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JAPANSK ENCEFALITT (JE) 

Japansk encefalitt er en virussykdom som smitter via Culex 

myggen som er mest aktiv på ettermiddag/kveld. Sykdommen 

forekommer i Sørøst Asia, hvor den er endemisk i 24 land.    75 

% av tilfellene forekommer hos barn i alderen 0-14 år. 

Forekommer året rundt i tropiske områder (sørlige) med 

høysesong i regnperioden. I andre områder (nord for omlag 17. 

breddegrad) i perioden mai til oktober (april til november) 

Kart fra 2005 i forhold til områder med høyest forekomst av 

griser, som er en viktig vektor for japansk encefalitt. 

Risikoområder for japansk encefalitt smitte er i endring i 

SørØst Asia. Sykdommer forekommer nå i flere peri-urbane 

områder da øket matvareproduksjon har ført til større areal med 

riskdyrkning, gris- og kylling oppdrett i nærområder til 

boområder. 

Mygglarvene utvikles i tilknytning til rismarker og vannings-

systemer og våtområder. Larvene utvikler seg raskere ved 

høyere temperatur. Gris og vadefugler i tillegg til husdyr som 

kylling, ender og duer er mellomverter som får høy blodviremi 

som fører til videre smitte til myggen. Sykdommen kan ikke 

smitte fra person til person 

 

http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/glw/Density_maps/

pigs_census-2005.jpg 

Husk: JE vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogram i land i 

Sørøst Asia fører til færre lokale tilfeller som kan føre til et 

falsk inntrykk av lavere risiko for reisende. 

FALSKE NYHETER OM LIVMORHALSKREFT OG 

HPV VAKSINE 

En antatt falsk forsker ved navn «Lars Andersson» sprer 

vaksinemotstand og hevder feilaktig at han har tilknytning til 

Karolinska Institutet (KI) i Stockholm i internasjonale 

tidsskrifter. For en måned siden skrev han i en artikkel i The 

Indian Journal of Medical Ethics at en vaksine mot HPV kan ha 

skylden for økningen av antallet tilfeller av livmorhalskreft i 

deler av Sverige de siste årene. Til nå har de funnet ut at den 

mystiske personen også tidligere har vært aktiv i vaksinasjons-

debatter før, blant annet om Pandemrix (mot svineinfluensa) 

for noen år siden. 

Artikkelen hadde, oversatt til norsk, tittelen «Økt forekomst av 

livmorhalskreft i Sverige: Mulig kobling til HPV vaksine», på 

engelsk  «Increased incidence of cervical cancer in Sweden: 

Possible link with HPV vaccination». 

Kilde: Forskning.no 

 

UTBRUDD AV DIFTERI 

WHO melder om nylige utbrudd av difteri i Bangladesh, 

Venezuela, Haiti, Indonesia og Yemen er konsekvenser av 

konflikter, migrasjon og økonomiske nedturer som utfordrer og 

hindrer immunisering og helsesystemer. Lommer av 

uvaksinerte og under-vaksinerte personer som er assosiert til 

disse utbruddene viser behovet for mer detaljert informasjon 

om dekningsgrad for å kunne iverksette tidsriktige 

forebyggende tiltak. 

Kilde. WHO; Meeting of the Strategic Advisory Group of 

Experts on immunization, April 2018 – conclusions and 

recommendations   

 

REGISTERING AV UTENLANDSREISE HOS UD 

Nå har det blitt enklere å registrere utenlandsreiser. En ny og 

forbedret løsning ble lansert 22. juni 2018 av Utenriks-

departementet. Et tilbud til reisende om å registrere 

kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det 

skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet 

til å sende deg informasjon på SMS eller e-post. Viktig 

informasjon å gi til våre reisende. www.reiseregistrering.no  

 

NY KOMBINASJONSVAKSINE HEP. A + TYFOID 

ViATM® heter en ny kombinasjonsvaksine mot hepatitt A og 

tyfoidfeber som er godkjent for bruk i Norge. Vaksinen er for 

personer over 16 år. Den todelte sprøyten inneholder 0,5 ml 

inaktivert hepatitt A-vaksine og 0,5 ml tyfoid polysakkarid-

vaksine som blandes sammen før vaksinasjon inni selve 

sprøyten. Felleskatalogen viser en video hvordan dette skjer; 

Vis instruksjonsfilm: ViATIM ferdigfylt sprøyte  

 

Vaksinen har sysvak kode: HAT10, Vaksinen gir beskyttelse 

mot hepatitt A og tyfoidfeber i 3 år. En boosterdose kan gis 

med ren hepatitt A etter 6-12 måneder eller ny ViATM men da 

må det ha gått ca. 36 måneder mellom dosene.  

