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NY DANSK PRODUSERT BCG VAKSINE 

Vi har igjen fått en dansk produsert vaksine BCG-vaksine AJJ 

Vaccines. Viktig informasjon fra pakningsvedlegget: 

BCG-vaksine kan settes samtidig med de fleste program-

vaksiner, også MMR hvis det er nødvendig på grunn av 

tidspress. Samtidige vaksiner bør ikke settes i samme arm. Fra 

en levende virusvaksine som injiseres, bør det gå minst fire 

uker til BCG-vaksine. Fra BCG-vaksine til en levende 

virusvaksine som injiseres bør det gå minst fire uker. 

Etter at BCG-vaksine er gitt, anbefales det å vente med ny 

vaksinasjon i samme arm til det har gått minst 3 måneder. Dette 

er en forsiktighetsregel med tanke på en mulig økt risiko for 

regional lymfadenitt, selv om dette ikke er vist. 

Folkehelseinstituttet anser at det neppe er økt risiko for 

lymfadenitt knyttet til vaksinasjon i samme arm før det er gått 3 

mnd etter BCG sammenlignet med risikoen for lymfadenitt når 

BCG er gitt alene. I tilfeller der det er behov for å gi mange 

vaksiner til samme person over en kort tidsperiode, må 

ansvarlig lege veie risiko for bivirkninger knyttet til 

vaksinasjon i samme arm opp mot andre hensyn knyttet til en 

best mulig gjennomføring av vaksinasjonene samlet sett. 

Når den ferdig blandede vaksinen er trukket opp i sprøyten, 

skal den være ensartet (homogen), litt uklar og fargeløs.Den 

ferdig blandede vaksinen bør brukes innen 4 timer» 

FHI som har oppdatert  Vaksinasjonsveilederns:  Tuberkulose-

vaksine veileder for helsepersonell og Intervaller mellom 

vaksinedoser 

Kilde: Felleskatalogen pakningsvedlegget 

BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET EN 

RETTIGHET FOR UNGDOM OPP TIL 20 ÅR 

Endelig er det vedtatt at ungdom opp til 20 år som tidligere har 

takket nei eller ikke har mottatt tilbud om vaksiner i barne-

vaksinasjonsprogrammet har rett til gratis vaksiner. For 

ungdom under 20 år som er nyankomne i landet kan 

informasjon om denne rettigheten og hvor de skal henvende 

seg for vaksinering for eksempel formidles gjennom 

kommunenes øvrige tilbud til nyankomne, asylsøkere, 

flyktninger eller familiegjenforente. Dette er vedtatt i revidert 

forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende 

arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som trådte i kraft 

01.11.2018.  

Kilde: Folkehelseinstituttet 

 

VAKSINER LEVERT MED DRONER 

Vanuatu er et land i den sørvestlige delen av Stillehavet. 

Landet består av 83 øyer som de fleste har høye fjell av 

vulkansk opprinnelse. 

 

Ca. 20 % av barna i Vanuatu mottar ikke viktige vaksinasjoner 

fordi forsyningen er for vanskelig. Nå har Unicef benyttet seg 

av kommersielle droner i leveringen av vaksiner. 

 

Unicef arrangert at dronen skulle bli fløyet rundt 40 km over 

tøffe fjell i Vanuatu som ellers tar timer å krysse. To selskaper 

australske Swoop Aero og tyske Wingcopter, ble valgt til å 

gjennomføre forsøkene i november 2018 på Vanuatu. 

 

FNs barneorganisasjon håper at drone-levering fremover vil 

være avgjørende for fjerntliggende områder..

 
 

Kilde: BBC 

 

10 TRUSLER MOT GLOBAL HELSE I 2019 

Verden står overfor flere helsemessige utfordringer. Disse 

spenner fra utbrudd av vaksineforebyggende sykdommer som 

meslinger og difteri, økende rapporter om resistente bakterier, 

økende overvekt og fysisk inaktivitet til helseeffekter av 

miljøforurensning og klimaendringer og flere humanitære 

kriser. WHO har definert 10 problemer som vil kreve 

oppmerksomhet både fra WHO og andre helseaktører i 

kommende år. Både antibiotikaresistens og vaksine hesitancy - 

motviljen eller å nekte å vaksinere til tross for tilgjengeligheten 

av vaksiner inngår i denne listen. 

