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ENDRING I RUTINEMESSIG TUBERKULOSE-

UNDERSØKELSE VED ANKOMST TIL NORGE 

Fra 1. mars 2017 vil færre bli pålagt undersøkelse for latent 

tuberkulose med blodprøven IGRA når de kommer til Norge.  

Totalt 115 land er på listen over land med høy forekomst av 

tuberkulose. Alle fra disse landene i alder mellom 6 måneder -

14 år skal ta IGRA, 15 – 35 år kun røntgen thorax (nytt), over 

35 år kun røntgen thorax. 41 land (36%) har fått definisjonen 

svært høy tuberkulose-forekomst. Det er personer fra disse 

landende i aldersgrunppen 15-35 år som nå skal ta IGRA i 

tillegg til røntgen thorax. Positiv IGRA skal følges opp med 

tanke på forebyggende behandling. 

Kilde: Folkehelseinstituttet 

SMITTET AV HIV PÅ ASIA REISER I 2016 

De fleste heteroseksuelle norkse menn som fikk påvist hiv i fjor 

ble smittet i Asia viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. I alt 

28 av 37 av heteroseksuelle menn er smittet på utenlandsreise.  

Det er fortsatt norske menn som har ubeskyttet sex i utlandet 

som dominerer. Smitte i Thailand alene representerer nå 50 % 

av all heteroseksuell. 27 av 37 av mennene oppgir at de er 

smittet av en tilfeldig seksualkontakt, hvorav seks etter 

prostitusjonskontakt i Asia.  

Det er derfor vikig at vi å informere om risiko for hiv ved 

ubeskyttet seksuell kontakt under utenlandsreisen og vi bør 

tilby gratis kondomer i forbindelse med reisevaksinasjonen. 

Kilde: Folkehelseinstituttet 

SNAKK OM DET! STATEGI FOR SEKSUELL HELSE 

Snakk om det! Strategi for seksuell smitte 2017-2022. 

«Vi snakker fortsatt for lite og for sjelden om at seksualitet er 

en fantastisk kraft som kan gi god helse og høy livskvalitet. Når 

du er ung eller gammel. Når du er frisk eller syk. Denne 

strategien handler om alt dette. Den handler om at vi må 

snakke mer om seksualiteten vår.» 

Denne strategien samler for første gang arbeidet for seksuell 

helse i en felles strategi. Tidligere har det vært to separate 

strategier/handlingsplaner som har varetatt to av de viktigste 

problemstillingene. Én for å ivareta det nasjonale arbeidet på 

hivfeltet og én for å forebygge uønskede svangerskap og abort. 

God lesning følg lenken: Helse- og omsorgsdepartementet 

GULFEBERUTBRUDDET I BRASIL 

Siden desember 2016 har det vært utbrudd av gulfeber i deler 

av Brasil. Størst forekomst i statene Minas Gerais, Espírito 

Santo, São Paulo, Bahia, Tocantins, Goías og Rio Grande do 

Norte. Sykdommen sprer seg mot Atlanterhavskysten i Brasil i 

områder som tidligere ikke har hatt gulfeber, som staten Rio de 

Janeiro. Per 16. mars er 1357 tilfeller meldt med 249 dødsfall. I 

tillegg er det meldt om tilfeller i fire naboland: Bolivia (1), 

Colombia (1), Ecuador (1), Peru (8) and Suriname (1). 

 

WHO anbefalte fra 20. mars vaksinering av alle internasjonale 

reisende over 9 måneders alder som skal til staten Rio de 

Janeiro, men unntak av urbane områder av byen Rio de Janeiro 

og Niteroi, og staten Sao Paulo med unntak av urbane områder 

av Sao Paulo by og Campinas. 

 

Husk kontraindikasjon for gulfebervaksinasjon er: 

➢ Alder under 9 måneder 

➢ Graviditet 

➢ Ammende kvinner (vaksinasjon avgjøres av lege) 

➢ Personer med alvorlig hypersensitivitet mot egg 

antigen 

➢ Alvorlig immunsvikt. 

 

Reiseråd til Brasil fra Folkehelseinstituttet. 