 

 

I dette nummeret: 
1  Japansk encefalitt, Falske nyheter kreft og HPV vaksine, 

Difteriutbrudd, Reiseregistering hos UD, Hepatitt A + Tyfoid  

2 Klamydia, Influensa, Tuberkulosemøte, Neoechrliciose 

http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/glw/Density_maps/pigs_census-2005.jpg
http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/glw/Density_maps/pigs_census-2005.jpg
https://forskning.no/forskningssvindel/2018/05/falsk-forsker-bak-studie-om-vaksine-gir-livmorhalskreft
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272782/WER9323.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272782/WER9323.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272782/WER9323.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/reiseregistrering/id2605635/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2022.06.2018&utm_content=UDs%20reiseinformasjon
http://www.reiseregistrering.no/
https://www.felleskatalogen.no/medisin/film/viatim-ferdigfylt-sproyte.mp4
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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 

• 12. – 15. september Pan African Travel 

Medicine Congress, Cape Town, Sør-Afrika 

• 27. – 28. september, 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 

• 16. – 17. oktober, Innføringskurs i 

migrasjon og helse, Oslo. Arr: NAKMI ved 

FHI 

 

KLAMYDIA I NORGE – TALL FOR 2017 

Folkehelseinstituttet har kommet med årsrapport for blod- og seksuelt 

overførbare sykdommer for 2017. Klamydia er i dag den vanligste seksuelt 

overførbare bakterieinfeksjonen i Norge. 59 % (14 930/25 130) av de 

diagnostiserte med klamydia i 2017 var kvinner og personer under 25 år 

utgjorde 66 % av alle tilfellene (73 % hos kvinner og 55 % hos menn). Det 

diagnostiseres flest tilfeller i aldersgruppen 20-24 år både blant kvinner (47 

%) og menn (43 %). Det er stor variasjon i rapportert forekomst av klamydia 

mellom fylkene og antall diagnostiserte i forhold til folketallet har variert noe 

fra år til år i de ulike fylkene. De to siste årene har den høyeste diagnoseraten 

av klamydiainfeksjon blitt observert i Oslo etterfulgt av Troms og Finnmark. 

 

INFLUENSAVAKSINER FOR SESONG 2018-2019 

Snart står en ny influensasesong for døren og det er klart for vaksinering. For 

sesongen 2017/2018 har det vært flest tilfeller av influensa B-virus genotypet 

hvorav hele 98 % av disse har tilhørt B/Yamagatalinjen og bare 21 

B/Victoria-linjen. B/Yamagatalinjen var ikke i 2017/2018 sesong-

influensavaksinen Influvac og Vaxigrip. 

 

Vaxigrip-tetra er en 4 valent influensavaksine bestående av to A-virus og 2 

B-virus, blant annet B/Yamagatalinjen. For første gang vil denne vaksinen bli 

tilgjengelig på det norske markedet fra kommende sesong, men kun til 

privatmarkedet. Det vil si personer som selv betaler full kostnad av vaksinen, 

ikke influensavaksine i risikoprogrammet til redusert pris. 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet, WHO, 

 

TUBERKULOSEMØTE I FNs GENERALFORSAMLING 

Den 26. september 2018 vil FNs Generalforsamling holde et høynivå-møte 

om tuberkulose. Temaet for konferansen er: "United to end tuberculosis: an 

urgent global response to a global epidemic". Leger Uten Grenser ved Dr 

Holen mener at Norge bør delta på høyest mulige politiske nivå. Det vil gi et 

svært viktig signal om at Norge prioriterer tuberkulose, og vil bidra til å 

mobilisere politisk vilje og oppmerksomhet også i andre land. Hun mener 

videre at det er viktig at slutterklæringen fra møtet må være konkret og 

tydelig for å gi reell framgang.  

 

      
 

Kilde: Dagens Medisin, WHO 

 

FLÅTTBITT OG NEOEHRLICIOSE 

Første tilfelle av neoechrliciose er påvist i Norge. En mann i 60årene fra 

Sørlandet ble innlagt med intermitterende feber. Feberen kom omtrent en 

gang i døgnet og varte i opptil fire timer. I anamnese kom det frem at 

pasienten trener hund i utmark. I den forbindelse var han mye i skog og mark 

langs sørlandskysten. Han hadde også vært på hundetreff i Sverige to 

måneder i forkant av innleggelsen, hvor det var trening i ulendt terreng. 

Flåttbåren infeksjonssykdom? Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved 

Sørlandet sykehus hadde et nyetablert tilbud for påvisning av mer uvanlige 

flåttbårne bakterielle infeksjoner og testing ble gjort. Det ble påvist høy 

mengde Ca. N. mikurensis-DNA i blodprøven, noe som var forenlig med 

neoehrlichiose. Hva er egentlig neoehrliciose se lenken her og få svaret! 

 

Kilde: Tidsskriftet 
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