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NITAG: National Immunization Technical Advisory Group 

Folkehelseinstituttet har, etter oppfordring fra WHO, opprettet 

en faglig referansegruppe for nasjonale vaksinasjonsprogram; 

Barnevaksinasjonsprogrammet og  Influensavaksinasjons-

programmet. Voksenvaksinasjonsprogram utredes i forbindelse 

med oppdrag Tildelingsbrev 2018. 

Direktøren for FHI utnevner medlemmer i referansegruppen for 

en 2 års periode med mulighet for reoppnevnelse. Referanse-

gruppens arbeid er vitenskapelig basert og har ingen 

beslutningsmyndighet. Gruppens sammenstening og oppgaver 

(møtetider og referat) vil bli publisert på www.fhi.no under 

prosjektsiden «System for vaksiner i offentlig regi» tilgjengelig 

fra 12. desember. 

Helsesøster Mone Tsahai Kildal representerer Landsgruppen av 

helsesøstre i denne nyoppnevnte referansegruppen. 

Kilde: Folkehelseinstituttet 

2018 - 100 ÅR SIDEN SPANSKESYKEN  

I disse influensatider er det viktig å merke seg at det er 100 år 

siden en av de mest katastrofale folkehelsekriser i moderne 

historie inntraff. Verden ble rammet av pandemisk influensa i 

1918, ofte omtalt som Spanskesyken. 

Hvilke kunnskaper har du om influensapandemien i 1918? 

Hvorfor fikk pandemien navnet Spanish flu / spanskesyken. 

Hvor mange pandemier har vi hatt i verden i løpet av de siste 

100 årene. Ta testen her 

I disse dager er vi godt i gang med influensavaksinering av 

risikogrupper og andre som ikke ønsker å bli syke, men det er 

fortsatt mange myter rundt vaksinen. 5 internasjonale myter om 

influensavaksinen. Se her 

Kilde: WHO 

 

VAKSINASJONSPROGRAM FOR VOKSNE 

FHI overleverte til HOD 1. november i år sitt forslag til 

vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper.  

 

Konklusjonene er:  

Influensavaksine; ≥65 år +/- medisinsk risiko 

Pneumokokk; Opptrappingsplan for personer uten medisinske 

risikofaktorer (unntatt alder) hvert 10 år. 65 år med 41.000 

årlige vaksinasjoner. 75 år med 20.000 årlige vaksinasjoner. 85 

år med 10.000 årlige vaksinasjoner. 

DTP-polio; Grunn- og oppfriskningsvaksinasjon hvert 10 år 

Meslinger; Uvaksinerte som ikke har hatt sykdommen 

Røde hunder; Fertile kvinner som mangler dokumentasjon på 

vaksinasjon eller er seronegative. 

 

Forslag finansiering: For å sikre utjevning av ulikheter 

anbefaler FHI at det settes en fastpris på 150,-for vaksinasjon i 

vaksinasjonsprogrammet. Bakgrunnen for prisnivået er volumet 

på vaksinasjon i programmet. FHI anbefaler at vaksine mot 

influensa og pneumokokkinfeksjon blir gratis for voksne og 

risikogrupper. Vaksine mot meslinger og røde hunder er gratis 

for de som trenger vaksinen. Oppfriskningsdoser av difteri, 

stivkrampe, kikhoste og polio kan være egenfinansiert av den 

enkelte. 

 

Kilde: FHI presentert på DM Arena Vaksine 15.11.2018 

  

ER DET TRYGT FOR SPEDBARN Å FLY? 

Friske nyfødte kan fly, men det er to grupper av spedbarn som 

må ha en medisinsk vurdering før en flyving; svært premature 

og de som har hjerte-lunge problematikk ved fødsel eller rett 

etter fødsel. Disse barna skal tilses av pediater inntil de blir 1 år 

selv uten symptomer. Noen flyselskaper krever legeattest for 

spedbarn under 2 ukers alder som bekreftelse at de er i god 

helse.  

Hvor raskt etter fødsel kan moren trygt fly? Den generelle 

regelen er 1 uke etter ukomplisert vaginal fødsel og 3 uker etter 

ukomplisert keisersnitt. Man kan fly tidligere, men hvorfor slikt 

hastverk?  

Spedbarn trenger ikke ekstra drikke under flyreiser. Skal ha 

samme mengde som hjemme. Det foreligger ingen studier på 

sedering av spedbarn før lange flyreiser i forhold til hvilke 

medikamenter som har best effekt, når det skal gis og i hvilken 

dose. Sedering er derfor ikke anbefalt 

 

Kilde: Kidstraveldoc 

 

VERDENS AIDS DAG 1. DESEMBER 

“AIDS is our number one enemy. This enemy can be 

defeated. Four principles—love, support, acceptance 

and care for those affected—can make us winners.” 

