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Årets første utgave av Smittevern-nytt er klart i sin 15-årgang. 

HJERNESPISENDEAMØBE NEGLERIA FOWLERI 

Naegleria fowleri er en frittlevende amøbe som kan angripe 

hjernen via neseslimhinner og luktenerven. Amøben kalles 

også «den hjernespisende amøben». Amøben finnes i ferskvann 

og kan nå hjernen ved at man får forurenset vann i nesen.  

Amøben overføres vanligvis ved bading i innsjøer og elver og i 

uklorerte svømmebasseng hvor man har hodet under vann og 

får vann i nesen, men også neseskyllinger med forurenset vann 

er en kjent risikofaktor. Neseskyllinger er utbredt i bl.a. 

yogamiljøer og inngår i mange land som en del av religiøse 

renselsesprosedyrer. 

Symptomene er i starten milde og omfatter hodepine, stiv hals, 

feber og magesmerter. Døden inntreffer som regel fem til sju 

dager etter at man er smittet. 

Naegleria fowleri-utbrudd har forekommet over store deler av 

verden. I desember 2014 døde en norsk kvinne i Oslo etter å ha 

blitt smittet på ferietur i Thailand. Antatt smittemåte er daglige 

neseskyllinger med kranvann. Er man usikker på vann-

kvaliteten, bør man ved neseskyllinger alltid bruke sterilt eller 

kokt vann. Dette er spesielt viktig ved opphold i subtropiske og 

tropiske strøk. 

Kilde: Folkehelseinstituttet 

 

HPV-VAKSINE I NASJONALE PROGRAM I VERDEN 

Da antar jeg at alle kommuner har kommet godt i gang med 

gratis HPV vaksine til unge jenter født etter 1991. 

I 2009 anbefalte WHO at HPV-vaksinen skulle inngå i det 

nasjonale vaksinasjonsprogrammet for unge kvinner i alle land 

der forebygging av livmorhalskreft er et folkehelse prioritet og 

hvor innføringen er gjennomførbar og bærekraftig.   

Pr. september 2016 er HPV vaksinen innført i 67 (36%) land i 

verden. 

 

Folkehelseinstituttet anbefaler at gutter i 12-års alder bør få 

tilbud om HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjons-

programmet på lik linje med jenter. HPV er den vanligste 

seksuelt overførbare infeksjonen hos kvinner og menn. FHI 

mener god vaksinedekning blant jenter vil redusere den totale 

smittespredningen og dermed til en viss grad også redusere 

krefttilfellene blant menn (flokkbeskyttelse). Vaksinering av 

gutter i tillegg vil føre til en reduksjon av HPV-relatert kreft 

blant menn, men også en ytterligere reduksjon av HPV-relatert 

kreft hos kvinner. 

 

REISEINFORMASJON TIL ALLMENNEHETEN  

Det foreligger nå et nytt norsk nettsted for allmennheten med 

vaksinasjonsanbefalinger til alle verden land, samt helseråd og 

tips, både før, under og etter reisen.  Et godt tips til de reisende. 

Se www.vaksinasjonsguiden.no 

 

INFLUENSAEN KOMMER MED KULDA 

Flere av dere har kanskje vært syke med influensa denne 

sesongen. Men hvor kommer influensa fra og hvorfor i 

vinterhalvåret? Når vinteren kommer, følger bølger av snørr og 

hosting hakk i hæl. Men hva som driver disse sesong-

variasjonene i luftveisinfeksjoner, er vi slett ikke så sikre på.  

Det kan skyldes alt fra sesongmessige endringer i virusene eller 

vårt immunforsvar, til at vinteren får oss til å tilbringe mye mer 

tid inne sammen med nysende mennesker. Men hva med 

været?  

Svenske forskere fant en sterk sammenheng mellom et fall i 

temperaturen og starten på influensasesongen. Utbruddene 

begynte rundt en uke etter den første uka med skikkelig kulde. 

Når temperaturene ble lave, økte også tilfellene av andre 

luftveisinfeksjoner, for eksempel med RS-virus eller corona-

virus. De svenske forskerne påpeker imidlertid at temperatur 

henger tett sammen med luftfuktighet. Når temperaturen ute 

synker, gjør ofte luftfuktigheten det samme, og forskerne tror 

dette har stor betydning for spredningen av virus. I lav 

luftfuktighet blir de virusbefengte dråpene vi hoster og nyser ut 

i lufta mindre. Det fører igjen til at virusene holder seg 

svevende lenger, og dermed har større mulighet til å smitte nye 

mennesker. 

Kilde: Forskning.no 

 

STADIG UTBRUDD AV KOLERA I ASIA, AFRIKA OG 

SØR-AMERIKA 

Kolera rammer også turister og er en av årsakene til diaré på 

reise. Også populære steder for vestlige turister som Thailand, 

Zanzibar, Cuba og Tanzania er rammet.  WHO har blant annet 

meldt om mange nye tilfeller på Zanzibar. Utbrudd skyldes ofte 

urent drikkevann og skalldyr, men smitter også via mat og 

dårlig håndhygiene. Symptomfrie bærere av bakterien kan spre 

sykdommen opp til 14 dager etter infeksjon, uten å vite det. 

Sykdommen rammer mage og tarmsystemet og fører til diaré 

og uttørring. Kilde: Reiselivsavisa 

 

 

I dette nummeret: 
1 Amøbe, HPV, Reiseråd, Influensa, Kolera. 

2 Bruk av sosiale medier, Vaksineutvikling, FHI og CEPI, TB 

og undervisningspakke. 

