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TRAVEL RISK MAP 2018  

International SOS har laget et riskokart for reise i 2018. 

Ressurskartet viser hvert lands medisinske risikovurdering og 

reise-sikkerhetsrisikovurdering. Resultatet er en omfattende 

oversikt over risiko etter destinasjon; medisinsk, sikkerehet og 

veisikkerhet. Rangeres som lav, medium, høy og veldig høy  

 

Kilde: InternationalSOS eller ABCNyheter 

IKKE BRUK IBUPROFEN VED VANNKOPPER 

Et Facebookinnlegg i desember om et barn med vannkopper 

som fikk alvorlig forverring av tilstanden på grunn av bruk av 

Nurofen gav stor oppmerksomhet i sosiale medier. Ibux og 

Nyrofen er ikke-sterioide antiinflamatoriske midler som ved 

bruk kan forverre infeksjonen i hud og bløtvev hos barn med 

vannkopper. For preparatene Ibumax, Nurofen og Ibumetin 

foreligger det en advarsel mot bruk ved vannkopper. Men for 

Ibux, som ifølge Legemiddelverket er Norges mest solgte 

ibuprofenpreparat, mangler denne advarselen i paknings-

vedlegget. Dette vil bli endret i følge Legemiddelverket. 

Kilde: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/faktisk-no-ikke-gi-

ibux-eller-nurofen-ved-vannkopper/a/24210063/ 

FORTSATT UTBRUDD AV MESLINGER - SVERIGE 

Mens forårets store meslingeutbrudd i ulike europeiske land er 

på retur har det oppstått et utbrudd i Sverige, Gøteborg i 

romjulen. Pr. 14. januar er det 27 bekreftede meslingetilfeller 

påvist. Se den svenske informasjonsplakaten om meslinger her 

Kun 91% av norske 16-åringer har fått sine to MMR doser. 

Finnmark, Vestfold og Telemark har en dekningsprosent ˂90% 

TUBERKULOSE OG DIABETES 

«Tuberculosis and diabetes in low and moderate tuberculosis 

incidence countries» er en State of the Art artikkel som kom 

rett for jul. Artikkelen oppsummerer oppdatert dokumentasjon 

på sammenhengen mellom 1) Diabetes Mellitus (DM) og aktiv 

TB. og 2) DM og latent tuberkulose (LTBI). DM er ansett til å 

være en risikofaktor for aktiv tuberkulose. I en review fra 2008 

ble det påvist at DM pasienter har tre ganger risiko for TB 

sammenliknet med ikke-DM individer. Alder kan være en 

medvirkende faktor til dette, da de fleste DM pasienter i land 

med lav- eller moderat TB (under 100/100 000.pr år) er eldre.  

Ustabilt glycosekontroll med fastende blodsukker ˃130 mg/dl 

gir også høyere risiko for TB. Artikkelen slår imidlertid fast at 

vi vet fortsatt lite i forhold til sammenheng mellom DM og 

LTBI.  

 

Kilde: Int J. Tuberc Lung Dis 22(1):7-16 

 

 

CAMPYLOBACTER FORÅRSAKER FLEST DIAREER  

Det er ikke salmonella eller E-coli som forårsaker mest diaré 

hos nordmenn. Hvert år får 100 000 nordmenn diare forårsaket 

av bakterien campylobacter som er en zoonose som kan smitte 

fra dyr til mennesker. Mennesker som blir smittet av 

campylobacter, kan få høy feber, diaré og magesmerter, 

kvalme, oppkast og hodepine. Sykdommen er meldepliktig i 

Norge og i følge MSIS er det pr 3. januar meldt 3644 tilfeller 

av sykdommen i Norge i 2017 – en økning på 1328 tilfeller fra 

2016. 

 
 

Campylobacter finnes i dyrs avføring og i naturen. Hver sjette 

som smittes, blir syke etter å ha drukket vann på hytteturer eller 

fjellturer. Vann rett fra naturen er ikke renset slik som vann fra 

norske vannverk.  

