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I dette nummeret 

1 Zika, E-læring pneumokokk, Feberkramper, Malaria 
 

2  Dengue vaksine, Hepatitt E, BCG-vaksinen 
 

ZIKA VIRUS OG SEKSUELL SMITTE 
Det er et stort pågående utbruddet av Zika virus (ZIKV) i Sør-

Amerika. Det forrige største utbruddet av Zika var i 2013 i 

Franske Polynesia hvor 28.000 mennesker (11 % av 

befolkningen) søkte medisinsk hjelp for sykdommen. 

Zika viruset er et arbovirus  i familien falvivirus som primært 

smitter via myggstikk fra Aedes myggen, men det er også 

rapportert om seksuell smitte. 

Allerede i 2011 forelå det en forskningsartikkel i Emerging 

Infectius Diseases «Probable Non–Vector-borne Transmission 

of Zika Virus, Colorado, USA» som påpekte seksuell smitte 

ved Zika virus. To amerikanske forskere ble smittet av Zika 

virus i Senegal i 2008 i forbindelse et prosjekt hvor de samlet 

inn Aedes mygg. Kona til den ene forskeren ble seksuelt 

smittet i USA etter at de hadde seksuell kontakt 1 dag etter at 

mannen kom hjem fra forskningsoppholdet i Afrika og før han 

utviklet symptomer på ZIKV. Les hele artikkelen:  

I desember 2013 ble det også påvist mulig seksuell smitte i 

forbindelse med Zika utbruddet på Fransk Polynesia hos en 

mann fra Tahiti hvor ZIKV ble funnet både i urin og sæd.  

Det er nå januar 2016 også for første gang påvist seksuell zika 

smitte fra mann til mann ved analsex.  Pasient A ble syk 2 

dager etter hjemkomst fra Venezuela til Texas, USA med feber, 

hudutslett på overkroppen og ansikt og conjungivitt som varte i 

3 dager. Både dag 1 før og dag 1 etter symptomstart hadde 

pasienten kondomfri analsex med pasient B, som ikke har vært 

i zika områder. På dag 7 ble pasient B syk med feber, myalgi, 

hodepine. Noen dager senere lett hudutslett på brystet og armer 

og conjuvitt. Prøver viste at pasient A var smittet av zika og 

denguevirus type 1, mens pasient B kun hadde zika virus. 

 

Kilde: MMWR april 15, 2016 / 65(14);372-374 

Gjeldende foreløpige norske anbefalinger for å unngå seksuell 

zika smitte og graviditet etter opphold i zika områder er 

kondombruk i 6 måneder etter at en mann har vært i zika 

området og en kvinne skal vente 1 måned etter hjemkomst fra 

zika område før hun blir gravid. 

 

 

 

 E-LÆRINGSPROGRAM FRA CDC – PNEUMOKOKK 
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kom 

11. februar i år med et elektronisk læringsprogram de kaller 

«Immunization: You Call the Shots and focuses on 

Pneumococcal and its related vaccines.» Her kan du teste dine 

egne kunnskaper relater til pneumokokk sykdom og 

vaksinasjon, samtidig som du tilegner deg ny kunnskap. E-

læringsprogrammet anbefales.  

 

HVA SKYLDES FEBERKRAMPER? 

Feberkramper rammer 2 – 5 % av barn i alderen fra seks 

måneder til fem år. Feberkramper defineres som kramper hos et 

barn der den eneste åpenbare underliggende årsaken til 

krampene er forhøyet kroppstemperatur (> 38 °C). Tendensen 

til feberkramper synker kraftig med økende alder både hos 

mennesker og dyr. Det kan altså se ut til at den umodne hjernen 

gjør spedbarn og barn i førskolealder mer sårbare for 

feberutløste kramper. 

 

Feberkramper er hyppig assosiert med virusinfeksjoner, mens 

de forekommer sjeldnere ved bakterielle infeksjoner. Det er 

beskrevet en økt risiko for feberkramper i kjølvannet av 

vaksinasjon, men den absolutte risikoen er svært lav. En stor 

dansk epidemiologisk studie viser en transient økt risiko for 

feberkramper, spesielt etter MMR-vaksinasjon, men ingen 

forhøyet risiko for senere utvikling av epilepsi. Feberkramper 

etter vaksinering er derfor ikke ansett som kontraindikasjon for 

ytterligere vaksinering, og American Academy of Pediatrics 

anbefaler ikke å stoppe vaksinasjon etter feberkrampe ved 

første vaksine. 

 

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 1, 2016  

REAKTIVERING AV MALARIA 

Tilbakefall av malariasykdom kan skyldes reaktivering av 

parasitter fra en tidligere infeksjon. Parasittene har holdt seg i 

leveren siden da. Dette forekommer kun ved malariaartene 

Plasmodium vivax og Plasmodium ovale. Parasitter i 

hypnozoittstadiet infiserer leveren hvor de kan hvile i lengre tid 

før de igjen omdannes og på nytt infiserer blodet. Mange 

malariamedisiner virker ikke på parasitter i hypnozoittstadiet. 

Mennesker som er blitt behandlet for infeksjon med P. vivax 

eller P. ovale, kan derfor få tilbakefall av sykdommen uten å 

være smittet på ny. En studie på Papua Ny-Guinea viste at fire 

av fem infeksjoner med P. vivax egentlig er tilbakefall av en 

tidligere infeksjon og at minst tre av fem infeksjoner 

med P. ovale er tilbakefall. Forskerne anbefaler at legemidler 

som virker på hypnozoittstadiet (eks. Primakin) inkluderes i 

kampanjer mot disse malariaformene, for at man skal få 

redusert forekomsten av sykdommen. 

