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UTPRØVING AV KLAMYDIA VAKSINE 

Kjønnssykdommen klamydia er svært vanlig i mange 

land, inkludert Norge. Den rammer oftest seksuelt aktive 

under 25 år. Tidligere forskning har vist at mennesker 

som har hatt klamydia, ofte får større motstandskraft mot 

sykdommen etterpå. Det hinter om at det er mulig å lage 

en vaksine som kan gi en lignende, eller kanskje større, 

motstandskraft. 

 

Abraham og kollegaene har lagd en vaksine basert på 

deler av cellemembranen til klamydia-bakterien. De har 

testet behandlingen på ulike dyr. Nå har det blitt 

gjennomført fase 1 studie på mennesker. 35 kvinner fikk 

tre sprøyter og to doser nesespray, fordelt over fem 

måneder. 15 deltagere fikk én versjon av vaksinen, 15 

fikk en annen versjon og de siste fem fikk narremedisin. 

Resultatet er lovende og gjør at det er aktuelt å gå videre 

med fase II studier. 

 

Kilde: Forskning.no 

 

DENGUEFEBER I INDIA 

International Journal of Infectious Diseases (IJID) utgav i 

juli et spesialnummer om Denguefeber i India.  

 

Denguefeber i India er underrapportert på grunn av 

vanskeligheter med å stille diagnose. 20.474 tilfeller ble 

offisielt meldt i 2016, men det reelle antallet er anslått til 

å være over 5 millioner tilfeller pr år!  

Dette spesial nummeret tar opp blant annet 

vaksineforskning, vektorkontroll, forekomst av 

sykdommen blant barn i den sørlige delen av India, en 

systematisk analyse om  den økonomisk belasting av 

dengufeber sykdom i India fra 2013-2016 
 

      
Les spesialnummeret ved å klikke på lenken under: 

https://www.isid.org/ijidspecialissuedengueindia/ 

 

DENGUEFEBER VAKSINE FOR REISENDE? 

Den første levende tetravalente denguefeber vaksinen 

(CYD-TDV) ble godkjent i 2015. WHO anbefalte denne 

vaksinen kun brukt i høyendemiske land med dengue 

seroprevalent over 70 %. Denne vaksinen er til personer 

bosatt i endemisk område i alderen 9-45 som allerede har 

gjennomgått denguefeber infekssjon. Hva er utsiktene for 

en denguefebervaksine som er trygg både for seropositive 

og seronegative personer? To vaksiner er i faste 3 

utprøving.  
 

Kilde: Journal of Travel Medicine 2019 

 

GODE RUTINER FOR VAKSINEOPPBEVARING 

Amerikanske helsemyndigheter CDC har laget en fin 

plakat i A4 format som bør henge på vaksinekjøleskapet 

ved 3 viktig trinn for forsvarlig oppbevaring av vaksiner. 

I tillegg er det en liten Quiz hvor du kan teste dine 

kunnskaper i forhold til temaet.  

Last ned plakaten her 

 

MESLINGER 2019 – EN OPPSUMMERING 

Det har aldri vært flere globale meslinger tilfeller i 

verden siden 2006. Fra 1. januar til 31. juli i år har 182 

land meldt totalt 364 808 tilfeller, mot 129 239 tilfeller 

fra 181 land i samme periode i 2018. 

De største utbruddene har vært i land med lav 

vaksinasjonsdekning for meslinger enten nå eller 

tidligere. Grunnene til at personer ikke er vaksinert 

variere signifikant fra ulike samfunn og land og varierer 

fra mangel på tilgang til helsetjenester eller vaksinasjon, 

til konflikt og misinformasjon om vaksiner. 

 

WHO Europa region har opplevd 120 % økning med 

neste 90 000 tilfeller meldt pr 13. august. Hele 2018 var 

det meldt 84 462 tilfeller i Europa. 

 

Flest tilfeller i 2019 har vært Demokratisk republikk 

Kongo, Madagaskar, Ukraina. Større utbrudd i Angola, 

Kamerun, Tsjad, Kasakstan, Nigeria, Filippinene, Sør-

Sudan, Sudan og Thailand. 

 

Kilde: MBJ 2019;336:I5141, Published 13 August 2019 

 

30. august kom FHI med en oppdatert liste over land med 

sirkulerende smitte av meslinger. 