 

BARN DØDE AV MESLINGER I ROMANIA 

Siden september i fjor har 17 barn dødd av meslinger i 

Romania. Ingen av barna som døde av det smittsomme viruset 

var vaksinert, sa den rumenske helseministeren. Siden februar i 

fjor er minst 3400 personer smittet i landet. Årsaken til 

utbruddet er fattigdom og vaksinemotstandere, skriver 

nyhetbyrået AFP. Flere foreldre enn før nekter å vaksinere 

barna sine. European Centre for Disease Prevention and 

Control (ECDC) ser sammenheng mellom utbruddet i Romania 

og utbrudd i tre andre EU-land, men sier at mer forskning er 

nødvendig for å få mer nøyaktige opplysninger. 

ECDC overvåker ukentlig forekomst og utbrudd av meslinger i 

EU/EØS. Se deres Rapid Risk Assessment rapport vedrørende 

utbruddet i Romania her. 

 

Kilde: Aftenposten og ECDC 

 

INJEKSJON I HUDEN UTEN SPRØYTESTIKK 

En gledelig melding for alle som er avhengig av medikamenter 

i sprøyteform. Nå kan medikamentet injiseres i huden uten 

nålestikk, uten angst og uten smerte med den nye oppfinnelsen 

til det amerikanske selskapet. Den datastyrte teknikken kan 

administreres biologiske stoffer av høy viskositet gjennom 

huden, via en ekstrem kollimert stråle, på størrelse med et 

hårstrå. 1 ml er injisert i løpet av 40 sekunder. Se 

injeksjonsteknikken her: www.portalinstruments.com 

 
 

I dette nummeret: 
1 . TBC, HIV, Seksuell helse, Gulfeber, Meslinger, Stikk uten 

nål.  

2 QFT-Plus, Fosterskade zika, HPV-vaksinen 10 år, Hepatitt 

C, malaria 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/tb_skjema_maler/
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/hivarsoppgjor-2016.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a817e1160f4b10a7/strategi_seksuell_helse.pdf
https://fhi.no/nyheter/2017/gulfeber/
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/27-02-2017-RRA-Measles-Romania,%20European%20Union%20countries.pdf
http://www.aftenposten.no/verden/Her-har-17-barn-dodd-av-meslinger-de-siste-manedene-Vaksinemotstandere-og-fattigdom-har-skylden--616939b.html
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1581&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2FPages%2Fhome%2Easpx
http://www.portalinstruments.com/
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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 7  

SMITTEVERN / HYGIENE 

• Smitteverndagene FHI, 22. – 23. mai, 

Oslo. Arrangør FHI  

• Nordisk hygienekonferanse, 13.-15. 

september, Trondheim 

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

hygienekonferanse2017/ 

REISEMEDISIN / VAKSINASJON 

• CISTEM15, 14. – 18. Mai 2017, Barcelona 

Spania. Arrangør ISTM 

• FIRM konferanse, 2. – 3. september, 

Trondheim. www.firmnorge.org 

• Vaksinedagene FHI, 28. – 29. September. 

Arrangør FHI. 

TUBERKULOSE  

• 48th Union World Conference on Lung 

Health, 11. – 14. oktober, Mexico. Arrangør  

The Union 

INNFØRING AV NY TB-IGRA TEST I NORGE, QFT-PLUS 

Alle HF i Norge vil nå ha gått over til den nye TB-IGRA testen 

QuuantiFERON tb-Gold-Plus (QFT-Plus). Den nye testen erstatter 

QuantiFERON tb-Gold in tube, og består av 4 ulike rør fremfor 

tidligere 3. Hvert rør, med henholdvis grå, grønn, gul og lilla topp,skal 

fylles opp med 1 ml blod (vakumkraft). Den nye testen vil gi svar på 

to ulike antigener Antigen TB1 (grønn) og Antigen TB2 (gul). 

Mitogen (lilla) og Nil (grå) er to kontroll-prøver.  Dette betyr at testen 

har bedre sensitivitet, ˃ 95%.  

 

 
 

For mer informasjon om den nye testen se her. 

