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HEPATITT A - IMPORTERTE MATVARER 

Mulig hepatitt A smitte fra importerte matvarer. I februar måtte 

Rema 1000 i Danmark trekke tilbake iranske dadler etter at 13 

personer ble smittet av hepatitt A. I 2013 ble Coops frosne  

jordbær fra Marokko og Egypt trukket fra markedet i Norden 

på grunn mistanke om hepatitt A smitte i bærene. I 2014 ble 

nordmenn syke av importert bærkake. 

Hepatitt A er en virsussykdom som gir levernetennelse. Viruset 

skilles ut med avføringen fra syke personer og smitte kan skje 

ved direkte kontakt mellom personer, eller via forurenset mat 

eller vann. Hepatitt A er i følge det europeiske meldesystemet 

RASFF påvist i ulike typer skjell, isbergsalat, dadler, 

soltørkede tomater og fryste bær. 

Frisk frukt og grønt, spesielt det som vi importerer fra utlandet, 

kan inneholde bakterier, parasitter og virus som gir oppkast og 

diaré. Du bør derfor alltid skylle frukt, bær og grønnsaker 

grundig før du spiser dem. Noen importerte produkter bør også 

varmebehandles før de spises anbefaler Mattilsynet på sine 

nettsider Matportalen.no 

NYE NASJONALE ANBEFALINGER FOR BCG 

VAKSINE TIL HELSEARBEIDERE 

Folkehelseinstituttet har kommet med nye anbefalinger 

angående BCG vaksinering av helsearbeider. Fra 01. juni 2018 

gis det ikke lenger en generell anbefaling om BCG-vaksinering 

av helsepersonell eller studenter i helsefag da 

tuberkuloseforekomsten i Norge i dag er svært lav. Dersom en 

arbeidstaker skal jobbe i et miljø med kjent økt risiko for 

tuberkulosesmitte, bør arbeidsgiver likevel vurdere å tilby 

BCG-vaksine etter § 6.12 i «Forskrift om utførelse av arbeid, 

bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav». 

BCG-vaksinering kan ikke påbys, men er et tilbud. Beskyttelse 

av vaksinen kan ventes først etter 6-8 uker. 

Husk BCG-vaksinering anbefales fortsatt som reisevaksine hvis 

man skal oppholde seg i land med høy forekomst av 

tuberkulose i mer enn 3 måneder. Dermed kan det være aktuelt 

med vaksine for helsefagstudenter på bachlornivå før 

utenlandspraksis. 

OPPDATERT LISTE LAND MED HØY OG SÆRLIG 

HØY FOREKOMST AV TUBERKULOSE 

Fhi har oppdatert denne lsiten 13.02.18. Følgende Land har gått 

ut av listen Bosnia-Hercegovina, Guatemala, Kosovom og 

Latvia. Ellers endringer i listene høy og særlig høy. Se her 

GULFEBERUTBRUDDET I BRASIL - DØDSFALL 

Utbruddet med gulfeber begynte i Brasil i desember 2016 og 

siden juli 2017 har det vært tilfeller av sykdommen både hos 

mennesker og aper. 16. januar 2018 oppdaterte WHO 

anbefalingen i forhold til vaksinasjon mot gulfeber til å 

inkludere alle reisende til eller bosatte i Espirito Santo, Saö 

Paulo og stane Rio de Janeiro i tillegg til enkelte byder i Bahia 

staten. Siden januar 2018 har 10 reise-relaterte tilfeller av 

gulfeber, inkludert 4 dødsfall, blitt rapportert hos internasjonale 

reisende returnert fra Brasil. Ingen av de 10 reisende var blitt 

vaksinert mot gulfeber.  To fra Argentina, tre fra Chile, en fra 

Nederland, en fra Frankrike, to fra Romania og en fra Sveits 

Gulfeber er en virussykdom som overføres via mygg. De fleste 

pasientene med gulfeber er asymptomatiske, men 15% utvikler 

alvorlig sykdom. Med en dødlighetsrate på 20%-60%. 

Sykdommen kan forebygges med vaksinasjon. Vaksinasjon 

skal skje senest 10 dager før innreise til smitteutsatte områder 

av landet. 

Kilde: CDC, Weekly/ March 23 2018 /67 

Se også NaTHNacs aktuelle gulfeberkart 

 

DEN NORSKE MALARIAVEILEDER OPPDATERT 

Folkehelseinstituttet har oppdatert sin malariaveileder. 