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 2, 2016 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3321795/pdf/10-1939_finalD.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3321795/pdf/10-1939_finalD.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4313657/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4313657/
http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6514a3.htm
http://www.fhi.no/tema/zikafeber/reiseraad
http://www.fhi.no/tema/zikafeber/reiseraad
http://www2.cdc.gov/nip/isd/YCTS/mod1/courses/pneumo/ce.asp
http://www2.cdc.gov/nip/isd/YCTS/mod1/courses/pneumo/ce.asp
http://tidsskriftet.no/article/3437191
http://tidsskriftet.no/article/3440378
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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 6  

SMITTEVERN / HYGIENE 

 19. – 21. oktober, Smittevernforum, Bergen 

www.smittevernforum.no 

  

REISEMEDISIN / VAKSINASJON 

 1. – 4. juni, NECTM6, Northern European 

Conference on travel medicine, London, UK 

http://nectm.com/ 

 29. – 30. september, Vaksinedagene FHI, 

Oslo www.fhi.no 

 28. september – 1. oktober, Travel Health 

Africa, Port Elizabeth, Sør-Afrika.  

 

TUBERKULOSE  

 26. – 29. oktober, 47th Union World 

Conference, Liverpool, UK. 

www.theunion.org 

 

NY DENGUEFEBER VAKSINE TILGJENGELIG 

WHO har anbefalt dengefebervaksinen Dengvaxia (CYD-TDV), 

vurdert brukt i geografiske områder med en seroprevalent over 70 

%. 3 dose regime 0,6,12 måneder. Vaksinen er ikke anbefalt til 

barn under 9 år. Rutinevaksinasjon i aldersgruppen 11-14 år 

anbefales. 

Kilde: April 2016 meeting of the Strategic Advisory Group of 

Experts on immunization (SAGE) 

 

Ytterligere informasjon om denne Sanofi Pasteur vaksinen. 

Denne denguefeber vaksinen er som den nye malaria vaksinen for 

personer som er bosatt i endemisk område – altså ikke en 

reisevaksine for oss her nord. 

 

FULLMINANT LEVERSVIK FORÅRSAKET AV 

HEPATITT E HOS IKKE-GRAVID REISENDE 

En tidligere frisk ikke gravid 33 år gammel kanadisk kvinne ble 

innlagt sykehus etter 1 ukes sykehistorie med gulsott og 

utilpasshet etter 1 måneds ferieopphold i India, Rajasthan. To 

uker etter ankomsten til India utviklet hun diare med kvalme, 

oppkast og feber for 24 timer. Hun ble bedre etter inntak av et 

ukjent antibiotikum. Etter at hun kom tilbake til Kanada fikk hun 

tilbakevendende diare.  5 dager etter innleggelsen utviklet hun 

fullminant leversvikt forårsaket av hepatitt E virus (HEV).  

Levertransplantasjon ble planlagt, men pasienten ble spontant 

bedre og 20 dager etter innleggelsen ble hun utskrevet i god 

tilstand. Pasienten hadde bare drukket industriproduserte drikker, 

men spiste salat og mat fra gateselgere under oppholdet i India. 

 

HEV kan forårsake leversvikt vanligvis hos gravide kvinner og 

personer med kronisk leversykdom, men alle reisende er i risiko. 

Sykdommen forekommer i tropiske og subtropiske områder i 

Asia, Afrika og Midt-Østen og forårsaker over 20 millioner 

tilfeller av HEV infeksjon årlig på verdensbasis med 70 000 

dødsfall. 

 

Hepatitt E smitter er et vannbårent patogen som smitter fekal-

oralt og infeksjon er forårsaket av inntak av forurenset vann. 

Inkubasjonstid 15-64 dager, vanligvis 6 uker. Hepatitt E er 

vanligvis en ufarlig selvbegrensende tilstand som kan forårsake 

alvorlig sykdom. Hos gravide kan HEV infeksjon føre til 

fullminant leversvikt og død i opptil 15-20 % av tilfellende, i 

tillegg til fosterdød, for tidlig fødsel og dødfødsel. Det er fortsatt 

uklart hvorfor gravide er mer utsatt.  Det finnes ingen vaksine 

mot hepatitt E og alle reisende må informeres om smittemåte og 

forebyggende tiltak mot hepatitt E. 

Kilde: Journal of Travel Medicine 2016, 1-3 

 

GOD LANGTIDSEFFEKT AV BCG-VAKSINE 

Einar Heldal, Folkehelseinstituttet og kollegaer fra London 

School of Hygiene and Tropical Medicine har samarbeidet om en 

retrospektiv kohortstudie basert på norske data fra den siste 

runden av skjermbildefotografering i Norge i perioden 1962 – 75. 

Studien er omtalt i Tidsskift for Den norske legeforening nr. 7 – 

19. april omfattet nesten 300 000 personer som ble vaksinert, og 

over 80 000 som ikke ble vaksinert. Vaksineeffekten var 61 %, 

58 %, 38 % og 42 % for henholdsvis årene 0 – 9 år, 10 – 19 år, 

20 – 29 år og 30 – 40 år.  Funnene tyder også på en effekt 20 – 40 

år etter vaksinering, men effekten er ikke statistisk signifikant, 

antakelig fordi antallet pasienter er så lavt i begge grupper. 

Personer inntil 50-årsalderen ble inkludert i studien, men antallet 

tuberkulosetilfeller var for lavt til å kunne analysere effekten 

separat i forskjellige aldersgrupper. Funnene i studien tyder på at 

BCG-vaksinen er mer kostnadseffektiv enn tidligere antatt.  

Kilde: http://tidsskriftet.no/article/3473776 
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