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NYTT VAKSINEREGIME FOR JAPANSK ENCEFALITT 
Som kjent skal japansk encefalitt vaksinen gis med to doser på 

dag 0 og dag 28. For mange av våre reisende er dette for langt 

tidsintervall da de kommer sent til vaksinasjon. Nå er det gledelig 

at et hurtigregime har blitt godkjent for aldersgruppen 18-65 år i 

følge produsenten Valneva. Første dose gis ved dag 0. Andre 

dose 7 dager etter første dose.Yngre og eldre personer må fortsatt 

ha 28 dager mellom de to dosene for å få tilstrekkelig beskyttelse.  

Med begge tidsplanene bør primær immunisering gjennomføres 

minst én uke før potensiell eksponering for japansk 

encefalittvirus (JEV). 

Hvis primærimmunisering med to injeksjoner ikke fullføres, vil 

full beskyttelse mot sykdommen muligens ikke oppnås. 

Produsenten Valneva vil utarbeide nytt informasjonsmateriell 

med disse endringene. 

Kilde: European Medicines Agency 

MALARONE® ELLER GENERISK PRODUKT? 

Til orientering. Apotek-1 har valgt å ta inn et generisk produkt 

Provaqomyl® som de selger ut til trinnpris i stedet for 

Malarone®. Man kan fortsatt få Malarone på Apotek-1, men da 

til en høyere pris. 

Hos Boots Apotek, Vitus Apotek og Ditt Apotek vil kundene 

fortsatt få Malarone originalforpakning til samme lave pris, 

trinnpris kr. 159,90 pr. eske. Det finnes ikke generiske produkter 

for Malarone junior så her er prisen likt på alle apotek. 

KOLERA - FORTSATT ET STORT FOLKEHELSE-

PROBLEM I VERDEN OG EN NEGLESJERT SYKDOM 

Kolera er fortsatt et stort folkehelseproblem i mange deler av 

verden, og er ofte en relativt neglisjert sykdom. WHO har I 2014 

fått rapportert 190 549 koleratilfelle med 2231 dødsfall fra 42 

land. 5 land, Afganistan, Dem. Republikk Kongo, Ghana, Haiti 

og Nigaria utgjør til sammen 84 % av alle tilfellene. 

I dag er det ingen land som krever bevis på kolera vaksine som en 

betingelse for innreise. Kolera kan til bli eliminert når tilgang til 

rent vann og sanitærfasiliteter, og tilfredsstillende hygieniske 

forhold sikres og opprettholdes for hele populasjonen. Det finnes 

to koleravaksiner på det internasjonale markedet; Dukoral® og 

Shanchol®. Begge er orale vaksiner som tas i to doser med 

minimum 7 dagers mellomrom. Kilde: WHO, Weekly 

Epidemiological record no 40/2015 

REDUSERE SMERTE VED VAKSINERING 

WHO utgav i september position paper  

Bakgrunn: Vaksineringen kan være en kilde til iatrogen smerte. 

Studier fra USA og Canada indikerer at 24 % - 40 % av 

foreldre er bekymret for vaksinasjonsrelaterte smerter hos 

barna. 85 % mener helsepersonell har et ansvar for å gjøre 

vaksinasjoner mindre smertefulle og 95 % ønsker å lære 

hvordan man kan redusere smerte under vaksinering hos sine 

barn.   

Det er viktig at injiserbare vaksiner administreres med riktig 

teknikk, riktig nål lengde og tykkelse. Når flere vaksiner 

administreres samtidig vil rekkefølgen av injeksjonene påvirke 

graden av smerte som oppleves. Administreres den mest 

smertefulle vaksinen først og den minst smertefulle sist, øker 

den kumulative smerte. 

