKTEN PÅ NY TUBERKULOSEVAKSINE 

Forskere over hele verden leter etter en ny og bedre 

tuberkulosevaksine for å bremse epidemien. Jakten er trappet 

kraftig opp de siste ti årene. For 15 år siden ble ingen nye 

vaksiner utviklet. Nå prøver forskere hele 12 nye 

tuberkulosevaksiner ut på mennesker. 

 

Samtidig som færre blir smittet med normal tuberkulose i 

verden, øker tallet på pasienter som får multiresistent 

tuberkulose (MDR) og superresistent tuberkulose (XDR). For 

disse pasientene er behandlingen lang, smertefull og ikke minst 

kostbar. Derfor vil forskere i hele verden rette innsatsen mot å 

finne en ny og bedre vaksine. 

 

BCG vaksinen er den eldste vaksinen (fra 1921) som fortsatt er 

i bruk og vaksinen beskytter i varierende grad fra 0-80 % 

effektivt i en periode på 15 år. BCG gir god beskyttelse mot 

sykdom blant barn, særlig mot alvorlige former for tuberkulose, 

som miliær tuberkulose. 

 

Kilde:Forskning.no 

 

VEGGDYR – REISERÅD FØR OG ETTER FERIEN 

Nordmenn reise mye utenlands i løpet av året og med 

høysesong i sommerferien er det flere som opplever nærkontakt 

med veggdyr under ferieturen. Veggdyr («bedbugs») er et 

nattaktivt insekt som suger blod fra sovende mennesker. 

Veggdyr vil normalt ikke overføre sykdom til mennesker, men 

kan gi kløende utslett og det er mulighet for at man tar de meg 

seg hjem fra ferieturen i bagasjen. 

Forhåndsregler: 

1) Undersøk undersiden av sengen på overnattingsstedet for å 

se etter ekskrementer. 

2) Hold mest mulig av bagasjen i kofferten til enhver tid.  

3) Plasser kofferten vekk fra senga, gjerne opp på koffertstativ. 

4) Har man overnattet på et sted der man mistenker at det har 

vært veggdyr, bør man kulde- eller varmebehandle bagasjen. 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet 

ETTERREGISTRERING AV VAKSINER I SYSVAK 

Det er viktig at barnevaksiner som er tatt i utlandet blir etter- 

registrert i Sysvak slik at barnets fullstendige vaksinasjoner er 

dokumentert. Noen ganger kan det være vanskelig å tyde 

utenlandske vaksinasjonskort. Nedenfor finner du et 

hjelpemiddel som har navnet på de ulike sykdommene vi 

vaksinerer mot på 34 ulike språk, i tillegg til ulike produktnavn 

på utenlandske vaksiner. 

Kilde: CDC 

 

 

 

INNHOLD I DETTE NUMMERET: 

1: Vaksinemotstand, Immunforsvaret, TBC, Veggdyr,  

2: Ebola, Hepatitt A, Nesebakterier, Meslinger 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/stopper-pengestotte-til-vaksinemotstandere/
http://forskning.no/2015/02/blir-immunforsvaret-sterkere-etter-sykdom
http://forskning.no/2015/04/jakten-pa-tuberkulose-vaksinen
http://www.fhi.no/dokumenter/ccd95b95d5.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/foreign-products-tables.pdf
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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 

 13. -15. oktober, Fagkonferansen smitte-

vern, Rica Hell Hotell Værnes, 

www.sykehushygiene.no  

REISEMEDISIN / VAKSINASJON 

 29. – 30. august, FIRM konferanse, Oslo 

www.firmnorge.org.  

 24. – 25. september, Vaksinedagene FHI, 

Oslo, www.fhi.no 

TUBERKULOSE  

 2. – 6. desember, 46th Union World 

Conference, Cape town, Sør-Afrika 

www.theunion.org 

 

BOK OM EBOLA UTBRUDDET I VEST-AFRIKA 

Psykolog Ane Bjørv Fjeldsæter som har arbeidet for Leger uten 

grenser under Ebola utbruddet i Vest-Afrika har utgitt boken «De 

uberørbare. En feltarbeiders beretning om Ebola». Intervju med 

forfatteren. 

 

Kilde: CappelenDamm 

 

FOREKOMST AV HEPATITT A I EUROPA 

Leversykdommen hepatitt A smitter som kjent via forutenset 

vann og mat. Forekomsten er fortsatt stor i en del europeiske land 

og vaksinasjon for personer over 1 års alder i forbindelse med 

opphold i disse landene er å anbefale. I 2011 ble det rapportert 

om høyest forekomst i følgende land: Romania, Bulgaria, Estland 

og Slovakia . I tillegg til Latvia, Tsjekkia, Korsika og Frankrike.  

 

Små barn får vanligvis en asymptomatisk hepatitt A infeksjon. 

Andelen med symtomatisk infeksjon og alvorlig sykdom øker 

med alder. Inkubasjonatiden er i gjennomsnitt 30 dager men kan 

variere mellom 15 og 50 dager. Symptomer er feber, diare, 

tretthet, nedsatt matlyst, kvalme og mørkfarget urin og gulsott.  

Kilde: ECDC 

 

NESEBAKTERIER TIL HJELP MOT RESISTENTE 

BAKTERIER 

I nesehulen lever det millioner av bakterier. Alle mennesker har 

ett av syv ulike forskjellige typer bakteriesamfunn der inne. Det 

ene av disse sju bakteriefloraene er dominert av stafylokokkoker, 

og det vil forskerne gjerne endre på. 20 til 50 prosent av 

befolkningen har stafylokokker i nesen. Bakteriene gjør ingen 

umiddelbar skade, men hvis de ender opp i et operasjonssår, kan 

det føre til infeksjoner og blodforgiftning. Tidligere studier har 

dessuten vist at personer med stafylokokker i nesen har større 

risiko for astma, eksem og psoriasis. 

Nå har forskere oppdaget av bakteriesammensetningen i nesen er 

skapt av miljøet. Dette funnet åpner for at man kanskje kan endre 

den slik at gunstige bakterier kan utkonkurrere stafylokokkene. 

Kanskje er den en mulighet at gunstige bakterier kan brukes mot 

MRSA istedenfor antibiotika? 

 

Kilde: Forskning.no 

KAN DISNEY-EPIDEMIEN SKJE I NORGE? 

De senere års meslingepidemier har vist at sykdommen er langt 

fra utryddet, heller ikke i den vestlige verden. Fallende 

vaksinasjonsdekning truer flokkimmuniteten og gjør at viruset 

kan spre seg i befolkningen. Og hvor varig er egentlig den 

immuniteten som vaksinen gir? Dette er spørsmål Otto Closs 

stiller i en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening. Han 

mener at det bør skje en kartlegging av immunstatus i 

befolkningen ved å måle meslinge antistoff i serum hos et 

representativt utvalg ulike alderskohorter for å kunne vurdere 

behov for nøye overvåkning eller ytterligere vaksinasjon for å 

oppnå en betryggende flokkimmunitet mot meslinger. 

Kilde: Tidsskrift 
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http://issuu.com/cappelendamm/docs/de_uber__rbare/1
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=21101
http://forskning.no/helse-bakterier-menneskekroppen-sykdommer-dna/2015/06/nesebakterier-kan-redusere-antallet
http://tidsskriftet.no/article/3331453

