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Abstract 
 
More than one billion diarrhoea episodes occur every year among children younger than 5 
years of age in socioeconomically developing countries causing 2 to 2.5 million deaths. 
Information available from the 1980s to date suggests that the overall frequency of childhood 
diarrhoea has remained relatively constant, but with a steady decline of diarrhoea-assosiated 
deaths, mainly as a consequence of the introduction of Oral Rehydration Therapy (ORT). The 
interaction between malnutrition and intestinal infection is a leading cause of death in 
resource-poor countries. While ORT has resulted in an important fall in mortality related to 
acute diarrhoea, the syndrome of persistent diarrhoea and malnutrition continues to pose a 
major threat to the survival and health of children throughout the tropics. More than twenty 
viral, bacterial and parasitic enteropathogens are currently associated with acute diarrhoea. 
Rotavirus and Escherichia coli are the most common pathogens responsible for acute 
diarrhoea episodes in children. Infections caused by bacteria occur more commonly in areas 
with poor sanitation. The lack of appropriate sanitary conditions favors the existence of 
environmental contamination affecting children, especially infants, and leads to a high 
incidence of enteric infections. Other factors common to poverty, e.g severe malnutrition and 
decreased accessibility to medical care, increases the risk of death from diarrhoeal disease. 
Improvements in water quality and quantity, sanitation and hygiene, especially promotion of 
hand washing, are important aspects in preventing diarrhoea. Breastfeeding provides young 
infants with significant protection against morbidity and mortality due to diarrheal disease, 
and shoud be promoted in all areas of the world. 
 
Innledning 
 
I denne oppgaven har vi tatt for oss problematikken rundt diaré blant barn under 5 år i u-land. 
Vi har forsøkt å kartlegge forekomst og smitte, laget etiologiske og diagnostiske inndelinger 
samt sett på dagsaktuell behandling og forebygging. Oppgaven vår er en litteraturstudie, der 
vi har hentet informasjon fra relevante oversiktsartikler og studier fra ulike medisinske 
databaser, samt lærebøker. Med hovedfokus på diaré som et stort helseproblem i u-land håper 
vi ikke bare å peke på de globale ressursforskjeller (som nettopp denne problematikken 
fremhever), men også å skape et oversiktlig bilde på hva ”diaré” betyr for et land i utvikling 
og hvilke utfordringer man står overfor.  
 
Metodekapittel 
 
Vi har hovedsaklig benyttet oss av ulike søkeportaler på Internet, for å finne artiklene som 
danner litteraturgrunnlaget for oppgaven vår. Disse søkeportalene er som følger:  
”Medline”, ”PubMed” og ”Ovid” og ”Cochrane”  
Søkeord vi brukte- ”DIARE+U-LAND+EPIDEMIOLOGI” 
                               ”DIARE+U-LAND+SMITTE”... 
.. og dette gjentok vi ved kun å endre siste ord, slik at dette sammenfalt med overskriften på 
hvert avsnitt. Samme fremgangsmåten brukte vi ved søk i søkemotoren ”google”. 
For å avgrense antall funn begrenset vi søket med å prioritere artikler utgitt siste 10 år, samt 
artikler som kun omhandlet mennesker. 
I tillegg har vi brukt ”Klinisk pediatri” av Trond Markestad og ”Smittevernhåndboka” utgitt 
av Folkehelsa. 
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Epidemiologi 
 
Diarésykdom er en signifikant årsak til morbiditet og mortalitet på verdensbasis. Til tross for 
betydelige fremskritt innenfor behandling (ORT) de senere årene, er diarésykdom fremdeles 
en av de viktigste og mest prevalente helseproblemene hos barn under 5 år i u-land (1). Diaré 
er den største dødsårsaken hos barn under 5 år i u-land. Det anslås at det hvert år dør omkring 
2-2.5 millioner barn på grunn av diarésykdom, hovedsakelig i de fattigste områdene i verden 
(2). Særlig utsatt er de ikke-ammede spedbarn og underernærte barn (3).  Konsekvensene av 
diarésykdom er mest alvorlig i den tidligste fasen av livet, både med hensyn til antall diaréer 
per år, sykehusinnleggelse og utfall (4). De fleste diaréepisodene forekommer i alders-
gruppen under 2 år (6). Mortalitetsraten er høyest hos barn under 1 år (8.5 per 1000/år) (2). 
 