 

I dette nummeret: 
1 Klamydia vaksine, Denguefeber og Denguefeber vaksine, 

Gode rutiner for vaksineoppbevaring, Meslinger 

2 Papirløse migranter, Influensa 

https://forskning.no/sykdommer-vaksiner/forste-test-av-vaksine-mot-klamydia/1365726
https://www.isid.org/ijidspecialissuedengueindia/
https://watermark.silverchair.com/tay153.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAlowggJWBgkqhkiG9w0BBwagggJHMIICQwIBADCCAjwGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQM5OY7q3C0WZXF-F1HAgEQgIICDQB_GUJrsi7xkxYvix8FVkE6Umt4PCQ4j-TNXdPeRIS4SqlGX7qgxJ15mAjbxyhf_KSnCG9c8wtmFjWI1Eo0tBIiTz9Pu-_5IRbnSK50JdOFrBsN2yJ6HQi-5Kss4nBEsyVz0ep0EAem_7IUlNkQ7S8Jn-LCb7YHHe2MOc3uega7o3Q2o3fmyKXhm3sA8Q6RKOG7bmK7Sq2xg79qiTpj5-sXfVPHlL_h9VpASe7Yw5gONM4cZ9HKMidSbztmuN-y-lks4nwgSno_xyjFh3r6ZneYeIiaxTF24L3qCbg5s7YkvYQKHbRaLs6gOWm4Hp8l7vMHvtpPXFvR40Ivlgf431LNJofcw3c0fNZk6zsklHCdveVbA6JhguwGpqiPt6rv5-a5Om-xSuPQJdcrGo4PRvhRuP4O0Civr1ZsmDu9XVokJTt4ILEvKIWoBza_o-hgc-Bk6gHE4LN2wzg5DwFi4xnl0p85fMS5YLyz0QwHD9Cw85wzRTfaHdlBGlhAozifguZcx88RX2NpXQep2-SCgR1lc0eRXHzeVPUANwCt6yo5pzLV-tGrusCQoQIk17Xi18kPkYBevqr9jQmgTpicJ4_2ropJRLb149LQkdgPb91zDp1Ge2jeVv8AP6rxAZcn6EuASvUYFOtS6wm4elQAc8cwnDu5b2uDZ3bO-uatWsaTpB0HAznQkbhQX5Lwow
https://watermark.silverchair.com/tay153.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAlowggJWBgkqhkiG9w0BBwagggJHMIICQwIBADCCAjwGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQM5OY7q3C0WZXF-F1HAgEQgIICDQB_GUJrsi7xkxYvix8FVkE6Umt4PCQ4j-TNXdPeRIS4SqlGX7qgxJ15mAjbxyhf_KSnCG9c8wtmFjWI1Eo0tBIiTz9Pu-_5IRbnSK50JdOFrBsN2yJ6HQi-5Kss4nBEsyVz0ep0EAem_7IUlNkQ7S8Jn-LCb7YHHe2MOc3uega7o3Q2o3fmyKXhm3sA8Q6RKOG7bmK7Sq2xg79qiTpj5-sXfVPHlL_h9VpASe7Yw5gONM4cZ9HKMidSbztmuN-y-lks4nwgSno_xyjFh3r6ZneYeIiaxTF24L3qCbg5s7YkvYQKHbRaLs6gOWm4Hp8l7vMHvtpPXFvR40Ivlgf431LNJofcw3c0fNZk6zsklHCdveVbA6JhguwGpqiPt6rv5-a5Om-xSuPQJdcrGo4PRvhRuP4O0Civr1ZsmDu9XVokJTt4ILEvKIWoBza_o-hgc-Bk6gHE4LN2wzg5DwFi4xnl0p85fMS5YLyz0QwHD9Cw85wzRTfaHdlBGlhAozifguZcx88RX2NpXQep2-SCgR1lc0eRXHzeVPUANwCt6yo5pzLV-tGrusCQoQIk17Xi18kPkYBevqr9jQmgTpicJ4_2ropJRLb149LQkdgPb91zDp1Ge2jeVv8AP6rxAZcn6EuASvUYFOtS6wm4elQAc8cwnDu5b2uDZ3bO-uatWsaTpB0HAznQkbhQX5Lwow
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/downloads/A-vax-temp-best-practices-fridge-C.pdf
MBJ%202019;336:I5141
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/nar-er-det-behov-for-a-fremskynde-mmr-vaksinasjonen/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/nar-er-det-behov-for-a-fremskynde-mmr-vaksinasjonen/
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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  

