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MESLINGER – EN OPPDATERING 

Som mange har fått med seg er det er pågående utbrudd av 

meslinger i Europa med flere tilfeller i blant annet Italia, 

Romania og Frankrike. 

Meslinger er en av de mest smittsomkme sykdommene som 

rammer mennesker forårsaket av meslingeviruset som fore-

kommer som en sesongsykdom i endemiske områder. I tropiske 

områder i tørkeperioden mens i tempererte områder med 

høysesong i vinter- eller vårsesong. In 2015, var det estimert 

134 200 meslinge dødsfall på verdensbasis, som represneterer 

en nedgang på 79% siden 2000,. 

Smittemåte for meslinger er primært person-til-person ved 

luftbårne dråpesmitte som sprer seg i løpet av minutter, kan 

også overføres ved direkte kontakt med infiserte sekreter. 

Nylige bevis tyder på at meslinger virusinfeksjon opprinnelig 

opptrer i nedre luftveier, der viruset sannsynligvis kommer inn 

i alveolære makrofager og subepiteliale dendritiske celler. 

Deretter transporteres viruset til regionale lymfeknuter som 

resulterer i replikasjon i lymfesystemet, viraemi og leukopaeni. 

Inkubasjonsperioden for meslinger er vanligvis 10-14 dager 

(rekkevidde, 7-23) fra eksponering til utbruddet av de første 

symptomene, som vanligvis består av hoste, feber, ubehag, 

konjunktivitt og coryza. Det karakteristiske morbilliformetet 

utslett opptrer 2-4 dager etter at prodomen er startet. Pasienter 

er vanligvis smittsom fra ca. 4 dager før utbrudd av utslett til 4 

dager etter utbrudd, når nivåene av meslingervirus i luftveiene 

er høyest. 

Det er ingen spesifikk behandling for meslinger. Hos 

unimmuniserte eller utilstrekkelig immuniserte individer kan 

meslinger vaksine (MCV) administreres innen 72 timer etter 

eksponering for meslinger virus for å beskytte mot sykdom. 

Kilde: WHO, WER2912  

ITALIA GJØR 12 VAKSINER OBLIGATORISK FOR 

BARN 

Italienske myndigheter har avgjort at barn må bli vaksinert mot 

12 vanlige sykdommer før de kan registrere seg for statlige 

skoler. Hvis barn ikke blir vaksinert i en alder av seks år, 

skolestartalderen, bli foreldrene bøtelagt. De tolv sykdommene 

de må vaksineres mot er: polio, difteri, stivkrampe, kikhoste, 

haemophilus influenzae B, hepatitt B, meslinger, kusma, røde 

hunder, meningokokk B, meningokokk C og vannkopper. 

Kilde: BBC Wold News, 19. mai 

VÆRFENOMEN PÅVIRKER KOLERAUTBREDELSEN 

Skiftninger i værfenomenet El Niño har sammenheng med 

kolerautbredelsen i Afrika. Ny forskning fra John Hopkins 

Bloomberg School of Public Health viser at i år der 

værfenomenet El Niño varmer opp det østlige Stillehavet, 

ligger antall koleratilfeller i Øst-Afrika 50 000 over normalen, 

mens i år der El Niño ikke er aktiv, ligger antall tilfeller i 

området 30 000 under normalen.  

Kilde: Forskning.no  

 

D-VITAMIN KAN STYRKE IMMUNFORSVARETS 

EVNE TIL Å BEKJEME AV TUBERKULOSE 

Danske forskere har oppdaget at D-vitamin styrker immun-

forsvaret evne til å bekjempe tuberkulose. Egentlig var det en 

overraskelse at D-vitaminer ser ut til å ha en positiv effekt mot 

tuberkulose, forklarer Martin Kongsbak-Wismann. Ved 

infeksjoner produserer immunforsvaret et molekyl som kalles 

interferon gamma. D-vitamin demper faktisk produksjonen av 

dette molekylet. Hvordan kan det være en fordel? Etter flere 

eksperimenter fant forskerne en forklaring: Ved å tilsette stoffet 

interleukin 12, som produseres i kroppen under en 

tuberkuloseinfeksjon, og som øker produksjonen av interferon 

gamma, kunne D-vitaminene plutselig hjelpe immunforsvaret. 

