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I dette nummeret 

1 TB, Barn - gråt og flyreiser, Malaria 
 

2  Samtykke ved vaksinasjon av barn, Ikke kyss hunden 
din, HIV, Kolera 

 

Da er første nummer av Smittevern-nytt 2016 klart og jeg 

håper at dere også i årgang 14 finner noe av interesse i løpet 

av årets 4 planlagte utgaver. God lesning! 

STERK PERSONLIG HISTORIE - GRAVID MED 

NYOPPDATET HIV OG SENERE TB-SYKDOM 
På World Lung Health Conference 2015 - Inaugural Ceremony 

i Sør-Afrika i desember holdt Juliet Vivien Nalum et foredrag 

med tittelen: «Overcoming TB/HIV to live an empowered life; 

A testimonial.» 

Se hennes sterke personlige historie som førstegangs gravid 26 

år som får påvist hiv-infeksjon ved først svangerskapskontroll 

og senere tuberkulosesykdom her. Hun forteller også om sitt 

arbeid for Mothers2Mothers, Uganda. Organisasjonen som 

trener, ansetter, og styrke mødre som lever med hiv for og 

videre bringe helse og håpe til andre mødre, deres familier og 

lokalsamfunnet.  

NY TB-MEDISIN MED JORDBÆRSMAK 

På den Internasjonale tuberkulosekonferansen i Sør-Afrika i 

desember lansert WHO en ny TB-medisin med jordbærsmak 

for barn. Som de fleste av dere som arbeider med tuberkulose- 

pasienter vet, smaker medisinene vondt og bittert. Nå skal et 

indisk firma produsere kombinasjonstablett med jordbærsmak 

slik at administrering av tuberkulosebehandlingen til barn blir 

lettere både for barnet og DOT ansvarlig.  

Kilde: Mumbai Mirror 

VERDENS TUBERKULOSE-DAG 24. MARS 

 

På den internasjonale verdenskonferansen i Sør-Afrika ble det 

fastslått at slagordet for Verdens tuberkulosedag vil være «End 

TB» for de kommende årene, med visjonen om en verden fri 

for tuberkulose med null dødsfall, sykdom og lidelse forårsaket 

av tuberkulose.  For aktuelle plakater til markering se CDC 

GRÅTENE SPEDBARN PÅ FLYREISER 

- er en prøvelse både for foresatte og medpassasjerer. I følge 

pediater Dr Robert Hamilton kan et spesialt grep om et 

gråtende spedbarn gjøre at gråten opphøre nesten med en gang. 

Han kaller det «The Hold» og er effektiv på barn under 3 

måneders alder. Før man benytter seg av dette grepet er det 

viktig å avklare at barnet ikke gråter forårsaket av sult eller 

sykdom. The Hold kan selvfølgelig også benyttes i andre 

anledninger enn på flyreiser. 

Her er de viktigste punktene til «The Hold»: 

1. Fold the baby's arms across the chest. 

2. Hold the baby's arms gently and hold their chin 

with the other hand. 

3. Grasp diaper area. 

4. Gently rock at a 45-degree angle. 

5. Gently shake their bottom back and forth. 

For demonstrasjon benytt lenken.  

 

GRÅT PGA AV KOLIKKSMERTER PÅ FLYTUR? 

Mange tror ekstra væske er nødvendig for å hindre dehydrering 

på lange flyreiser. Faktisk, in-flight dehydrering er en myte. 

Voksen flyreisende feilaktig tolker sin tørrhet i munn og hals 

som dehydrering. Faktisk er det tørrhet på grunn av mindre 

fuktighet fra kabinluft klimaanlegget. Men, og spesielt hos 

spedbarn, kan overflødig væske kan føre til kolikk. Ved 

marsjhøyden, er allerede luft i magen og tarmene øket med 20 

%, på grunn av endringer i atmosfærisk trykk. Ved å mate 

spedbarn tilføres mer luft og melk til magen og tarmene. Man 

anbefales derfor om ikke å mate spedbarn mer på flyreiser enn 

hjemme. 

 

Kilde: Kids Travel Doc 

 

NYE SVENSKE ANBEFALINGER FOR MALARIA 

PROFYLAKSE 2015 

Folkehälsomyndigheten i Sverige utgav i desember nye 

anbefalinger for malariaprofylakse. Ekspertgruppens 

anbefalinger baserer seg på en gjenomgang av aktuell 

internasjonal litteratur innen området, på kontakter med WHO, 

nasjonale myndigheter og ekspertise i andre land samt svenske 

erfaringer. 

Anbefalingene diskutert blant annet legemiddelprofylakse for å 

beskytte mot malaria og hvordan best å finne en balanse 

mellom kostnaden i form av bivirkninger og nytte i form av 

beskyttelse. Rapporten inneholder også informasjon om 

beskyttelse og bivirkninger av malaria legemidler, samt en 

oppsummering av helhetlige vurderinger av behovet for 

malariaprofylakse når du reiser til forskjellige deler av verden. 

Kilde: Folkehälsomyndigheten 

 

Folkehelseinstituttet har ikke siden 2009 oppdatert sin 

Veileder om forebygging av malaria hos reisende,  

Malariaveilederen med de norske anbefalingene.  