Blant nye anbefalinger er: Hydroksyklorokinsulfat anbefales 

som medikamentell forebygging ved siden av god mygg-

stikkbeskyttelse ved alle typer reiser til Haiti og Den 

dominikanske republikk. Hydroksyklorokinsulfat anbefales 

ikke bruke til barn under 30 kg. Ansvarlig lege kan vurdere off-

label bruk av Lariam til barn under 5 kg. Det er også gjort en 

gjennomgang av råd til alle land. 

 

RASK VAKSINERING AV FOR TIDLIG FØDTE BARN 

For tidlig fødte barn har økt risiko for alvorlige infeksjoner i 

spedbarnsalder sammenlignet med fullbårne barn. FHI har 

utarbeidet en rapport som oppsummerer dagens kunnskap om 

immunogenisitet, effekt og sikkerhet ved vaksinasjon av for 

tidlig fødte barn mot kikhoste og alvorlig pneumokokksykdom. 

Resultatene støtter oppstart av vaksinasjon ved 8 ukers 

kronologisk alder, spesielt med tanke på beskyttelse mot 

kikhoste. Spedbarn født før 30 ukers gestasjonsalder og 

spedbarn med betydelig samsykelighet bør overvåkes minst 48 

timer etter første vaksinasjon, og bør helst vaksineres før 

utskrivelse fra sykehuset. Rapporten vil danne grunnlag for 

oppdaterte anbefalinger for vaksinasjon av for tidlig fødte barn. 

 

VAKSINASJON VED IMMUNSVIKT 

Vaksinasjonsveilederen til FHI har nå er kapittel om 

vaksinasjon ved immunsvikt. Om vaksinasjon av personer med 

ulike former for immunsvikt, om vaksiner som kan være 

spesielt nyttige for denne gruppen og om hvilke vaksiner som 

ikke skal gis. Graden av immunsvikt er avgjørende for hvordan 

personen responderer på vaksiner. Levende vaksiner er som 

hovedregel kontraindisert ved immunsvikt. 

I dette nummeret: 
1  Hepatitt A, BCG, TB land liste, Gulfeber, Malaria-

veilederen, Vaksinasjon premature, Vaksinasjon immunsvikt 

2 Kolera, Malaria, MRSA, Reiseråd, Rabies 

http://www.webavisen.no/artikkel/10176465/danske-dadler-kobles-til-hepatitt-a.htm
https://www.dinside.no/okonomi/tilbakekaller-frosne-jordbaer/61278505
https://www.dinside.no/okonomi/tilbakekaller-frosne-jordbaer/61278505
http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/gronnsaker_frukt_og_bar/skyll_eller_kok_frukt_baer_og_gronnsaker
https://www.fhi.no/meldinger/ikke-lenger-generell-anbefaling-om-bcg-vaksine-til-helsepersonell-og-studen/
https://www.fhi.no/meldinger/ikke-lenger-generell-anbefaling-om-bcg-vaksine-til-helsepersonell-og-studen/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/land-med-hoy-forekomst-av-tuberkulo/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6711e1.htm?s_cid=mm6711e1_w
https://nathnacyfzone.org.uk/factsheet/60/yellow-fever-maps
https://www.fhi.no/nettpub/malariaveilederen/bruk/1.2-spesielle-grupper-reisende-inkl/
https://www.fhi.no/publ/2018/vaccination-of-preterm-infants/
https://www.fhi.no/publ/2018/vaccination-of-preterm-infants/
https://fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon-ved-sykdom/vaksinasjon-ved-medfodt-immunsvikt/
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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 

• 16. – 18. oktober, Smittevernkonferanse, 

Stjørdal. Arrangør, Smittevernforum  

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 

• 27. – 28. Sep, Vaksinedagene FHI, Oslo 

www.fhi.no 

TUBERKULOSE  

• 24. – 27. oktober Internasjonal konferanse 

om lungehelse, Haag, Nederland.  Arr. 

TheUnion 

MIGRASJONSHELSE 

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

health, Roma, Italia 

 

FORTSATT KOLERA SMITTE I AFRIKA 

WHO rapporterte 16. mars at det fortsatt er pågående utbrudd av kolera i 

ulike afrikanske land med mange meldte tilfeller (se tall); Angola (794), 

Dem. Republikk Kongo (6080), Kenya (1476), Mosambique (2147), Nigeria 

(5004), Somalia (1613), Sør-Afrika (1), Tanzania (1440), Uganda (1695), 

Malawi (759), Zambia (4876) og Zimbamwe (111) med flere hundetalls 

dødsfall. 