– Vi tilsatte stoffet interleukin 12, som normalt er til stede 

under en tuberkuloseinfeksjon, og da ble ikke produksjonen av 

interferon gamma hemmet av D-vitamin i samme grad som før. 

Dermed kan D-vitaminet motvirke den hemmende effekten 

tuberkulose normalt har på immunforsvaret.  

Forskning på D-vitamin er kontroversiell fordi dataene peker i 

mange forskjellige retninger. Det er ingen tvil om at personer 

med lavt nivå av D-vitamin har dårligere odds mot 

infeksjonssykdommer. Det vi ikke har kunnet vise, er at de blir 

friskere av tilskudd. Det må undersøkes i kliniske studier. 

Kilde: Forskning.no, 22. juni 

 

LETER ETTER NY ANTIBIOTIKA I KRÅKEBOLLE 

Antibiotikaresistens øker i Norge. I 2015 hadde Norge det 

første dokumenterte dødsfallet forårsaket av antibioti-

karesistens.   Forskere har nå vendt sitt blikk mot havet for å 

lete etter nye antibiotika. Forsker på Nofima, Runar Gjerp 

Solstad leter etter molekyler i kråkeboller som kanskje kan 

bidra til å bekjempe problemet med multiresistente bakterier. 

Jeg leter etter molekyler, antibakterielle peptider, som kan 

drepe bakterier. I kråkebollen sin «blodvæske» har jeg funnet 

peptider som har vist aktivitet mot bakterier. 

Kilde: Forskning. no, 9. juni 

 

HVORFOR HAR BAKTERIENE BLITT RESISTENTE 

MOT ANTIBIOTIKA? 

UiT Norges arktiske universitet har laget en artikkelserie om 

antibiotikaresistens og forskerne som forsøker å finne en 

løsning på problemet. Spennende lesning her 

I dette nummeret: 
1  Meslinger, Obligatorisk vaksine Italia, Kolera, Vit-D og 

TB, Ny antibiotika og Antibiotikaresistens 

2 Diare, BCG, Gonoré, Kolera del 2, Donor-avledet TB. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255149/1/WER9217.pdf
http://www.bbc.com/news/world-europe-39983799
http://forskning.no/sykdommer-vaer-og-vind/2017/04/vaerfenomenet-el-nino-knyttes-til-koleraokning
http://forskning.no/2017/06/d-vitamin-kan-hjelpe-immunforsvarets-kamp-mot-en-av-verdens-farligste-sykdommer
http://forskning.no/2017/06/finnes-det-noen-losning/produsert-og-finansiert-av/uit-norges-arktiske-universitet-0
http://forskning.no/2017/06/den-livsfarlige-resistensen/produsert-og-finansiert-av/uit-norges-arktiske-universitet
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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 

• Nordisk hygienekonferanse, 13.-15. 

september, Trondheim 

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

hygienekonferanse2017/ 

• Smittevernforum, 17.-1|9. oktober, Oslo 

www.smittevernforum.no 

REISEMEDISIN / VAKSINASJON 

• FIRM konferanse, 2. – 3. september, 

Trondheim. www.firmnorge.org 

• Vaksinedagene FHI, 28. – 29. September, 

Oslo. www.fhi.no 

TUBERKULOSE  

• 48th Union World Conference on Lung 

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

The Union 

SVENSKENE HAR NYE ANBEFALER FOR BCG VAKSINE 

Våre kjære naboer i øst Sverige har kommet med nye anbefalinger i 

forhold til BCG vaksinering. Nå anbefaler de ikke lenger BCG 

vaksine til noen grupper av voksne, selv ikke studenter innen helse- og 

omsorg. Begrunnelsen er at BCG vaksinen ikke er tilstrekkelig god for 

voksne, men med bedre effekt på barn. Det viktigste forebyggende 

tiltaket ved arbeid i risikomiljø for voksne er adekvat smittevernutstyr 

og at hygienerutiner følges. 