 

BARN FØDT MED SKADER ETTER ZIKAVIRUSINFEKSJON 

En ny studie av 442 amerikanske gravide med blodprøver som 

indikerte nysmitte med zikavirus viser at om lag 6 % fødte barn med 

skader kunne relateres til zikavirusinfeksjon. Det var ingen forskjell i 

andel fosterskader når man sammenlignet gravide med symptomatisk 

infeksjon med gravide med asymptomatisk infeksjon. Ingen kvinner 

som ble eksponert for zikavirus i annet eller tredje trimester, fikk barn 

med fosterskader.  

 

Dr. Kaarbø ved Virologisk forskningsgruppe, OUS mener at 

dette viser at screening er viktig. Screening bør omfatte alle gravide 

kvinner som har oppholdt seg i høyrisikoområder, og kvinner som er 

blitt gravide med menn som har oppholdt seg i høyrisikoområder, 

 

Kilde: Tidsskrift Nor legeforening no 4/2017.  

Hele originalartikkelen kan du lese her. 

 

HPV-VAKSINEN 10 ÅR – HVA ER STATUS? 

Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) har vært tilgjengelig i ti 

år. Tid for reflesjon.  

• Varigheten av vaksineeffekten kunne man selvfølgelig ikke 

vite initialt, men basert på langtidsoppfølging ti år etter 

avsluttede studier (totalt 13 år) viser den ingen svikt. 

• En vanlig myte er at det er for sent med vaksine etter seksuell 

debut. Det er god klinisk dokumentasjon for kvinner opptil 

45 år. 

• En av bekymringene var om man kunne oppleve 

oppblomstring av nye genotyper når noen ble utryddet, et 

fenomen kjent fra antibakterielle vaksiner, men så langt ikke 

beskrevet for virus. I studier har man heller ikke sett 

indikasjoner på dette etter HPV-vaksinasjon. 

• Konklusjonen er fortsatt at nytten av HPV-vaksinasjon 

med god margin er større enn ulempene. 

 

Kilde: Tidsskrift Nor legeforening no 6/2017 

 

OPPDATERT HEPATITT C VEILEDER  

Det foreligger nå en oppdatert hepatitt C veileder. Revidert mars 2017. 

Faglig veiledning for utredning og behandling av hepatitt C hos 

voksne. 

 

VERDENS MALARIADAG  – END MALARIA FOR GOOD 

25. april hvert år markeres verdens malariadag. For mer informasjon 

om malaria og malariadagen se lenkene under: 

www.rollbackmalaria.org 

WHO 

  

Viktig å merke seg at hvis ett av rørene Anti 

TB1 eller Anti TB2 er positive er testen 

positiv. Cut off: 0,35 IU/mL. Lav positiv: 0,35 – 

0,99. Medium: 1,0-3,99. Høy ˃4 IU/mL 

 

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/
https://www.fhi.no/om/om-fhi/kurs/smitteverndagene-22-23.mai-2017---pamelding/
http://meetings.event123.no/NSFH/Nordiskhygienekonferanse2017/
http://meetings.event123.no/NSFH/Nordiskhygienekonferanse2017/
http://www.istm.org/cistm15
http://www.firmnorge.org/
https://www.fhi.no/om/om-fhi/kurs/vaksinedagene-2017/
http://www.theunion.org/what-we-do/conferences/world-conference-on-lung-health/48th-union-world-conference-on-lung-health
http://www.quantiferon.com/irm/content/quantiferon-tb-gold-plus.aspx
http://tidsskriftet.no/2017/02/fra-andre-tidsskrifter/zikavirusinfeksjon-er-farligst-i-forste-trimester
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27960197?dopt=Abstract
http://tidsskriftet.no/2017/03/kommentar-og-debatt/hpv-vaksinen-ti-ar-hva-er-status
http://legeforeningen.no/PageFiles/290736/Veileder%20revisjon%207_20.03.17%20(1).pdf
http://legeforeningen.no/PageFiles/290736/Veileder%20revisjon%207_20.03.17%20(1).pdf
http://www.rollbackmalaria.org/
http://who.int/campaigns/malaria-day/2017/en/