 

VERDENS MALARIADAG 25. APRIL 

I 2016 var det 216 millioner av malariatilfeller over hele verden med 445 000 

malaria-relaterte dødsfall (1000 færre dødsfall enn 2015). Det er særlig barn 

under 5 år som er mest sårbare og hvert annet minutt dør et barn av 

malaria.90 % av alle malariatilfellene forekommer i Afrika.  

WHO Region Malaria cases Malaria deaths 

African 194 million 407 000 

Americas 875 000 650 

Eastern Mediterranean 4.3 million 8200 

South-East Asia 14.6 million 27 000 

Western Pacific 1.6 million 3300 

World 216 million 445 000 

Kilde: WHO 

 

MRSA-FOREKOMST BLANT HELSEPERSONELL VED 

SMITTEOPPSPORING I SYKEHUS 

En artikkel i siste nummer av Tidsskriftet – Den norske legeforening ønsket å 

undersøke hvor mange smitteoppsporinger som gjøres rundt nyoppdaget 

MRSA-tilfeller hos pasienter og ansatte i sykehus, og hvor ofte 

smitteoppsporingene fører til ytterligere funn hos helsepersonell. 

Hovedbudskap: * Uventede MRSA-funn i norske sykehus førte til 

omfattende smitteoppsporingsaktivitet. * Ved smitteoppsporing i sykehus ble 

det sjelden påvist MRSA hos helsepersonell. * Mange mindre MRSA-

utbrudd ble ikke meldt til helsemyndighetene. 

Lederen i samme utgave 03/2018 skriver under overskriften Virker tiltak mot 

MRSA-smitte? følgende: «MRSA-veilederen blir i praksis oppfattet som en 

retningslinje, og tiltak følges lojalt i våre sykehus. I en tid med økende 

utfordringer knyttet til bakterier med utvidet spektrum-betalaktamase 

(extended spectrum betalactamase, ESBL) og utbrudd av vankomycinre-

sistente enterokokker i flere norske sykehus, må man nøye vurdere 

prioriteringen av begrensede ressurser» 

NORSKE OG BRITISKE REISERÅD FOR ULIKE LAND  

Britiske myndigheter har en oppdatert nettside med reiseråd for ulike land i 

verden. Dette er et godt supplement til Utenriksdepartementets Land med 

Reiseråd, da sidene har detaljerte landkart med sikre og usikre områder for 

reisende.    

 

RABIES VACCINES: WHO POSITION PAPER - APRIL 2018 

20. april offentliggjorde WHO sin position paper om rabies som erstatter 

tidligere dokument fra 2010. Dokumentet omtaler rabies sykdom, forekomst, 

diagnostikk i tillegg til anbefalt pre-vaksinasjonsprogram (PrEP) og post-

vaksinasjonsprogram (PEP) inkludert brukt av immunglobulin.. Det inndeles 

i 3 kategorier som avgjør PEP prosedyren 

• Category I: Touching or feeding animals, animal licks on intact skin 

(no exposure) 

• Category II  nibbling of uncovered skin, minor scratches or 

abrasions without bleeding (exposure) 

• Category III single or multiple transdermal bites or scratches, 

contamination of mucous membrane or broken skin with saliva from 

animal licks, exposures due to direct contact with bats (severe 

exposure). 

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
http://www.fhi.no/
https://www.fhi.no/om/om-fhi/kurs-og-konferanser---oversikt/konferanse-verdens-tuberkulosedag/
http://www.istm.org/imm2018
http://www.istm.org/imm2018
http://www.who.int/malaria/media/world-malaria-day-2018/en/
https://tidsskriftet.no/2018/03/originalartikkel/mrsa-forekomst-blant-helsepersonell-ved-smitteoppsporing-i-sykehus
https://tidsskriftet.no/2018/03/leder/virker-tiltak-mot-mrsa-smitte
https://tidsskriftet.no/2018/03/leder/virker-tiltak-mot-mrsa-smitte
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/reiserad_land/id2589040/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/reiserad_land/id2589040/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272371/WER9316.pdf