1) Luftforurensing og klimaendringer 

2) Ikke-smittsomme sykdommer 

3) Global influensapandemi 

4) Sårbare levekår 

5) Antibiotikaresistens 

6) Ebola og andre høy-risiko patogener 

7) Svak primærhelsetjeneste 

8) Vaksineskepsis / vaksinemotstand 

9) Dengue feber 

10) HIV 

Kilde: WHO 

I dette nummeret: 
1 Ny BCG, Barnevaksinasjonsprogrammet til 20 år, Vaksiner 

levert med droner, 10 trusler mot global helse i 2019 

2 Utdanning smittevern, Referat vaksinemøte, TB-dagen, 

Meslinger, Karvenal i Rio – huske reiseråd 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/tuberkulosevaksinasjon---veileder-f/
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/tuberkulosevaksinasjon---veileder-f/
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/intervaller-mellom-vaksinedoser/#intervaller-mellom-forskjellige-vaksiner
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/intervaller-mellom-vaksinedoser/#intervaller-mellom-forskjellige-vaksiner
https://www.felleskatalogen.no/ir/medisin/pasienter/pil-bcg-vaksine-aj-vaccines-aj-vaccines-546734
https://www.fhi.no/meldinger/oppdatert-tekst-om-barnevaksinasjonsprogrammet-i-vaksinasjonsveilederen/
https://www.bbc.com/news/world-asia-46616004
https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019
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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 

• 25. – 26. 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 

• 30. oktober – 2. november, 50th Union 

World Conference of Lung Health, 

Hyderabad, India. Arrangør The Union 

MIGRASJONSHELSE 

• 4. – 5. april Innføringskurs i migrasjon og 

helse, Oslo. Arrangør FHI 

• 6. -7. juni Innføringskurs i migrasjon og 

helse, Oslo. Arrangør FHI 

• 5. – 6. september Innføringskurs i 

migrasjon og helse, Oslo. Arr: FHI 

NY NORDISK UTDANNING I SMITTEVERN, START SEPTEMBER 

Utdanningen består av fire deltidsmoduler, og det vil tilbys én modul (15 

ECTS) per semester. Per i dag vil de fire modulene gi en svensk magistergrad 

(60 ECTS), men det arbeides for å få modulene godkjent ved norske 

universiteter som del av en mastegrad (120 ECTS) i folkehelsevitenskap. 

• Søknadsfrist for utdanningen finansiert av Nordisk ministerråd, er 

15. februar 2019. 

• Søknadsfrist for plassene til Gøteborgs universitet, er 15. mars 2019. 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet 

 

REFERAT FRA REFERANSEGRUPPE FOR NASJONALE 

VAKSINASJONSPROGRAM 

Folkehelseinstituttet avholdt det første møtet 27. november 2018 for  

referansegruppen for nasjonale vaksinasjonsprogram. Referatet fra møtet kan 

du lese her. 

 

Temasiden «Innføring av nye vaksiner» omhandler hvordan vaksiner som 

helt eller delvis betales av det offentlige vurderes, anbefales og innføres. 

Dette er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket. 

 

VERDENS TUBERKULOSEDAG 24. MARS 

 Wanted: Leaders for a TB-free world.  
You can make history. End TB 

 
Forskning viser at rotter kan påvise tuberkulose hos barn med mye større 

treffsikkerhet enn vanlig mikroskoptesting av spytt. Rotter som blir trent opp 

til det, er i stand til å avdekke om et barn har tuberkulose. De er mye flinkere 

til å stille diagnosen enn leger som tester barn i utviklingsland. 