Fra 1980-tallet til i dag 
Den første globale kartleggingen av diaré som et omfattende helseproblem ble presentert av 
Snyder og Merson i 1982 (5). De gransket morbiditet (sykelighet) og mortalitet (dødelighet) 
av diarésykdom på verdensbasis basert på aktive overvåkningsdata samlet fra 24 utvalgte 
studier av barn i perioden 1966 til 1980. De estimerte en årlig insidens på 2.2 diaréepisoder 
per barn. Ved bruk av populasjonsfigurer fra 1980 ble det estimert en årlig prevalens på 
mellom 744 millioner til 1 milliard diaréepisoder og 4.6 millioner dødsfall hvert år, som følge 
av diarésykdom hos barn under 5 år i Afrika, Asia og Latin Amerika (4). 
 
Et tiår senere, i 1992, ble Snyders rapport oppdatert av Bern et al (6). Da hadde fremskritt 
innen behandling bidratt til å forbedre overlevelsesstatistikken, slik at den globale 
mortaliteten sank til estimert 3.3 millioner dødsfall per år. Insidensen av diaré (2.6 episoder 
per barn per år) var tilnærmet uendret. På grunn av en økning av antall barn i verden, ble det 
på 1990-tallet estimert en årlig forekomst på totalt 1,4 milliarder diaréepisoder hos barn under 
5 år i utviklingsland (2,4). 123.6 millioner av disse episodene ble poliklinisk medisinsk 
behandet og 9 millioner episoder resulterte i sykehusinnleggelse. Dødsraten var størst hos de 
yngste barna, de under 1 års alder (2).  
 
Tilgjengelig data fra 1980-tallet og fram til i dag viser at den årlige prevalensen av 
småbarnsdiaré har holdt seg relativt konstant, men det har vært en gradvis nedgang i 
diaréassosierte dødsfall (2). I dette nye milleniumet er diaré fremdeles et betydelig 
helseproblem i de fattigste landene i verden, og forårsaker mellom 2-2.5 millioner dødsfall 
årlig i aldersgruppen under 5 år.  
 
 
Antall diaréer pr barn/år varierer betydelig avhengig av hvilket land barnet bor i og hvilke 
forhold og risikofaktorer barnet lever under. Generelt vil et barn i utiklingsland ha flere diaré 
episoder årlig enn et barn i middel- eller høyinntektsland.  
Eksempel: Et 18 måneder gammelt barn som bor i et primitivt skur (f.eks plankeskur   
                 med bølgeblikktak) i en liten brakkeby eller et slumstrøk ( f.eks i   
                 Bangladesh eller Amazonas området i Brasil) med dårlige sanitære  
                 forhold og uten tilgang til kloakksystem, med vannforsyning fra en brønn eller 
                 elv, mangelfult kosthold, og deler en seng med 2-3 andre søsken, vil  
                 høyst sannsynlig ha over 8 diaré episoder i løpet av første leveåret. Hvis 
                 det samme 18 måneders gamle barnet hadde bodd i et trehus i et landsby  
                 område i Chile, med tilgang til rent vann og relativt gode kloakk-og  
                 avfallsforhold, fått i seg mat som potensielt sett kan være kontaminert men  
                 som blir kokt før konsumering, vil kun ha 2-3 diaré episoder per år (2). 

 4



Barn som lever i sosioøkonomiske underutviklete områder er mer utsatt for å få diarésykdom 
og vil generelt sett rammes av flere diaré episoder, alvorligere episoder med dehydrering og 
høyere dødsrate sammenlignet med barn i mer sosioøkonomiske velutviklete områder. Dette 
er en konsekvens av flere forhold som følger med fattigdom; mangelfull infrastruktur med 
dårlig tilgang til rent vann og utilfredsstillende kloakksystem og avfallshåndtering, over-
befolkning, eksposisjon for husdyr som frittgående høner og griser, lavere standard i hygiene 
og mathåndtering, dårlig tilgang til medisinsk hjelp, lavt kunnskaps- og utdanningsnivå. 
Underernæring, som er en kjent risikofaktor for å dø av diaré, er mye mer vanlig i fattige 
områder (2). Diaré predisponerer for malabsorbsjon, og underernæring øker risiko for 
morbiditet og mortalitet av diaré. Dette kan lett bli en ond sirkel. Diaré er både en årsak til og 
et resultat av underernæring. 
 
 
Sannsynligheten for morbiditet og mortalitet av diarésykdom er størst i de fattigste landene i 
verden, dvs. de minst sosioøkonomisk utviklete landene. I følge WHO omfatter dette 50 
forskjellige land i: 

• Afrika, sør for Sahara 
• Latin Amerika 
• Utviklingsland i Asia (Nepal, Bangladesh, Laos…etc) 

Innenfor et land kan det være store forskjeller i forekomst og dødelighet av diarésykdom, alt 
avhengig av de lokale sanitære forholdene, tilgangen til rent vann, levestandard m.m. 
 