Men en annen viktig smittekilde er fjørfekjøtt, altså kjøtt fra 

kylling og kalkun. Forskere anslår at en av fire som blir syke, 

har fått smitten fra kyllingkjøtt produsert i Norge. I våre 

naboland er utbredelsen av bakterien langt høyere i kyllingkjøtt 

enn i Norge. Bakterien dør ved varmebehandling, derfor er det 

viktig å passe på at kjøttet er godt stekt på overflaten. Bakterien 

finnes bare på overflaten.  

 

Kilde: Forskning.no, november 2017 

I dette nummeret: 
1  Travel risk map 2018, Vannkopper, Meslinger, TB & 

diabetes, Campylobacter 

2 Smittevernutdannelse, Rabies, Vaksinering helsearbeider, 

HPV til gutter MRSA 

http://learn.internationalsos.com/travelriskmap2018
https://www.internationalsos.com/risk-outlook
https://www.abcnyheter.no/reise/reisenyheter/2017/11/21/195349232/norge-er-det-tryggeste-landet-besoke-i-2018
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/faktisk-no-ikke-gi-ibux-eller-nurofen-ved-vannkopper/a/24210063/
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/faktisk-no-ikke-gi-ibux-eller-nurofen-ved-vannkopper/a/24210063/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/12644218-6783-4f4d-9228-bf4afbdfbf8f/M%C3%A4ssling%20pdf.pdf?a=false&guest=true
https://forskning.no/2018/01/mange-er-ikke-vaksinert-mot-meslinger
http://docserver.ingentaconnect.com/deliver/connect/iuatld/10273719/v22n1/s6.pdf?expires=1514914837&id=0000&titleid=3764&checksum=B8E0D24807C42CE1C780E47201E74D5A
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=CKBq4qTM&id=B40EA02B194E1F9074E229D52C33606DBC57856D&thid=OIP.CKBq4qTMq-gBtWgpZhY1FwHaEK&q=campylobakter&simid=607986840783750608&selectedIndex=3
https://forskning.no/mat-og-helse-sykdommer/2017/11/denne-bakterien-gir-over-hundre-tusen-diare-tilfeller-hvert-ar
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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 

• 14.-26.mai, Tropical Medicine Study tour to 

Brazil, Arr.Jon Baines Tours, UK. 

• 12. – 15. september Pan African Travel 

Medicine Congress, Cape Town, Sør-Afrika 

TUBERKULOSE  

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

MIGRASJONSHELSE 

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

health, Roma, Italia 

 

NY NORDISK UTDANNING I SMITTEVERN FRA 2019 

Folkehelseinstituttet opplyser at Nordisk ministerråd har vedtatt at 

Gøteborg Universistet skal opprette ny nordisk utdanning i smittevern fra 

våren 2019. Dermed blir det igjen mulig å ta en formell utdannelse innen 

smittevern på masternivå som en deltidsutdannelse. FHI vil fortløpende 

legge ut informasjon ettersom mer konkrete planer for utdanningen tar 

form. 

 

NYE RENINGSLINJER FOR PRE-RABIES OG POST-RABIES 

WHO utgav i 17. desember nye retningslinjer for preeksposisjonell (PrEP) 

og posteksposisjonell (PEP)  rabiesbehandling og rabies-immunglobulin 

(RIG). 

 

PrEP hos immunkompetente: 2 doser. Dag 0 og 7. 

PrEP for immunsupprimerte: 3 doser. Dag 0, 7 og mellom 21 og 28. 

 

PEP med grundig sårrensning, vaksinasjon og RIG. 

Personer med PrEP: 2 doser på dag 0 og 7 etter ekspisjonen. Ikke RIG. 

Personer uten PrEP: 4 doser på dag 0, 3, 7, og mellom 14 og 28. 

Intervallet mellom de to første dosene skal overholdes, men den tredje 

dosen kan utsettes et par dager uten at det påvirker effekten. Intervallet 

mellom tredje og fjerde dose skal da også endres slik at intervallet 

opprettholdes.  

