
 

 

SMITTEVERN-NYTT 
FAGLIG FORUM FOR HELSESØSTERE SOM ARBEIDER MED SMITTEVERN 

 
Årgang 15, nummer 4 November 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ÅRING DØD AV CEREBRAL MALARIA I ITALIA  

En 4 år gammel jente døde i september av cerebral malaria i 

den nordlige delen av Italia, en region fri for sykdommen. Italia 

er fri for Anopheles myggen som er bærer av malariaparasitten. 

Det er usikkerhet om hvordan jenta kan ha blitt smittet da hun 

ikke har vært utenlands. Hun hadde vært innlagt på sykehus i 

Trento pga diabetes. Samtidig var det to andre barn fikk 

behandling for improrter malaria på en annen avdeling i 

sykehuset. Det opplyses at hun ikke hadde fått blodoverføring. 

Det er uklart hvordan barnet ble smittet med malaria, men det 

har vært tilsvarende med «innelandssmitte» tidligere i 2014 

med to tilfeller i Frankrike og tre i Spania. Antatt nosokomial 

smitte. 

Kilde: BBC News 

FATAL GULFEBER HOS REISENDE HJEM FRA PERU 

I oktober 2016 utviklet en mannlig New York-bosatt mann 74 

år gammel feber, myalgi, kvalme og oppkast under reisen i 

Peru, 3 dager etter å ha besøkt det nordlige Amazon-området. I 

løpet av de neste 2 dagene opplevde han feber, magesmerter og 

vannet diaré og ble innlagt på et sykehus i Peru, hvor 

Entamoeba histolytica ble påvist i avføringen. Han ble 

behandlet med intravenøse væsker og antibiotika og utskrevet 

etter en dag. Hans tilstand ble imidlertid forverret, og han 

returnerte til New York og søkte umiddelbart kontakt med en 

akuttavdeling. Han var da afebril, litt forvirret og ikterisk. 

Laboratorieforsøk viste leukopeni, trombocytopeni, akutt 

nyresvikt, leverdysfunksjon og en metabolsk acidose. I løpet av 

de neste 2 dagene utviklet han melena og spredt intravaskulær 

koagulasjon. Han opplevde flere episoder av ventrikulær 

fibrillasjon og døde 3 dager etter innleggelsen. Obduksjon 

avslørte gastrointestinal blødning og subtotal hepatocellulær 

nekrose.Senere laboratoriesvar viste gulfeber antistoffer. En 

fullminant hepatitt i kombinasjon med pasientens reisehistorie 

til en region i Peru hvor gul feber er endemisk, mangel på gul 

febervaksinasjon, og klinisk historie støttet diagnosen infeksjon 

med vill -type gul feber virus. 

 

Kilde: CDC 

HVA BESTÅR VAKSINER AV OG HVORFOR? 

På årets Vaksinedager på FHI holdt Lisbeth Meyer Ness et 

foredrag om vaksiner hvilke adjuvans som benyttes og hvordan 

disse påvirker immunresponsen. En fin oppdatering som alle 

som vaksinering bør ta en titt på. Se foredrager her 

SIRVA - SHOULDER INJURY FROM A VACCINE 

SIRVA er forkortelsen for «Shoulder Injury Related to Vaccine 

Administration» som kan forekomme hvis en vaksine injiseres 

inn i skulderen for høyt eller for dypt. SIRVA kan også 

forekomme ved korrekt injisert vaksine. SIRVA kan føre til 

intense, vedvarende smerter, begrensinger i bevegelsen eller 

skulder relaterte skader som frozen shoulder syndrome. 

Symptomene oppstår etter 0-48 timer etter vaksinasjonen.  

 

Se artikkel i svenske Läkartidningen her som blant annet er 

opptatt av riktig valg av kanyle; «En 25 mm lång nål ger inte 

tillräcklig penetration vid övervikt. Vid BMI >35 är en 32-

millimeters nål bästa val och vid BMI <20 krävs 16 mm för att 

undvika överpenetration» i tillegg til riktig plassering av 

injeksjonen i deltoidmuskelen; «Injektionen får inte ges för 

nära bursan under deltoideusmuskeln. Nedre delen av muskeln 

nära senfästet ska också undvikas på grund av sämre 

cirkulationsförhållanden med ogynnsam vaccinationseffekt» 

 

En annen aktuell artikkel om SIRVA; Australsk artikkel fra 

2016 

 

UTBRUDD AV LUNGEPEST - MADAGASKAR 

Pr. oktober er det 3 pågående utbrudd av pest i verden: Dem. 

Rep. Kongo, Peru og det største i Madagaskar. Pest forårsakes 

av bakterien Yersinis pestis som kan forårsake både byllepest 

og lungepest. Lungepest er mest alvorlig da den smitter fra 

person til person ved dråpesmitte. Ellers er det lopper og 

gnagere som overfører bakterien til mennesker. Reisende til 

Madagaskar kan benytte Doksycyklin som forebyggende 

malariabehandling samtidig som den er effektiv mot 

pestbaksterien. 

 

Kilde: WHO, Folkehelseinstituttet 

 

 

PÅGÅENDE HEPATITT A UTBRUDD BLANT MENN 

SOM HAR SEX MED MENN (MSM) I OSLO 

Siden august 2017 er det meldt fem tilfeller av hepatitt A blant 

MSM i Oslo. Folkehelseinstituttet råder MSM som deltar aktivt 

på sexarenaer for menn i Oslo bør praktisere god hygiene ved 

sex. Ha god personlig hygiene i forbindelse med sex, dvs. nøye 

vask av hender, kjønnsorganer og anus før og etter sex. 

Unngå direkte munn-anus kontakt (rimming) og ubeskyttet 

oralsex rett etter analsex. 

