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I dette nummeret 

1 Tyfoidfeber, Kolera og blodtype 0, Gulfeber vaksinen, 

Antibiotikaresistens, Bærertilstand av ESBL hos reisende. 
 

2 Kommunene smittevernberedskap, Hepatitt B i barne-

vaksinasjonsprogrammet, Levetid virus, TB og diabetes. 
 

ASYMTOMATISK TYFOIDFEBER SMITTEBÆRER 

Amerikanske helsemyndigheter rapportert 17. juni om utbrudd 

av tyfoidfeber assosiert med en asymtomatisk bærer ved en 

restaurant i Colorado i 2015. Første gang en asymptomatisk 

tyfoidfeber bærer ble identifisert i USA var i 1906 da Mary 

Mallon senere kalt Tyfoid Mary ble diagnostisert. Hun smittet 

51 personer hvorav 3 som døde i løpet av hennes karriere som 

kokk. Hun ble tvangsisolert to ganger i perioden 1907-1910 og 

1915-1938. Hun var tvangsisolert for tredje gang  

Tyfoidfeber er den mest alvorlige av de infeksjonene som er 

forårsaket av salmonella-bakterier. Fekal-oral smitte, gjerne via 

matvarer eler vann. Det er mucosa i tynntarmen som affiseres. 

Det eneste kjente reservoar for S. typi er mennesket; pasienter 

eller friske bærere. For å hindre overføring av bakterien er det 

viktig at utskillere ikke håndterer mat, særlig gjelder dette mat 

som skal spises uten videre koking. I Norge anbefales det 3 

negative kontroll avføringsprøver tatt etter symptomfrihet. 

 

Kilde: Degré, Hovig, Rollag: Medisinsk mikrobiologi utgave 3. 

Det finnes to typer vaksine: Levende svekket kapsel 

polysakkarid vaksinen Typhim Vi® eller Typherix ® eller den 

levende orale vaksinen Vivotif® 

KOLERA OG BLODTYPE 0 
Hvert år dør over 100 000 mennesker av denne kolera og 

mennesker med blodtype 0 er overrepresentert i følge en ny 

forskning. For å bli syk av kolera må man først svelge vann 

eller spise mat forurenset med kolerabakterier. Disse bakteriene 

liker seg i tarmen vår og starter å formere seg der. Når de har 

blitt mange nok, produserer de giftstoffet koleratoksin. 

Toksinet forårsaker en ekstrem diaré som uten behandling kan 

drepe en person ved dehydrering i løpet av én dag. 

Ved å bruke en metode som heter røntgenkrystallografi har 

forskerne klart å vise at koleratoksin binder til blodtype-

molekyler i tarmen, og at det foretrekker å binde til blodtype 0. 
Mennesker med blodtype 0 vil derfor ha større sjanse for å bli 

alvorlig syke av kolera enn andre. 

Kilde: Forskning.no 

 

NYE REGLER FOR GULFEBERVAKSINEN 
Fra 11. juli 2016 er det endring av Internasjonale 

helsereglementet – IHR (2005), vedlegg 7 (gul feber) som er 

bindende for alle medlemslandene.  Gulfebervaksinen er gyldig 

«from ten (10) years to the life of the person (traveller) 

vaccinated», altså livslang beskyttelse med én dose. Gjelder 

både for vaksiner satt etter 11. juli i år og tidligere. 

 

Kilde: WHO 

ANTIBIOTIKARESISTENS – ET VERDENSPROBLEM 

Vi har alle hørt om MRSA, ESBL, VRE og MDR-TB. Årlig 

dør ca. 700 000 mennesker i verden forårsaket av resistente 

infeksjoner. Innen 2050 forventes antallet å øke til 10 

millioner. For å stoppe den globale økningen av multiresistente 

infeksjoner, er det et tilbud og etterspørsel problem som må 

fikses. Forsyningen av nye medisiner er ikke tilstrekkelig for å 

holde tritt med økningen i legemiddelresistens ettersom de 

eldre legemidlene brukes mer allment og mikrober utvikler seg 

til å motstå dem. På samme tid er etterspørselen for disse 

legemidlene svært dårlig administrert: enorme mengder 

antimikrobielle midler, særlig antibiotika, er bortkastet globalt 

på pasienter og dyr som ikke trenger dem, mens andre som 

trenger dem ikke har tilgang. Økende reisevirksomhet og 

mateksport/import er viktige faktorer for spredning av 

resistente bakterier. 

 

Kilde: The Reviw on antimicobial resistance. Tackling Drug-

Resistant infections globally, May 2016. 

 

BÆRERTILSTAND AV ESBL HOS REISENDE 

Internasjonal reiser bidrar til spredning av multiresistente 

mikroorganismer inkludert ESBL produserende Echerichia 

coli.  

En tysk undersøkelse fra Berlin med returnerte reisende 

fortrinnsvis fra India og Sørøst Asia med gastrointestinale 

plager (diaré, abdominale smerter og kvalme) viser at 

halvparten var bærere av ESBL hvorav 97 % var E-coli. 

Oppfølging av de reisende viste at bærertilstanden avtar etter 

hvert vedvarte i minimum seks måneder etter hjemkomsten. 

I deler av Asia er utbredelsen av ESBL i samfunnet nådd 

nesten 70 %, men det fortsatt er under 10 % i Europa. 

