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LEICHMANIASIS 

Tidsskriftet har en spennende artikkel om en mann i 80-

årene ble syk med feber, nattesvette og vekttap under 

opphold i sitt sommerhus i Spania. To uker etter at han 

kom hjem, ble han innlagt med det som ble oppfattet som 

lungebetennelse. Han hadde stor milt og pancytopeni. Tross 

behandling med bredspektrete antibiotika og soppmidler 

ble han stadig dårligere, og var nærmest moribund da riktig 

diagnose ble stilten. Denne sykehistorien viser at kunnskap 

om tropesykdommer er nyttig. Selv om pasienten hadde 

alle kardinaltegn på visceral leishmaniasis, tok det nesten 

en måned fra innleggelsen til diagnosen ble stilt. Lær mer 

om leichmaniasis og les artikkelen i lenken under. 

Kilde: Tidsskriftet nr. 13, 24. september 2019 

AKTIV SMITTEOPPSPORING VED  TBC 

Årlig får seks millioner mennesker diagnostisert 

tuberkulose, og Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår 

at ytterligere fire millioner smittes uten å bli diagnostisert. 

Derfor anbefaler WHO at alle medlemmer av en husstand 

med en person med tuberkulose blir systematisk undersøkt 

for sykdommen. Dette kalles aktiv smitteoppsporing (active 

case-finding) og står i motsetning til passiv 

smitteoppsporing, der personer selv oppsøker helsevesenet 

ved symptomer. Men i de fleste lav- og mellominntektsland 

blir ikke WHOs anbefaling fulgt. I en fersk studie fra Peru 

ble verdien av aktiv smitteoppsporing vurdert. 

Husstandsmedlemmer som fikk stilt diagnosen ved aktiv 

smitteoppsporing, hadde kortere symptomvarighet og 

sjeldnere positiv mikroskopi av sputum.  Kilde: Tidsskriftet 

nr. 10, 25. juni 2019.  

TETANUS PÅVIST ETTER KATTEBITT 

Kvinne i 50-årene med kjevesperre og muskelrykninger i 

ansiktet oppsøker legevakt. Pasienten hadde blitt bitt i 

venstre hånd av en rabiesvaksinert katt i USA tre uker før 

symptomutvikling. Pasienten bemerket at bittsåret hadde 

vært rødt, ømt og smertefullt noen dager, men grodd pent 

uten synlig infeksjon. Grunnet dyrebitt og påfølgende 

utvikling av de aktuelle symptomene hadde både pasienten 

og legevaktslegen fattet mistanke om tetanus. Pasienten 

hadde fulgt vaksinasjonsprogrammet som barn og blitt 

revaksinert for tetanus ni år tidligere. Noen timer før 

innleggelsen var hun blitt revaksinert med en tetanusholdig 

vaksine i venstre deltamuskel. Kilde: Tidsskriftet nr. 16, 5. 
nov 2019 

 

PODCAST OM VAKSINESKEPSIS 

Vaksineskepsis er en av de største helsetruslene i 

2019, ifølge Verdens helseorganisasjon. Men hvor 

stor er egentlig skepsisen til vaksiner? Bør alle bli 

tvunget til å ta vaksinene sine? Og hvordan vil 

holdningene til vaksiner utvikle seg i fremtiden?  

Gjester: Journalist og sykepleier Ingeborg Senneset, 

markedsanalytiker Ole Petter Nyhaug (i opptak), 

overlege og barnelege Margrethe Greve-Isdahl ved 

FHI, og kommuneoverlege i Arendal og overlege 

ved FHI, Preben Aavitsland. Hør Folkehelsepodden 

her 

 
QUIZ: SPOT THE RISK. TRAVEL CHALLENGE 

Ta testen I forhold til hvor flink du er til risikovurdering 

under reise. I hvilken etasje bør jeg velge hotellrom ut 

ifra et sikkerhetsperspektiv? Hvilket transportmiddel bør 

du velge? Hvordan unngå insektsstikk? Ble du trigget av 

disse spørsmålene. Se International SOS; 

http://www.spottherisk.com/#/quiz 

 

RESISTENT TYFOIDFEBER I PAKISTAN 

Pakistan har siden 2016 hatt en vedvarende økning i 

antall tilfeller av utvidet multiresistent tyfoidfeber, såkalt 

XDR S.Typhi (extensively drug-resistant 

Salmonella Typhi). Disse bakteriene kan ikke behandles 

med de vanlige medikamentene som brukes mot 

tyfoidfeber. Hittil er det påvist 10 365 tilfeller 

av XDR S.Typhi i Pakistan, hvor Sindh-provinsen, og 

storbyene Karachi og Hyderabad er spesielt rammet. I 

Norge smittes om lag 10 – 20 personer av tyfoidfeber 

årlig, de aller fleste etter reise til Pakistan eller India. 