 

Vurdere hepatitt A vaksine. Dersom personen har IgG-antistoff 

i blodet er personen beskyttet mot hepatitt A og treng ikke 

vaksine. Dersom det blir påvist IgM-antistoff, kan personen ha 

en akutt hepatitt A sykdom og bør følges opp. Nærkontakter 

bør da også følges opp. 

 

Kilde: Helseutvalget og FHI 

 

 

 

 

 

I dette nummeret: 
1  Malaria, Gulfeber, Vaksiner, SIRVA, Pest, Hepatitt A  

2 Meslinger, Migrasjonshelse, Personer uten lovlig opphold 

http://www.bbc.com/news/world-europe-41161133
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6634a5.htm?s_cid=mm6634a5_e
https://fhi.no/globalassets/bilder/vaksine/hva-inneholder-vaksiner-vaksinedagene-2017-lmn---final.pdf
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/03/Diagnosen-SIRVA-och-evidensbaserad-metod-for-intramuskular-vaccination/
http://www.racgp.org.au/download/Documents/AFP/2016/May/AFP-May-Clinical-Cross.pdf
http://www.racgp.org.au/download/Documents/AFP/2016/May/AFP-May-Clinical-Cross.pdf
http://who.int/mediacentre/factsheets/fs267/en/
https://www.fhi.no/nyheter/2017/utbrudd-av-pest-pa-madagaskar/
https://www.helseutvalget.no/aktuelt/hepatitt-a-utbrudd-blant-msm-i-oslo
https://www.fhi.no/nyheter/2017/utbrot-av-hepatitt-a-blant-menn-som-har-sex-med-menn-i-oslo/
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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  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/                        

• 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 8  

SMITTEVERN / HYGIENE 

• Uke 42, Smittevernforum 2018 

REISEMEDISIN / VAKSINASJON 

• 2. – 4. mai, NECTM7, Stockholm, Sverige 

• 12. – 15. september Pan African Travel 

Medicine Congress, Cape Town, Sør-Afrika 

TUBERKULOSE  

• mars. TB-konferanse i Oslo. Arr. FHI 

MIGRASJONSHELSE 

• 1.- 3. oktober, Int.Conference of Migration 

health, Roma, Italia 

 

MESLINGER I EUROPA – OPPDATERING NOVEMBER 

Kartet nedenfor viser vaksinasjonsdekning etter 2. meslingevaksine i 

perioden 2015-2016.  

Lysegrønt: 0-84 % dekning 

Mellomgrønt: 85-94 % dekning (hvor Norge inngår) 

Mørkegrønt: 95-99 % dekning (hvor Sverige og Spania inngår) 

 
Alle medlemslandene i EU har meldt om tilfeller av meslinger i 2017 

unntatt Malta og Latvia. Norge har medlt 1 tilfelle.  

 

ECDC lager hver måned en overvåkingsrapport for meslinger og 

rødehunder i Europa, EU/EØS området. Siste rapporrt fra november 

2017 kan du lese her 

 

 

MIGRASJONSHELSE - INFORMASJONSMATERIELL 

En rekke ulike institusjoner og organisasjoner i Norge produserer og 

oversetter brosjyrer relatert til helse. Oversikten under er laget for å 

hjelpe helsepersonell og pasienter til å finne frem til hvilke brosjyrer 

som finnes på hvilke språk og hvor de kan bestilles/lastes ned. 

MIGHEALTHNET - Et informasjonsnettverk om helse og 

helsetjenester for migranter og minoriteter i Europa har utarbeidet en 

oversikt; http://mighealth.net/no/index.php/Brosjyrer 

 

VAKSINESIDER PÅ HELSENORGE.NO 

Helsenorge har en temaside om vaksine og vaksinasjon hvor man lett 

kan finne informasjon om; Mine vaksiner, Slik virker en vaksine, 

Vaksinasjon mot influensa, MMR vaksine, HPV-vaksine, Vaksinasjon 

av barn, Rota vaksine, Reisevaksiner, Allergivaksine, Hepatitt B 

vaksine, Yrkesvaksinasjon, SYSVAK og Vaksine mot smittsom 

hjernehinnebetennelse. Dette er en nettside som vi kan gjøre bedre 

kjent for våre brukere.  

 

HELSEHJELP TIL PERSONER UTEN LOVLIG OPPHOLD 

Helsenorge har også en temaside om helsehjelp til personer uten lovlig 

opphold som omhandler hvilke rettigheter personer uten lovlig 

oppholdhar har til helsehjelp. 

• Alle barn opp til 18 år har samme rett til helse- og 

omsorgstjenester som andre barn i Norge, men de har ikke rett 

til å stå på fastlegeliste. 

• Gravide har full rett til svangerskaps-, fødsels – og 

barselomsorg, og abort. 

• Personer over 18 år, uten lovlig opphold har rett til 

øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og 

ikke kan vente. Du må betale for helsehjelpen, men det kan 

ikke kreves forhåndsbetaling. 

 

 

 

HUSK TA INFLUENSVAKSINE 

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.istm.org/
http://www.smittevernforum.no/foredrag/
https://mkon.nu/nectm_7
http://www.sastm.org.za/TMC/Details/18
http://www.sastm.org.za/TMC/Details/18
http://www.istm.org/imm2018
http://www.istm.org/imm2018
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Monthly-Measles-Rubella-monitoring-report-November%202017.pdf
http://mighealth.net/no/index.php/Brosjyrer
https://helsenorge.no/vaksiner
https://helsenorge.no/helsehjelp/helsehjelp-til-personer-uten-lovlig-opphold
https://helsenorge.no/helsehjelp/helsehjelp-til-personer-uten-lovlig-opphold
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/kunnskapsgrunnlag/influensavaksine-til-helsepersonell---kunnskapsgrunnlaget/