Kilde: «High carriage rate of ESBL-producing 

Enterobacteriaceae at presentation and follow-up among 

travellers with gastrointestinal complaints returning from India 

and Southeast Asia» JTM 2016, 1-7. 

http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6523a4.htm?s_cid=mm6523a4_e
http://forskning.no/blod-sykdommer-biokjemi/2016/04/kolera-rammer-mennesker-med-blodtype-0-hardest
http://www.who.int/ith/annex7-ihr.pdf?ua=1
http://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
http://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
http://jtm.oxfordjournals.org/content/23/2/tav024.long
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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 

 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 

 

RAPPORT: KOMMUNENES SMITTEVERNBEREDSKAP 

Dagens Medisin har omtalt den nylig publiserte rapporten som 

vurderer kommunenes smittevernberedskap; Smittevern i 

kommunene. Prosjektrapport.  

 

Smittevern er ikke lenger et område som kan neglisjeres. 

Multiresistente bakterier kan bli en stor utfordring i fremtiden. 

Økt reiseaktivitet og innvandring har gjort at multiresistente 

bakterier og sjeldne smittsomme sykdommer til en reell trussel 

også i Norge. Det er viktig at det er avsatt tilstrekkelig ressurser 

til smittevernarbeidet i kommunen.  

Rapporten avslører at det er flere vesentlige utfordringer når det 

gjelder smittevern i kommunene.. De færreste kommuner har eget 

personell som bare arbeider med smittevern, bare de største 

kommunene har egne smittevernleger. Dette er et potensielt 

problem for å ivareta kravet om likeverdige helsetjenester for 

befolkningen. Her er det stor forskjell på innbyggere i store og 

små kommuner. I og med at det er liten grad av interkommunalt 

samarbeid, blir ikke denne sårbarheten forebygget. Til tross for at 

en kommune skal kunne håndtere en hendelse umiddelbart, 

opplyser hele 61 % av kommunene at de ikke har en 

døgnbemannet telefon for slike henvendelser.  

 

HEPATITT B I BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET 
Endelig - 9 år etter at en arbeidsgruppe leverte sin rapport (FHI; 

Rapport 2008:9) hvor det ble anbefalt at hepatitt B ble inkludert i 

det generelle vaksinasjonsprogrammet, har Helse- og 

omsorgsdepartementet kunngjort at hepatitt B vaksinen blir 

innført i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Vaksinen vil 

inngå i kombinasjonsvaksinen mot difteri, tetanus, kikhoste, 

polio, haemophilus influenzae type B (Hib) og gis ved 3, 5 og 12 

måneders alder. Innføringen av vaksinen vil skje i løpet av 2017.  

Kilde: Folkehelseinstituttet 

 

VIRUS LEVER LENGE PÅ LEKER -RENHOLD VIKTIG 

I følge amerikanske forskere har vist at influensalignede virus 

trives godt på overflaten av myke plastleker. De undersøkte hvor 

lenge etter at et sykt barn har lekt med en leke før friske barn som 

leker med samme leke etterpå kan bli smittet av  influensaviruset. 

Konklusjon: Flere timer. Med en romtemperatur på 22 grader og 

60 prosent luftfuktighet kan virus overleve på leker i et døgn. 

Selv om det bare var én prosent av virusene igken etter 24 timer, 

er det nok til å smitte et barn ifølge forskerne. I et vanligere 

inneklima var den største faren over etter et par timer. Ved 40 

prosent luftfuktighet var bare 0,1 prosent av virusene igjen etter 

to timer, og minimalt etter ti timer.  

Omgangssykevirusene norovirus overlever flere uker i rom-

temperatur, særlig om de er godt beskyttet i inntørket oppkast 

eller diarérester. Anbefalingen er å desinfisere/rengjøre 

felleslekene med jevne mellomrom i barnehager og på venterom. 

Kilde: Forskning.no; 13.07.2016 

 

TUBERKULOSE OG DIABETES MELLITUS 

Ikke bare fører diabetes mellitus (DM) til økt risiko for lunge-

tuberkulose, men sykdommenes interaksjon påvirker sykdoms-

bildet og behandlingen av begge sykdommene. TB pasienter med 

DM har mer alvorlige kliniske manifestasjoner, høyere sputum 

basille nivå, forsinket sputum omdannelse og høyere risiko for 

behandlingssvikt og død under behandling. Både tuberkuløs 

sykdom og dets behandling gir forhøyet hypoglykemi som gjør 

det vanskeligere å kontrollere DM. Kronisk hyperglykemi 

resulterer i kronisk betennelses syndrom hvor både det medfødte 

og adaptive immunforsvaret, selv regulert, er ineffektivt i 

bekjempelsen av patogener.  

 

Kilde: Int J Tuberc Lung Dic 20(3):287, 2016 

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.smittevernforum.no/
http://www.fhi.no/
http://www.theunion.org/
http://www.dagensmedisin.no/contentassets/0bfff8053c544ea3979b8aed17838222/2016_07-fhi---rapport-evaluering-av-smittevern-i-kommunene.pdf
http://www.dagensmedisin.no/contentassets/0bfff8053c544ea3979b8aed17838222/2016_07-fhi---rapport-evaluering-av-smittevern-i-kommunene.pdf
https://fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/rapport-20089-pdf.pdf
https://fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/rapport-20089-pdf.pdf
https://fhi.no/nyheter/2016/hepatitt/
http://forskning.no/sykdommer-virus/2012/01/derfor-far-du-omgangssyke
http://forskning.no/sykdommer-virus/2012/01/derfor-far-du-omgangssyke
http://forskning.no/helse-influensa-virus/2016/07/virus-lever-lenge-pa-leker
http://docserver.ingentaconnect.com/deliver/connect/iuatld/10273719/v20n3/s2.pdf?expires=1471350347&id=88401283&titleid=3764&accname=Guest+User&checksum=B092B79762C8055BADE4E154AF3924E8

