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NY DOSERINGSREGIME FOR RABIESVAKSINE 

I februar endret Folkehelseinstituttet doseringsregimet for 

rabiesvaksinering etter anbefalinger fra WHO. For 

immunkompetente personer er det preeksposisjonelt 

anbefalt to doser mot tidligere tre doser. Dosene skal 

settes med minst 7 dagers mellomrom.Immunsvekkede 

skal fortsatt har tre doser.For posteksponeringssituasjoner 

er det definert tre ulike eksponeringskategorier for 

alvorlighetsgrad av eksponering for smitte med tilhørende 

behandlingsanbefalinger. Bruk av immunglobulin 

avhenger av eksponeringskategori. Folkehelseinstituttet 

vil om kort tid komme med nye anbefalinger i forhold til 

bruk og administrering av rabies-immunglobulin 

Kilde: FHI 

RABIESDØDSFALL I NORGE  

Tragisk har Norge hatt sitt første rabiesdødsfall 6. mai 

forårsaket av hundebitt under opphold på Filippinene. 

Denne hendelse i tillegg til to dose regime pre-

eksposisjonelt har gjort at pågangen for rabiesvaksinasjon 

har økte veldig i mai måned. Husk at klor eller slikk på 

slimhinne eller på skadd hud kan også overføre rabies-

smitte.  

Kilde: FHI 

 

FLÅTT-VIRUS OPPDAGET I RÅ MELK 

Forskere ved Norges miljø- og biovitenskaplige 

universitet og Folkeuniversitetet har samlet inn og 

analysert ubehandlet melk fra norske bondegårder i en 

periode på fire år. Resultatet overrasket forskerne. Det 

viste seg at kumelken fra tre av de fem (Gårdene ligger i 

Mandal, Arendal, Brønnøy og Skedsmo) inneholdt flått-

viruset TBE, som blant annet kan gi hjernebetennelse og 

hjernehinnebetennelse. I flere europeiske land har det 

vært tilfeller av mennesker som har blitt syke etter å ha 

drukket upasteurisert melk som inneholdt viruset. 

 

I dag er det ulovlig å selge upasteurisert melk i Norge. 

Årsaken til dagens forbud er risikoen for smitte av blant 

annet sykdoms-fremkallende E. coli og Campylobacter. I 

likhet med disse bakteriene, dør TBE-virus ved 

pasteurisering. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer 

å åpne for salg av rå melk direkte fra gårder, noe blant 

annet Mattilsynet er skeptiske til. 

Kilde: NRK 

 

 

 

GULFEBER OG VAKSINETILGJENGELIGHET 

Gul feber (YF) er en vaksineforebyggbar smittsom 

sykdom med potensial for rask amplifikasjon og 

epidemisk spredning, særlig i urbane områder. Denne 

myggbårne smitten representerer en global bekymring for 

folkeshelsen og uforutsigbare epidemier har skjedd nylig 

i urbane sentre i både Afrika (DR Kongo, Angola) og 

Amerika (Brasil). Utbruddene er foråsaket av ulike 

epidemiologiske drivere, inkludert endring av klima, økt 

urbanisering, befolkning mobilitet og skiftende 

arbeidsmiljøer og ikke optimal 

rutinevaksinasjonsdekning. 

Gulfeber kan overføres av flere myggarter, inkludert 

Aedes aegypti, som også er ansvarlig for utbrudd av 

andre arbovirale sykdommer i urbane omgivelser, 

inkludert dengue og Zika virus sykdom. Eksport av YF-

viruset av viraemiske reisende indikerer at sykdommen 

kan bli introdusert i ytterligere områder hvor utbrudd kan 

forekomme og hvor det er utsatte befolkninger, for 

eksempel Asia. 

Etterspørselen etter gulfebervaksine har økt vesentlig 

siden starten av EYE-strategien, Eliminate Yellow Fever 

Epidemics, hovedsakelig på grunn av høy etterspørsel 

etter PMVCer, Preventive Mass Vaccination Campaigns. 

I følge WHO har vaksineprodusenter reagerte med en 

betydelig forpliktelse til å øke produksjon og utvide 

tilgjengelig forsyning for å møte kravene. Men hvis 

verden står overfor nye store YF-utbrudd, særlig i urbane 

sentre eller nye geografiske områder, er det fortsatt en 

risiko for vaksinemangel og potensiell forstyrrelse av 

rutinekampanjer. Hvis et stort utbrudd oppstår, kan 

implementering av PMVC i prioriterte land være 

forsinket i flere år, som skjedde etter utbrudd i Angola og 

DRC i 2016, og utsetter derfor befolkninger for en 

pågående risiko for YF-utbrudd. 

Kilde: WER no 6 2019, WHO 

 

KRAV OM AUTORISASJON FOR GULFEBER-

VAKSINATØR FJERNET FRA 1. MARS 2019 

Retten til å tilby gulfebervaksine har vært forbeholdt 

autoriserte gulfebervaksinatører. Hensikten var å sikre at 

leger som tilbyr gulfebervaksine er kjent med 

internasjonale krav til dokumentasjon. Helsedirektoratet 

har nå fjernet ordningen om autorisasjon for 

gulfebervaksinatører, og Legemiddelverket har opphevet 

de spesielle utleveringsbestemmelsene for vaksinen. 