A world free of tuberculosis 

– zero deaths, disease and 

suffering due to tuberculosis 

http://www.m2m.org/standing-ovati-mentor-mother/
http://www.mumbaimirror.com/mumbai/others/WHO-launches-strawberry-flavoured-TB-pills-for-kids/articleshow/50035474.cms
http://www.cdc.gov/tb/events/worldtbday/poster.htm
https://www.youtube.com/watch?v=j2C8MkY7Co8
http://kidstraveldoc.com/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Rekommendationer-for-malariaprofylax-2015/
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/malariaveilederen
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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 

 3. februar, Hvordan hjelper helsetjenesten 

til i flyktningsituasjonen?  Oslo www.nsh.no 

 4. – 5. april, Smitteverndager FHI, 

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo www.fhi.no  

 19. – 21. oktober, Smittevernforum, Bergen 

www.smittevernforum.no 

  

REISEMEDISIN / VAKSINASJON 

 1. – 4. juni, NECTM6, Northern European 

Conference on travel medicine, The Queen 

Elisebath II Center, London, UK 

http://nectm.com/ 

 28. september – 1. oktober, Travel Health 

Africa, Port Elizabeth, Sør-Afrika.  

 

TUBERKULOSE  

 , 47th Union World Conference, Liverpool, 

UK. www.theunion.org 

 

SAMTYKKE VED VAKSINASJON AV BARN 

Etter en grundig lovtolkning har Helse- og omsorgsdepartementet 

konkludert med at det er tilstrekkelig at den ene av foreldrene 

eller andre med foreldreansvar samtykker til vaksinasjon gjennom 

barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjon gjennom barne-

vaksinasjonsprogrammet er å anse som helsehjelp. Som et ledd i 

den daglige ordinære omsorgen av barnet. 

 

For vaksinasjon utenfor barnevaksinasjonsprogrammer er 

hovedregelen at begge foreldre eller andre med foreldreansvar 

samtykker til vaksinasjonen. Dersom barnet likevel skal få 

vaksine utenfor barnevaksinasjonsprogrammet uten begges 

samtykke, må kvalifisert helsepersonell mene at vaksinen er 

nødvendig for at barnet ikke skal ta skade, jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 4-4 annet ledd bokstav b 

 

Kilde: Helsedirektoratet – Samtykke fra foreldre ved vaksinasjon 

av barn. 

 

DERFOR BØR DU IKKE LA HUNDEN GJØRE DETTE 

  

Munnen til hunden er nemlig fylt med bakterier vi kan bli syke 

av. Vi kan bli smittet med alt fra salmonella, bendelorm, 

levercyster og lungebetennelse. Thomas Benfield, som er 

professor ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Hvidovre 

Hospital i Danmark, mener vi bør nøye oss med å klemme eller 

klappe de pelskledde familiemedlemmene.  

– Hunder spiser jo avføring og åtsler. Derfor er det en veldig 

dårlig idé å kysse dem. Det kan være veldig mange bakterier i 

hundespytt, sier Benfield. 

Kilde: Forskning.no 

NORGE LIDER AV ET FORELDET SYN PÅ HIV 

«Det var en tid da HIV var et spørsmål om liv eller død. Slik er 

det ikke lenger. Takket være effektiv kombinasjonsbehandlinger 

kan HIV-positive leve et langt liv som alle andre, og risikoen for 

overføring er svært lav. Likevel er HIV fortsatt omgitt av mange 

fordommer. I påvente av en fremtidig kur er det derfor viktig at 

alle øker kunnskapen og prøver å forstå hva det innebærer å leve 

med HIV.» 

 

På hivupdated.no kan du se intervjuer, filmer og fakta om HIV i 

dag – og i fremtiden. 

KOLERASMITTE ETTER TJENESTEREISE TIL ASIA 

Eurosurveillance Vol. 21, Issue 1, 7. januar 2016 rapporterer om 

påvist kolerasmitte hos en tysk forretningsmann som har vært på 

en tjenestereise til Filippinene, Manilla og Subic Bay et par 

dager. Han fikk vanntynn diare 8-12 x pr. døgn, lett kvalme og 

magesmerter. Mannen fikk akutt nyresvikt. Han opplyser at han 

har spist på restauranter med høy kvalitet inkl. inntak av sashimi 

og rå fisk. Og ett måltid med lett kokt/stekt sjømat. Drakk aldri 

springvann. Ikke isbiter i drinken. Dyrking av avføring viste 

oppvekst av Vibrio cholera O1serotype Ogawa. Tiltak: Rask 

rehydrering og tidlig antibiotikabehandling. Det er viktig å huske 

på at kolera forekommer endemisk i Asia inkludert på 

Filippinene. Tilfellet viser at også korttidsopphold kan gi kolera-

smitte hos turister og forretningsreisende. Gi reiseråd og eventuelt 

koleravaksine. 

 

Selv om hunden din nettopp har 

vært i badekaret, bør du ikke kysse 

den eller la den slikke deg i 

ansiktet. Du kan nemlig bli smittet 

med alt fra bendelorm til 

lungebetennelse. 

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.nsh.no/
http://www.fhi.no/
http://www.smittevernforum.no/
http://nectm.com/
http://www.theunion.org/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_4#§4-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_4#§4-4
https://helsedirektoratet.no/Documents/Lovfortolkninger/Pasient-%20og%20brukerrettighetsloven/Samtykke%20fra%20foreldre%20ved%20vaksinasjon%20av%20barn%20%282015%29.pdf
http://forskning.no/bakterier-sykdommer-husdyr-hunder/2015/12/derfor-bor-du-ikke-gjore-dette
http://hivupdated.no/
http://eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=21345