Spesielt reisende som skal på besøk hos familie og 

venner i Pakistan bør vurdere vaksine mot tyfoidfeber før 

avreise. 

Kilde: FHI 

 

RESULTAT FASE II - KANDIDAT VAKSINE TB  

GSKs kandidatvaksine M72/AS01E har vist i fase II 

studiet en signifikant reduksjon i forekomst av 

lungetuberkulose hos voksne HIV-negative med latent 

TB-infeksjon. Utprøvingen har skjedd i Kenya, Sør-

Afrika og Zambia med 3573 deltagere i alderen 18 – 50 

år i løpet av en 3 års periode. Resultatet ble offentliggjort 

i New England Journal of Medicine i september 

Kilde: GSK 
I dette nummeret: 
1  Leichmaniasis, TBC, Tetanus, Podcast, Tyfoidfeber, TB-

vaksine 

2 Japansk encefalitt, MERS-vaksine, Skabb, Quiz, Zika  

https://tidsskriftet.no/2019/09/noe-laere-av/en-mann-i-80-arene-med-leddgikt-og-vedvarende-feber
https://tidsskriftet.no/2019/06/fra-andre-tidsskrifter/aktiv-smitteoppsporing-ved-tuberkulose
https://tidsskriftet.no/2019/06/fra-andre-tidsskrifter/aktiv-smitteoppsporing-ved-tuberkulose
https://tidsskriftet.no/2019/10/noe-laere-av/en-kvinne-i-50-arene-med-kjevesperre-og-muskelrykninger
https://tidsskriftet.no/2019/10/noe-laere-av/en-kvinne-i-50-arene-med-kjevesperre-og-muskelrykninger
https://shows.pippa.io/folkehelsepodden/episodes/folkehelsepodden-live
http://www.spottherisk.com/#/quiz
https://www.fhi.no/sv/reiserad/oppdatering-om-sykdomsutbrudd/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1909953?query=featured_home
https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-candidate-vaccine-helps-prevent-active-pulmonary-tuberculosis-in-hiv-negative-adults-in-phase-ii-study/
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Faglig forum for helsesykepleiere som arbeider 

med smittevern  
 
Ønsker du å få tilsendt Smittevern-nytt? Send 
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 helsesykepleiere 

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   

20 20  

SMITTEVERN / INFEKSJON/HYGIENE 

• 20.-23. februar 19th International Congress 

of Infectious Diseases, Kuala Lumpur, 

Malaysia Arr: ISID 

• 20. – 21. april, Smitteverndagene 2020, 

Oslo. Arr: www.fhi.no 

REISEMEDISIN / VAKSINASJON 

• 3. – 5. juni 2020, NECTM8, Nord-

Europeisk reisemedisinsk konferanse 

Rotterdam, Nederland Arr: NECTM8 

TUBERKULOSE  

• 20. – 24. oktober, 51st Union World 

Conference on lung health, Seville, Spania. 

Arr: The Union 

MIGRASJONSHELSE 

• 2. – 5. juni, The migration conferance 2020, 

Tetovo, Nord-Makedonia. Arr: The 

Migration Conference Organizing 

committee 

JAPANSK ENCEFALITT – VÅKEN FRA 2 ÅR I KOMA 

Vietnamesiske medier melder om at en gutt på 15 år som har ligget 2 

år i koma forårsaket av japansk encefalitt sykdom har våknet. The 

radiant smile of the boy, who came to on October 18, brightened up 

all of Hoa Binh General Hospital. Dr Hoang Cong Tinh and his 

colleagues tested his reflex movements,and could not hold back their 

excitement: "What a miracle!" 

Hvor store hjerneskader gutten har er enda ikke avklart da han enda 

ikke er koblet fra respiratoren som har holdt han i livet de siste 2 årene 

da han har vært i koma. Les hele historien her 

WHO Fact Sheet 9. mai 2019 om japansk encefalitt. 