Råd: Helsepersonell som utfører vaksinasjon bør være rolige, 

samarbeidende og godt informert. De skal bruke nøytrale ord 

(f.eks. «nå skjer det», «er du klar»  istedenfor  «nå blir det et 

stikk». Unngå språk som øker angst, fremmer mistillit og/eller 

falsk betryggende eller uærlig (f.eks. "det vil bare gjøre vondt i 

et sekund») 

Man skal ikke aspirere ved intramuskulære injeksjoner da dette 

kan øke smerte pga. lenger kontakttid og sideveis bevegelse av 

nålen. Når flere injeksjoner settes samtidig bør man begynne 

med injeksjonene som gjør minst vondt for å avslutte med de 

vaksinene som vanligvis gir mer smerte og ubehag.  

Tiltak som har blitt vurdert med frarådes på grunn av 

manglende bevis på smertereduserende effekt og/eller en 

potensiell endring av vaksine effektiviteten. Dette inkluderer: 

(i) oppvarming av vaksinen (f.eks. ved å gni den mellom 

hendene) (ii) manuell stimulering av injeksjonsstedet (f.eks. 

ved å gni eller klemme) (iii) oral analgetika (f.eks. paracet) før 

eller ved tidspunkt for vaksinasjon. Hvis smertene oppstår 

senere, dager etter vaksinering kan orale smertestillende midler 

gis for å redusere smerte og/eller feber knyttet til den forsinket 

Reaktogenisitetsprofilen. 

Kilde: WHO, Weekly Epidemiological record no 39/2015 

HUSK VERDENS AIDSDAG – 1. DESEMBER 

Når snakket du sist om hiv/aids? Viste du at noen i din 

omgangskrets kan være rammet av sykdommen, men ikke tør 

snakke om det? Ethvert menneske fortjener at deres verdighet 

blir ivaretatt uansett tro, livssituasjon eller hiv-status. 

 

 

INNHOLD I DETTE NUMMERET: 

1: Ixiaro, Malarone, Kolera, Injeksjonsråd, VAD-1. des. 

2: Resistente bakterier, Pest, Kusma 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000963/WC500037284.pdf
http://www.who.int/wer/2015/wer9040.pdf?ua=1
http://www.who.int/wer/2015/wer9040.pdf?ua=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Iatrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Reactogenicity
http://www.who.int/wer/2015/wer9039.pdf?ua=1
http://www.who.int/wer/2015/wer9039.pdf?ua=1
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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 /  201 6  

SMITTEVERN / HYGIENE 

 1. desember kl. 17.30-20.00, 

Solidaritetsmarkering Verdens Aidsdag, 

Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgt 

7, Oslo. www.aksept.org 

 6. - 26. august, Summer School in 

International Health (tidl. course in Tropical 

medicine and hygiene), Copenhagen School 

of Global Health.  Online påmelding fra 

januar. 

http://globalhealth.ku.dk/summer_schools/in

ternational_health 

REISEMEDISIN / VAKSINASJON 

 1. – 4. juni, 6
th

 Northern European 

Conference on Travel Medicin, London. 

Online påmelding fra mars.  

www.nectm.com 

TUBERKULOSE  

 2. – 6. desember, 46th Union World 

Conference, Cape town, Sør-Afrika 

www.theunion.org 

 

REISENDE SPRER RESISTENTE BAKTERIER 

Stadig flere personer blir smittet med resistente bakterier. En ny 

studie The human gut microbiome as a transporter of antibiotic 

resistance genes between continents fra universitetet i Gøteborg 

og Umeå viser hvordan reisende sprer resistente tarm bakterier 

mellom ulike verdensdeler. Vi kan få resistente bakterier gjennom 

maten og vannet i de landene vi besøker f.eks. ESBL. De 

resistente bakteriene kan spres uten at vi selv blir syke eller 

merker at vi er smittet, og de kan derfor raskt forflytte seg over 

landegrenser i følge denne svenske studien. God hygiene og 

kunnskap om hvordan resistente bakterier spres er avgjørende i 

kampen. Forebygging av diaré blir også en viktig for reisende for 

å unngå å spre resistente tarm bakterier. 