Kilde:Folkehälsomyndigheten 

 

RESISTENT GONORÉ PÅVIST – INGEN BEHANDLING 

7. juli meldte WHO om at det for første gang er påvist 3 tilfeller 

(Japan, Frankrike, Spania) av  antibiotikaresistent gonoré som ikke lar 

seg behandle. Estimert blir 78 millioner menneskelig årlig smittet av 

gonore. Gonore kan gi infeksjon i genitalia, rektum og halsen. Det 

aferikanske kontinentet har de høyeste nivåene av gonoreinfeksjons 

verden over. Redusert kondombruk, økt urbanisering og reise, dårlig 

smitte-oppdagelsesfrekvens og utilstrekkelig eller sviktet i behandling 

bidrar alle til denne økningen. 

Kilde: WHO 

 

ALVORLIG KOLERAUTBRUDD I JEMEN 

Etter at krigen i Jemen med intensiver i mars er deler av lokalsamfunn 

i oppløsning med midlertidige bosettinger uten tilgang til vann, åpen 

kloakk og underernæring blant befolkningen. Kolera utbruddet i landet 

startet i oktober 2016 og i dag verdens verste kolerautbrudd. I følge 

Leger uten Grenser blir i dag 5000 mennesker smittet av kolera hver 

dag. WHO har registert over 400 000 suspekte tilfeller av sykdommen 

og den har forårsaket 1885 dødsfall pr. 27. juli.     

 

Kolera kan drepe svært raskt, men lett å kurere hvis man får intravesøs 

behandling i tide. En syk person kan miste opptil 20 liter væske om 

dagen gjennom oppkast og diaré, og ett av to tilfeller ender med død 

dersom man ikke får behandling.  

 

Det finnes 3 orale koleravaksiner som WHO har pre-kvalifisert; 

Dukoral®, Shanchol™ og Euvichol®. 

 

ANTATT DONOR-AVLEDET TUBERKULOSE PÅVIST I USA 

Donor-avledet tuberkulose (TB) er en sjelden, men viktig 

komplikasjon av solid organtransplantasjon. Når donor-avledet TB-

sykdom er identifisert i en organmottaker, bør andre pasienter som 

mottor organer fra samme donor, evalueres og, når de er identifisert, 

behandles for TB-infeksjon (LTB) eller sykdom. 

 

En MMWR rapport beskriver et tilfelle av donor-avledet TB sykdom 

og illustrerer noen begrensninger for å bestemme TB-status for 

organdonorer gjennom medisinsk evaluering (med negativ TST/ 

IGRA men rønten funn) eller intervju av nærmeste pårørende (med 

ingen kjent TB sykdom eller tidligere eksponering hos donor). Denne 

rapporten beskriver også hvordan organmottakerens TB genotyping 

har hjulpet å knytte mottakeren til pasienter i et pågående TB utbrudd. 

 

Spennende lesing om en pasient som dør i en trafikkulykke i 2014 og 

hvis lunger blir transpantert i pasient 2 som tre måneder etter trans-

plantasjonen utvikler en vedvarende hoste og tretthet. TB blir påvist 

samtidig som tre andre TB-tilfeller blir påvist i samme fylke.  Pasient 

2 ble intervjuet og bekreftet ingen kjentskap til de andre pasientene. 

Pasient 1 hadde imidlertid hatt sosial kontakt med de aktuelle 

pasientene. Medisinske opplysninger hentet fra fengselet hvor pasient 

1 hadde vært kortvarig fanget flere ganger, avslørte dokumentasjon av 

en negativ TST i 2010, men en positiv TST (18 mm) og normal 

brystradiografi i 2012. Pasient 3 ble derfor påvist som den mest  

sannsynlige kildesaken til pasient 1's TB-infeksjon. Donoren mottok 

ikke terapi for latent TB.  

Kilde: CDC, MMWR August 4, 2017/ 66(30):801-805 
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http://who.int/cholera/oral-cholera-vaccines-introduction.pdf?ua=1
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6630a1.htm?s_cid=mm6630a1_w