 

LOVENDE VAKSINE MOT MERS-INFEKSJON 

MERS, Middel East Respiratory Syndrom ble første gang beskrevet i 

2012. Sykdommen skyldes et coronavirus og har høy dødelighet; 

rundt hver tredje pasient dør. De fleste tilfellene er registrert i Saudi-

Arabia, men sykdommen er påvist i 27 land, bl.a. Sør-Korea, der et 

utbrudd med nesten 200 smittede ble sporet tilbake til én person. Dette 

viser at sykdommen kan spre seg som en epidemi. Det finnes ingen 
vaksine mot denne infeksjonen, men det er nå gjennomført en fase 1-
studie av en mulig vaksine, kalt GLS-5300. GLS-5300-vaksinen blir 
godt tolerert og at den gir en immunrespons som rettferdiggjør videre 
utprøving 
 
Kilde: Tidsskriftet okt 2019 og The Lancet vol 19, September 2019 
 

SKABB ER PÅ FREMMARSJ I NORGE 

Skabb forårsakes av skabbmidd (sarcoptes scabiei) som lever (spiser 

hudceller), formerer seg og dør på huden. Selve midden, avføringen 

dens og eggene gir en kraftig allergisk- eller hypersensitivtetsaktivitet. 

Kløen er verst om natten og vanligvis tar det 3 uker fra en skabbmidd 

finner veien ned i huden vår til kløe oppstår. 

 

Hvor mange som får sykdommen blir hverken registrert eller 

overvåket i Norge, men salget av to legemidler som brukes til 

behandling av midd, permetrin og ivermectin øker. Primær-

helsetjenesten har også sett en klar økning av midd-diagnoser og det 

har vært meldt om utbrudd på sykehjem, i asylmottak, studentmiljøer 

og barnehager.  

 

Skabb er ikke altfor smittsom. Det trengs nær hudkontakt i minst 15 

minutter for at skabben skal finne veien fra en person til en annen. 

Skabb smitter derfor vanligvis mellom familiemedlemmer i samme 

hushold, mellom seksualpartnere, men også mellom pleiere og pasient 

på sykehjem. Unntaksvis kan skabb smitte via klær, sengetøy og 

møbler. I fattige land er skabb en av de vanligst hudsykdommene. 

Sykdommen kan føre til sekundære komplikasjoner med bakterielle 

hudinfeksjoner, blodforgiftning og død. 

Kilde: Aftenposten Viten 

 QUIZ : ANTIBIOTIKA – HAR DU FULL KONTROLL? 

Hva kan du egentlig om antibiotika? Ta en rask quiz på sidene til 

Tidsskriftet Sykepleien her 

 

ZIKA SMITTE PÅVIST FOR FØRSTE GANG I EUROPA 

Da er det for første gang påvist smitte av Zikaviruset i Europa,  

nærmere bestemt i Frankrike. Se hele saken her hos ECDC 

Denguefeber, Chikungunya og Vestnilfeber forekommer allerede i 

den sørlige delen av Europa. Så myggstikkprofylakse er viktig også på 

vår Europaferie. Se foredrag Mone holdt på Vaksinedagene FHI her 

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.icid.isid.org/
http://www.fhi.no/
https://nectm8.com/
https://www.theunion.org/what-we-do/conferences/world-conference-on-lung-health/51st-union-world-conference-on-lung-health
https://www.migrationconference.net/
https://www.migrationconference.net/
https://www.migrationconference.net/
https://e.vnexpress.net/news/life/trend/boy-comatose-wakes-up-after-2-years-4000385.html
file:///C:/Users/Bruker/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/4677/Attachments/WHO%20Fact%20Sheet%20Japanese%20encephalitis%20May%202019%5b5130%5d.pdf
https://tidsskriftet.no/2019/10/fra-andre-tidsskrifter/lovende-vaksine-mot-mers-infeksjon#ref1
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(19)30266-X/fulltext
https://www.aftenposten.no/viten/i/vQGzVm/skabb-er-paa-fremmarsj
https://sykepleien.no/2019/09/quiz-antibiotika-har-du-full-kontroll
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-Zika-France-16-Oct-2019-corrected.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/bilder/vaksine/vaksinedagene-2019---presentasjoner/kildahl-vaksinasjon-ved-reiser-til-europa-2-003.pdf