• FIRM Norge https://firmnorge.org/ 

• 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 

• 15. – 17. oktober, Smittevernkonferanse, 

Stavanger. Arrangør, Smittevernforum  

REISEMEDISIN / VAKSINASJON 

• 26. – 27. september Vaksinedagene 

konferanse, Oslo. Arr. FHI 

TUBERKULOSE  

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

World Conference of Lung Health, 

Hyderabad, India. Arrangør The Union 

MIGRASJONSHELSE 

• 5. – 6. september Innføringskurs i 

migrasjon og helse, Oslo. Arr: FHI 

A K T I V I T E T S K A L E N D E R   

2020  

REISEMEDISIN / VAKSINASJON 

• 3. – 5. juni 2020, NECTM8 Nord-

Europeisk reisemedisinsk konferanse 

Rotterdam, Nederland Arr: NECTM8 

PAPIRLØSE MIGRANTER SVIKTES I HELSEVESENET 

Sykepleier og førstelektor Trine Myhrvold ved Fakultet for 

helsevitenskap ved OsloMet har undersøkt papirløse migranters 

psykiske helse, livskvalitet og levekår. Dette er den første 

systematiske studien som er gjort i Norge. Papirløse migranter er 

mennesker uten gyldig oppholdstillatelse i det landet de befinner seg. 

De fleste er asylsøkere som har fått avslag på søknaden. Gruppen 

består også av personer som ikke har papirer ved ankomst til andre 

land og personer som aldri har vært registrert hos myndighetene. 

Noen er såkalte ureturnerbare. Myhrvold sier at det er lite kunnskap 

om gruppen papirløse migranter i Norge, men at gruppens ulike og 

sammensatte behov for hjelp gradvis har blitt bedre kjent etter at 

Kirkens Bymisjon startet Helsesenteret for papirløse migranter i 

Oslo i 2009 i samarbeid med Røde Kors. Reduserte rettigheter bidrar 

til at papirløse migranter marginaliseres. – Folk flykter på grunn av 

krig og forfølgelse og migrerer på grunn av nød og mangelfulle 

framtidsutsikter, ikke for å få gratis helsehjelp, sier hun, og mener 

det bør være en selvfølge at menneskerettighetene og velferdsstaten 

er til også for de vanskeligst stilte – som de papirløse. 

Kilde: Forskning.no 13.09.2019 

 

 

VERDENS RABIES DAG 28. SEPTEMBER 

 

 
 

 

INFLUENSASESONGEN NÆRMER SEG 

Da er det tid for influensavaksinering igjen og vi skal vaksinere 

personer i risikogruppene i tillegg til våre helsekollegaer. Målet er 

75 % vaksinasjonsdekning. 

 

Se WHOs kart over rapporterte influensatilfeller i verden pr 

30.august 2019.  

 

 
 
 

Hvordan vil den nordlige halvkules 

influensasesong arte seg? I år skal vi 

benytte tetravalentvaksinen – som 

inneholder fire influensavirustyper; to 

A-stammer (en av subtypen H1N1 og en 

av subtypen H3N2), samt to B-stammer 

(Victoria og Yamagata).  
 
Lykke til med vaksineringen 

 

mailto:mone.kildal@bga.oslo.kommune.no
mailto:mone.kildal@bga.oslo.kommune.no
https://firmnorge.org/
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/
https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser---oversikt/vaksinedagene-2019/
https://hyderabad.worldlunghealth.org/
https://www.fhi.no/om/om-fhi/kurs-og-konferanser---oversikt/innforingskurs-i-migrasjon-og-helse-3/
https://nectm8.com/
https://forskning.no/helsetjenester-innvandring-oslomet/papirlose-migranter-sviktes-i-helsevesenet/1562117
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_09_02_influenza_update_349.jpg?ua=1
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_09_02_influenza_update_349.jpg?ua=1