Se Høringsnotatet fra Statens legemiddelverk som ligger 

til grunn for avgjørelsen her  

Kilde: FHI 

 

 

I dette nummeret: 
1 Rabies, Gulfeber, TBE virus i råmelk,  

2 Borreliose, Tetanus, Zika, Migrasjons-helse 

https://www.fhi.no/meldinger/kapittelet-om-rabiesvaksine-i-vaksinasjonsveilederen-er-revidert/
https://www.fhi.no/nyheter/2019/mistanke-om-tilfelle-av-rabies/
https://www.nrk.no/trondelag/forskere-har-funnet-flatt-viruset-tbe-i-melk-fra-norske-bondegarder-1.14431044?utm_source=share_mailer&utm_medium=email&utm_campaign=share_post
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/280087/WER9406.pdf
https://legemiddelverket.no/Documents/Andre%20temaer/H%C3%B8ringer/Utlevering%20med%20risikominimeringstiltak/18_08684-4%2018_08684-4%20H%C3%B8ring%20om%20opphevelse%20av%20utleveringsbestemmelse%20(UB)%20for%20gulfebervaksine%2035216704_1_1.PDF
https://www.fhi.no/meldinger/krav-om-autorisasjon-for-gulfebervaksinatorer-fjernet/
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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 

• 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 

• 30. – 31. August FIRM konferanse, 

Trondheim. Arr. FIRM Norge 

TUBERKULOSE  

• 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 

SANGFULGER SPRER FARLIGE BORRELIA-BAKTERIER 

Måltrost, rødvingetrost og svartrost sprer farlige Borrelia-bakterier. 

Skogflåtten kan suge blod fra mange ulike fugler og pattedyr 

avhengig av hva som er tilgjengelig i økosystemet, men bare 

utvalgte arter kan spre Borrelia-bakterier videre. Forsker Willy 

Borgdorfer oppdaget i 1982 Borrelia-bakterien. I dag er det registrert 

19 ulike varianter av Borrelia bakterier, genotyper, med ulike 

kjemiske egenskaper gjennom tilpasninger til å leve i ulike vertsdyr. 

Dette gjør at bakterievariantene også gir ulike sykdomsbilder hos 

mennesker. Småpattedyr-borrelia (Borrelia afzelii) liker seg best i 

huden til mennesker og er vanligste årsak til den typiske 

ekspanderende røde ringen eller utslettet i huden rundt flåttbittet. 

Fugle-borrelia (Borrelia garinii) er forbundet med mer akutte 

symptomer og er vanligste årsak til infeksjon i nervesystemet, såkalt 

nevroborreliose. Sykdommen kan kjennetegnes ved 

ansiktslammelse, smertefull betennelse i nerverøtter, hodepine og 

mild hjernehinnebetennelse. 

 

Den vanligste varianten i Norge er småpattedyr-borrelia som utgjør 

70-80 % av infiserte flått, mens fugle-borrelia er påvist i rundt 20 %. 

Mennesker som blir bitt av en flåttnymfe som har sugde blod fra en 

smittet fugl som larve, har derfor større sjanse for å ende opp med 

alvorlig borreliose. Du kan allikevel reduserer faren for alvorlig 

borreliose ved å sjekke deg hver kveld og sørge for rask fjerning av 

flåtten.  

 

Kilde: Aftenposten 

 

TETANUS HOS UVAKSINERT BARN I USA 

Amerikanske helsemyndigheter har nylig rapportert om et tilfelle av 

stivkrampe hos et uvaksinert barn på 6 år som fikk en kuttskade i 

pannen i forbindelse med utendørs leking hjemme på gården. Såret 

ble renset og suturert hjemme. Etter 6 dager fikk han episoder med 

gråt, kjeve og muskelspasmer. Senere samme dag når barnet fikk 

pusteproblemer kontaktet foresatt nødhjelpsentalen. Barnet fikk 

diagnosen tetanus. Han fikk umiddelbart tetanus immunglobulin 

(3 000 enheter) og DTP vaksine.  
Etter 8 ukers intensivpleie med påfølgende rehabilitering kunne han 

gjenoppta normal aktivitet. 

 

Kilde: CDC – MMR 8. mars 2019 

 

NYE SVENSKE ANBEFALINGER VED ZIKA-SMITTE 

Folkhälsomyndigheten har i nylig utgitt publikasjonen: 

«Kunnskapssammanställning och rekommendation för handläggning 

vid misstanke om infektion med zikavirus.» Svenskene følger WHO 

rådene: For kvinner unngå graviditet 2 måneder etter opphold i land 

hvor zika-smitte forekommer. For menn bruk kondom i 3 måneder 

etter hjemkomst fra zika områder for å unngå mulighet for seksuell 

smitte til partner. 

 

Kilde: Folkhälsomyndigheten 

 

NY WHO VEILEDER OM MIGRASJONSHELSE 

“Prevention and control of noncommunicable diseases in refugees 

and migrants (2019)» ny WHO veileder med praktiske anbefalinger 

for å bedre forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdom 

blant flyktninger og innvandrere i WHO European Region 

Kilde: WHO Europa 
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http://www.istm.org/cistm16
https://firmnorge.org/firm-konferanse-med-arsmote-30-31-august-2019-i-trondheim/
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.aftenposten.no/viten/i/K3bMy5/Sangfugler-sprer-de-farligste-Borrelia-bakteriene
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6809a3.htm?s_cid=mm6809a3_e
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendation-handlaggning-misstankt-zikavirus/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311461/9789289053990-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