 

Kilde: UNAIDS; Global AIDS update 2018 

I dette nummeret: 
1  NITAG, Influensa, Vaksinasjonsprogram voksne, Spedbarn 

i fly, Verdens Aidsdag 

2 Ny bok Reisemedisin, MRSA, Pest bakterie påvist i Norge 

https://www.fhi.no/contentassets/a43fa3a907324aeda2c42a012880e156/vedlegg/vaksinedagene-2018_aaberge.pdf
http://www.who.int/influenza/gip-anniversary/quiz/en/
http://www.who.int/influenza/spotlight/5-myths-about-the-flu-vaccine
http://www.who.int/influenza/spotlight
file:///C:/Users/Bruker/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3869/01-ingeborg-aaberge%5b4008%5d.pdf
http://kidstraveldoc.com/
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_en.pdf
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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 9  

SMITTEVERN / HYGIENE 

• 24. – 25. april, Smitteverndagene. 

Arrangør FHI 

• 15. – 17. oktober, Smittevernkonferanse, 

Stavanger. Arrangør, Smittevernforum  

REISEMEDISIN / VAKSINASJON 

• 5. – 9. juni CISTM16, Washington D.C. 

USA. Arrangør: ISTM 

TUBERKULOSE  

• 25. mars Tuberkulosekonferanse, Oslo. 

Arrangør FHI 

MIGRASJONSHELSE 

 

BOK «REISEMEDISIN» I NY UTGAVE 

Ivar Helles bok fra 1983 Reisemedisin - Råd for helse og sykdom under 

langtidsopphold i utviklingsland, har nå kommet i ny utgave for første siden 

1999. Nå med lege Gunnar Hasle (fra Reiseklinikken) som medansvarlig 

forfatter. 

                                            

   
 

 

MRSA BAKTERIEN KAN GJEMME SEG FOR VÅRT 

IMMUNFORSVAR VISER NY FORSKNING 

Et nytt studie, som Statens Serum Institut i Danmark har deltatt i, har påvist 

en mekanisme, hvor visse typer av MRSA kan skjule seg for 

immunforsvaret. Normalt har alle bakterier en overflatestruktur, som vårt 

immunsystem kan gjenkjenne og utvikle antistoffer mot. På den måte 

beskytter vårt immunforsvar oss mot for eksempel stafylokokker. Men 

undersøkelsen viser, at visse MRSA-bakterier kan danne en ekstra 

overflatestruktur, som de gjemmer seg bak. Det betyder, at vårt 

immunsystem ikke kan gjenkjenne dem. Dessuten er den ekstra 

overflatestruktur oppbygget på en måte, så vi heller ikke over tid kan danne 

nye antistoffer mot disse bakterier”, forteller seniorforsker Jesper Larsen fra 

SSI, der har vært med i det nye studie. 

 

Forskerne har også sett nærmere på, hvilke MRSA-bakterier, der har den 

ekstra overflatestruktur, og de fant den primært i to typer: Den ene er MRSA 

CC398, der bedre er kjent som husdyr-MRSA. Den anden er MRSA CC5, 

som er en av de eldste MRSA-typer, man kjenner til. 

 

Les den vitenskapelige artikkelen i Nature her. 

 

Kilde: SSI, Statens Serum Institutt 

 

BAKTERIEN BAK SVARTEDAUEN, YERSINIA PESTIS, ER 

PÅVIST I NORSK SKJELETT FOR FØRSTE GANG 

Pestbakterien er påvist i skjelett som ble funnet i forbindelse med 

utbyggingen av Follobanen i 2014 og 2015. Skjelettet ble funnet på en 

kirkegård som hørte til Nikolaikirken eller Klemenskirken i middelalderens 

Oslo. Dette gravområdet var i bruk fra rundt slutten av 1000-tallet og frem til 

1400-tallet. Bak sykdommen vi kaller pest, står bakterien Yersinia pestis. 

Pestbakterien fikk navnet sitt etter legen Alexandre Yersin, som oppdaget 

den skyldige mikroben i 1894 under en større pestepidemi i Hongkong. 

 

Kilde: Forskning.no 

 

 

 

 

Boken gir grunnleggende kunnskaper om 

generelle forholdsregler og om hvordan man 

forebygger og behandler de viktigste trope-

sykdommene. 

 

Alle som skal reise til Asia, Afrika eller 

Latin-Amerika, vil ha utbytte av å lese boka. 

Den vil være nyttig for alle som skal ut på et 

langtidsopphold, uansett reisemål og uansett 

lengde på og formål med oppholdet. De fleste 

av rådene gjelder også for vanlige 

feriereisende. 

 

For personer som er ute på langtidsoppdrag, 

er det faktisk på fritiden de fleste uhellene 

skjer. Vi har derfor tatt med kapitler om 

dykking, høydesyke og farlige dyr. 

 

Kilde: Gyldendal forlag 

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/konferanse/smittevernkonferanse-2019/
http://www.istm.org/cistm16
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0730-x
https://www.ssi.dk/Aktuelt/Forskningsnyt/2018/2018%2011%20MRSA%20bakterier%20kan%20gemme%20sig%20for%20vores%20immunsystem.aspx
https://forskning.no/arkeologi-dna-genetikk/bakterien-bak-svartedauden-er-pavist-i-norsk-skjelett-for-forste-gang/1264248
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Medisin/Profesjon/Reisemedisin?fbclid=IwAR2GfL1fOEKPzweNuqQpaBcfgfO1dt6RGqhT3G8-Rhbe56q0xBxqHCcBSVk