Se kartet: Land med 

reporterte koleratilfeller 

2010-2015. 

 

Siste store kolera-

utbrudd i 2016 var i 

Tanzania med 24.108 

tilfeller med 378 

dødsfall. Kilde: WHO 

https://fhi.no/nyheter/2015/amobeinfeksjon-og-reiser-bruk-allti/
http://www.vaksinasjonsguiden.no/
http://forskning.no/influensa-virus-vaer-og-vind/2017/01/influensaen-kommer-med-kulda
http://www.nyereiselivsavisen.no/stadige-utbrudd-av-kolera-i-asia-afrika-og-sor-amerika/
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Cholera_2010_2015.png
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Cholera_2010_2015.png
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Cholera_2010_2015.png
http://www.who.int/csr/don/22-april-2016-cholera-tanzania/en/
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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   

20 1 7  

SMITTEVERN / HYGIENE 

 Nordisk hygienekonferanse, 13.-15. 

september, Trondheim 

http://meetings.event123.no/NSFH/Nordisk

hygienekonferanse2017/ 

REISEMEDISIN / VAKSINASJON 

 Grunnkurs i reisemedisin for 

vaksinatører, 24. mars kl. 9-15. Arrangør 

Stamina Group. Bindende påmelding innen 

24/2-17 til lisa.h.hedlund@staminagroup.no 

 CISTEM15, 14. – 18. Mai 2017, Barcelona 

Spania. Arrangør ISTM 

 10ECTMH, 10th European Congress of 

Tropical Medicine and International Health, 

16.-20. oktober, Antwerpen Belgia 

TUBERKULOSE  

 Verdens tuberkulosedag, 24. mars, Oslo 

konferansesenter. Arrangør www.fhi.no  

 

BRUK AV SOSIALE MEDIER VED ET UTBRUDD 

Lokale amerikanske helsemyndigheter har gode erfaringer med 

bruk av sosiale medier for raskt å nå aktuelle målgrupper med 

informasjon i forbindelse med et utbrudd av kusma i New York i 

2015. En Facebook annonse kampanje som var målrettet mot 

Facebook brukere i alderen 20-59 i den aktuelle regionen hvor det 

var påvist flere tilfeller av kusma. Informasjon om sykdommen 

og råd om å holde seg hjemme ved symptomer ble lagt ut til 

86.118 personer i perioden 30/10 til 7/11-15. Kostnaden var 

lavere enn tradisjonell papirannonser med raskere responstid 

samtidig som informasjonen kunne fjernes umiddelbart som 

utbruddet var over. Deres konklusjon: “Social media provided a 

timely and inexpensive means for successfully and rapidly 

communicating with a large population in the target demographic 

and facilitating public engagement with NYC Department of 

Health and Mental Hygiene about the mumps outbreak, and 

therefore, might be useful for disseminating messages to a 

targeted population during future outbreaks.” 

Kilde: CDC 

 

SVERIGE LEDER VAKSINEUTVIKLING MOT KRIM-

KONGO BLØDNINGSFEBER (CCHF) 

Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet (KI) og Statens 

veterinärmedicinska i Sverige leder ett europeisk prosjekt 

(CCHFVaccin) med formål å få frem en vaksine mot Krim-

Kongo blødnings feber. Smitten inngår i samme virusgruppe som 

f.eks. ebola.  

 

Krim-Kongo blødningsfeber (CCHF) forårsakes av ett flåttbårent 

virus. Det ble beskrevet første gang på 1940-tallet i sørvestre 

Russland. I dag finnes viruset i Russland, store deler av Afrika, 

Midtøsten, Øst-Asia og Sør-østre Europa. Cirka 30 % av de som 

blir syke dør av sykdommen. 

Kilde: Folkhälsomyndigheten 

 

FOLKEHELSEINSTITUTTET OG CEPI 

FHI skal huse en ny global koalisjon for forebygging av 

epidemier og pandemier. CEPI-sekretariatet blir en egen, 

uavhengig organisasjon i FHIs lokaler, men med avdelinger i 

London og Delhi. CEPI skal komme epidemiene i forkjøpet ved å 

utvikle vaksiner mot truende epidemiske sykdommer slik at 

vaksinene er klare til utprøving tidlig i et utbrudd, og dermed 

bidra til å begrense utbruddet slik at det ikke utvikler seg til en 

epidemi. 

 

CEPI starter utviklingen av vaksiner mot tre sykdommer som har 

potensiale til å bli store epidemier – MERS, Lassa-feber og Nipah 

- og håper å ha testet to lovende vaksinekandidater i mennesker 

for hver av disse sykdommene i løpet av fem år. I tillegg skal 

koalisjonen støtte utvikling av vaksiner mot ulike ebola- og 

marburg-virus. 

Kilde: Folkehelseinstituttet 

 

24. MARS- VERDENS TUBERKULOSEDAG -  GRATIS 

UNDERVININGSPAKKE TILGJENGELIG PÅ NETT 

Drammen kommune sammen med Vestre Viken HF og LHL har 

utarbeidet en undervisningspakke om tuberkulose. Animasjons-

film er oversatt til flere språk og den kan lastes ned gratis fra 

nettet. Undervisningspakken er aktuell for helsesøstre og andre 

som arbeider med asylsøkere og nyankomne innvandrere. 

 

TB undervisningspakken finnes: www.vestreviken.no/tuberkulose  

 
 

 

Se artikkelen i Sykepleien publisert 24.01.17: 

https://sykepleien.no/2017/01/superenkel-gratis-

opplaeringspakke-om-tuberkulose 
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