Kilde:Gøteborgs universitet, Sahlgrenska akademin 

PESTEN HAR FULGT OSS LENGE 
Vi vet at denne lumske bakterien har stått bak tre beryktede 

pandemier: Den justinianske pesten på midten av 500-tallet, 

Svartedauden på midten av 1300-tallet, og den tredje pandemien i 

Kina på midten av 1800-tallet. Men hva med tidligere epidemier? 

Som pesten i Athen rundt 400 f.Kr? Eller Antoninus-pesten noen 

århundrer etterpå? Har Y. pestis dem på samvittigheten også? 

Hittil har dette vært umulig å svare på. De eldste funnene av 

bakterien stammet fra 1500 år gamle skjeletter. 

Men nå har Eske Willerslev fra Universitetet i København og 

kollegaer saumfart 101 enda eldre daudinger fra Europa og Asia, 

på leting etter DNA-spor av den beryktede bakterien helt tilbake 

til bronsealderen. Teamet fant Y. pestis-lignende DNA-sekvenser 

hos sju av skjelettene fra bronsealderen. Dateringer viste at 

skjelettene stammet fra omtrent 2800 til 5000 år siden. Nå tror 

Willerslev og co at pestsykdommen var vanlig minst 3000 år før 

de første historiske nedtegnelsene om den.  

I begynnelsen kunne ikke pest bakterien bruke lopper som 

transportmiddel. Den smittet fra person til person og infiserte 

lungene eller blodet. Først for rundt 3000 år siden hadde Y. pestis 

mutert og skaffet seg evnen til å smitte med lopper og lage 

byllepest, skriver forskerne i studien. 

Kilde: Forskning.no 

PÅGÅENDE KUSMAUTBRUDD I NORGE  

Trondheim kommune har tidligere varslet Folkehelseinstituttet 

om et pågående utbrudd av kusma blant studenter. Utbruddet 

pågår fortsatt og det er mistenkte tilfeller også i andre deler av 

landet knyttet til dette utbruddet. Folkehelseinstituttet forventer 

flere tilfeller i ukene som kommer og anbefaler at nærkontakter 

til kusmasyke tilbys MMR-vaksine.  

Per 30.10.15 er det rapportert om ca. 70 mistenkte eller 

bekreftede tilfeller av kusma. Flere av de som nå blir syke med 

kusma er norske studenter som tidligere har fått de to dosene med 

MMR-vaksine som er anbefalt. Kusma smitter via dråpesmitte 

eller ved direkte kontakt med spytt fra smittet. Den smitteførende 

perioden er fra en uke før til en uke etter hevelsen i spyttkjertler. 

Mange tilfeller er uten symptomer. Inkubasjonstiden er 2-3 uker, 

vanligvis 18 dager. Gjennomgått infeksjon gir livslang immunitet. 

Kilde: Folkehelseinstituttet 

 

mailto:mone.kildal@bga.oslo.kommune.no
http://www.helsebiblioteket.no/
http://www.fhi.no/
http://www.theunion.org/
http://www.who.int/csr/don/en/
http://www.istm.org/
http://www.sykepleierforbundet.no/
http://www.aksept.org/
http://globalhealth.ku.dk/summer_schools/international_health
http://globalhealth.ku.dk/summer_schools/international_health
http://www.nectm.com/
http://www.theunion.org/
http://sahlgrenska.gu.se/forskning/nyhet/resenarer-sprider-antibiotikaresistens.cid1315989
http://forskning.no/epidemier-pest-historie-dna/2012/12/pestbakterien-bak-tidlig-skrekkpandemi
http://forskning.no/2015/10/pesten-har-fulgt-oss-lenge
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6551&MainContent_6263=6496:0:25,6557&Content_6496=6178:116451:25,6557:0:6562:1:::0:0