 

RIG gis sammen med første vaksinedose. Hvis RIG ikke kan skaffes 

innen 7 dager etter ekspisjonering, skal det ikke gis RIG, da vaksinene har 

dannet antistoffer på dette tidspunktet. Det er anbefalt hvilker situasjoner 

det alltid skal gis RIG. 

 

Norske helsemyndigheter har enda ikke offentliggjort disse endringene og 

det er ikke gjort noen endring av de norske retningslinjene i forhold til 

rabiesvaksinering. 

 

Kilde: Statens Serum Institutt 

 

OBLIGATORISK VAKSINERING AV HELSEPERSONELL? 

Fra politisk hold har det nylig kommet forslag om at det bør innføres 

obligatorisk vaksinering av helsepersonell i forhold til barnevaksinene; 

MMR og DTP-polio. 9. januar kom FHI med en anbefaling om at ansatte 

i helsetjenesten bør være beskyttet mot meslinger. 

 

HPV-VAKSINE TIL GUTTER FRA HØSTEN 2018 

Da er det endelig vedtatt i Stortinget at gutter også skal få tilbud om HPV 

vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jentene på 7. 

klassetrinn. Langvarig HPV-infeksjon kan føre til kreft i munn, svelg og 

endetarmsåpningen hos begge kjønn, samt penis hos menn. Disse 

kreftformene skyldes i all hovedsak HPV-typene 16 og 18, som vaksinen 

beskytter mot. – Forekomsten av kreft i munn og svelg blant menn er 

økende, og rammer fire ganger så hyppig hos menn som hos kvinner. 

HPV-vaksine tilbys nå til begge kjønn og gir lik mulighet til individuell 

beskyttelse mot HPV-relatert kreft. 

 

Kilde: Folkehelseinstitutte 

 

MRSA SPREDNINGEN I VERDEN -HVORDAN SKJEDDE DET? 

Ny forskning viser hvordan en avart av den fryktede bakterien MRSA 

(Meticillinresistente Staphylococcus aureus) spredte seg fra Europa til 

resten av verden over 160 år for til slutt å slå til over hele kloden samtidig 

omkring år 2000. Det nye forskningsarbeidet gir en veldig nøyaktig 

innsikt i hvordan sykdommer sprer seg. Det viser også at spesielt denn 

gjenstridige typen av MRSA (USA300), som betegnes som en av verdens 

farligste bakterier, ikke stammer fra Sentral-Afrika som forskerne trodde, 

men fra Europa. USA300 er spesielt farlig fordi det i motsetning til mange 

andre former for MRSA trives godt utenfor sykehusene. 

 

Kilde:Forskning.no, januar 2018 

mailto:mone.kildal@bga.oslo.kommune.no
mailto:mone.kildal@bga.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
https://www.jonbainestours.co.uk/tours/medical-and-professional/tropical-medicine-study-tour-to-brazil/
https://www.jonbainestours.co.uk/tours/medical-and-professional/tropical-medicine-study-tour-to-brazil/
http://www.sastm.org.za/TMC/Details/18
http://www.sastm.org.za/TMC/Details/18
https://www.fhi.no/om/om-fhi/kurs-og-konferanser---oversikt/konferanse-verdens-tuberkulosedag/
http://www.istm.org/imm2018
http://www.istm.org/imm2018
https://www.ssi.dk/Vaccination/Rejsevaccinationer/Nyheder%20-%20rejsevaccination/2017/dec_14_rabies.aspx
https://www.fhi.no/nyheter/2018/ansatte-i-helsetjenesten-bor-vare-beskyttet-mot-meslinger/
https://www.fhi.no/nyheter/2018/tilbud-om-hpv-vaksine-til-gutter-fra-hosten-2018/
https://forskning.no/bakterier-sykdommer-epidemier/2018/01/slik-spredte-dodelig-bakterie-seg-over-hele-verden-i-lopet-av