 

Dette er resultatet av forskning som er utført ved Sokoine University of 

Agriculture i Tanzania. Den nye metoden går ut på å trene en bestemt type 

rotter til å lukte molekyler som spres av bakterien mycobacterium 

tuberculosis i spyttet til de som er rammet av sykdommen. – Innen 30 

minutter kan en rotte teste nærmere 100 prøver, noe som vanligvis tar én 

laboratorieteknikker fire dager. 

 

Kilde: Forsking.no  

 

STATUS FOR MESLINGER UTBRUDDENE I EUROPA I 2018 

Tilfeller av meslinger tredoblet seg i Europa fra 2017 til 2018. I 2018 var det 

82.596 tilfeller og 72 dødsfall av sykdommen mot 42 dødsfall året før. 

Høyeste forekomst i Ukraina, Serbia, Israel, Frankrike, Italia, Russland, 

Georgia, Hellas, Albania og Romania. 

 

Kilde: BBC, WHO 

 

UTBRUDD AV MESLINGER I VERDEN PR. FEBRUAR 2019 

Filippinene har erklært et stort utbrudd av meslinger flere steder i landet 

inkludert Manilla. Generell vaksineskepsis har oppstått i befolkningen etter at 

dengufebervaksinen Dengvaxia gav alvorlige komplikasjoner. 

 

WHO melder om at Madagaskar har et pågående utbrudd av meslinger som 

startet i oktober 2018med over 19 000 tilfeller pr januar. Lav vaksinasjons-

dekning mot meslinger 57 % (2017) er en medvirkende årsak til utbruddet. 

 

Amerikanske helsemyndigheter CDC har rapportert 79 tilfeller av meslinger i 

10 ulike stater i løpet av  januar 209; California, Colorado, Connecticut, 

Georgia, Illinois, New Jersey, New York, Oregon, Texas, and Washington. 

 

RIO CARNIVAL 1. – 9. MARS  2019, RIO DE JENEIRO, BRASIL 

Husk; Alle reisende bør være beskyttet mot meslinger. Over 10.000 tilfeller i 

2018. Høy forekomst av denguefeber (174 724 tilfeller), chikungunya 

(90 000 tilfeller) og zika virus (2 000 tilfeller i Rio de Janeiro). 

Gulfebervaksine senest 10 dager før innreise. Kilde: ECDC  

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/
https://www.fhi.no/om/om-fhi/kurs-og-konferanser---oversikt/smitteverndagene-2019/
http://www.smittevernforum.no/konferanse/smittevernkonferanse-2019/
http://www.istm.org/cistm16
https://www.fhi.no/om/om-fhi/kurs-og-konferanser---oversikt/verdens-tuberkulosedag-2019---hold-av-dagen-25.-mars/
https://hyderabad.worldlunghealth.org/
https://www.fhi.no/om/om-fhi/kurs-og-konferanser---oversikt/innforingskurs-i-migrasjon-og-helse/
https://www.fhi.no/om/om-fhi/kurs-og-konferanser---oversikt/innforingskurs-i-migrasjon-og-helse-2/
https://www.fhi.no/om/om-fhi/kurs-og-konferanser---oversikt/innforingskurs-i-migrasjon-og-helse-3/
https://www.fhi.no/meldinger/ny-nordisk-utdanning-i-smittevern-med-oppstart-i-september-2019/
https://www.fhi.no/contentassets/ede5eb199ed14bcd9dcfd2296f344aeb/vedlegg/271119_referat_referansegruppe-for-nasjonale-vaksinasjonsprogram.pdf
https://www.fhi.no/sv/vaksine/innforing-av-nye-vaksiner/
https://forskning.no/2018/04/rotter-lukter-seg-frem-til-tuberkulose-hos-barn
https://www.bbc.com/news/health-47157020
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/measles-in-europe-record-number-of-both-sick-and-immunized
https://www.bbc.com/news/world-asia-47153817
https://www.who.int/csr/don/17-january-2019-measles-madagascar/en/
https://www.cdc.gov/measles/cases-outbreaks.html
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/rio-carnival-2019-rio-de-janeiro-brazil