Studier viser at diaré er et betydelig helseproblem i mange områder i de Latinamerikanske 
landene, og forårsaker over 20 % av barnedødsfallene. I Brasil er diarésykdom vanlig i alle 
områder av landet og er en av de fremste årsakene til barnemortaliteten i de fattigste peri-
urbane områder og distriktsområdene, spesielt i nord og nordøstlige deler av Brasil. En studie 
fra Belem (en by i den østlige Amazonas regionen) som ble utført i perioden 1990 til 1992, 
målte et gjennomsnitt på 5.9 diaré episoder per barn/år. Litt eldre data fra Fortaleza- i 
nordøstlige deler av Brasil- viste at barn i aldersgruppen 6 til 12 måneder som lever i fattige 
urbane områder eller fattige distrikts- og landsbyområder, i gjennomsnitt hadde 7-9 diaré 
episoder årlig. Prevalensen avtok progressivt med økende alder, og det ble anslått 
gjennomsnittlig 2 diaré episoder årlig blant de voksne. Det er ikke blitt gjort liknende studier i 
Rondonia og vestlige Amazonas region for å kartlegge omfanget av diarésykdom i disse 
områdene, men tall fra den offisielle helsetjenesten i disse områdene indikerer at diaré er 
hovedårsaken til mortaliteten hos barn under 5 år (7). 
 
EPEC infeksjoner er uvanlig i de fleste industrialiserte land, men er fremdeles en viktig årsak 
til diaré i utviklingsland- særlig i store urbane og peri-urbane områder. EPEC-infeksjoner 
rammer særlig ikke-ammede spedbarn i lavinntekts familier som lever under dårlige sanitære 
forhold med mangel på rent vann og kloakk- og avfallssystem. 
I Sao Paulo, Brasil, er EPEC den hyppigste tarmpatogene mikrobielle årsak til diaré hos barn 
under 1 år, med den høyeste prevalensen hos spedbarn under 6 måneder. Dette 
prevalensmønsteret har vært tilnærmet uforandret de siste 40 årene (4). 
 
85 % av diaréassosierte dødsfall forekommer i de mindre privilegerte landene i verden. I disse 
lavinntekts landene er diaré ansvarlig for 21 % av alle dødsfall hos barn under 5 år. Denne 
statistikken er slående sammenliknet med de mer sosioøkonomiske velutviklede landene, der 
diaré er assosiert med under 1 % av alle dødsfall hos barn (2). 
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Risikofaktorer for død av diare: 
 
Flere faktorer er assosiert med en økt mortalitetsrisiko. Kjente risikofaktorer for død av 
diaresykdom hos barn under 5 år inkluderer mangel på brystføde, alvorlig underernæring, 
komplisert diare, moderat eller alvorlig dehydrering, pneumoni, og Shigella flexneri infeksjon 
(3).   
 
I Sao Paulo (Brasil) ble det gjort en studie for å kartlegge epidemiologiske og kliniske 
faktorer som kan assosieres med økt dødelighet hos spedbarn som følge av alvorlig, akutt 
diaré (4). 511 barn under 5 år, som ble innlagt i sykehus med alvorlig akutt diaré, deltok i 
studien. Gjennomsnittsalder var 5,5 måneder. 87.5 % var under 1 år og 75 % var under 6 
måneder. Pasientene ble delt i to grupper basert på det kliniske utfallet: 
• Gruppe 1: 3,3 % av spedbarna døde. Gjennomsnittsalder var 3.8 måneder 
• Gruppe 2: 96,7 % av spedbarna overlevde og var i god klinisk form da de ble utskrevet 

fra sykehuset. Gjennomsnittsalder var 7,1 måneder 
Følgende parametere ble evaluert i sammenheng med det kliniske utfallet; fødselsvekt, kjønn, 
alder, ernæringsstatus, hydreringsstatus, matintoleranse, varighet av diaré før 
sykehusinnleggelse, tarmpatogene mikober i avføringskultur og varighet av sykehusopphold.  
 
4 av parameterne viste seg å ha en signifikant assosiasjon med risiko for død (RDF): 
• Alder. RDF var 3.9 ganger større for barn under 6 måneder 
• Alvorlig underernæring. RDF var 3.4 ganger større enn hos normalvektige barn. 
• EPEC i avføringen. RDF var 3.4 ganger høyere 
• Matintoleranse. RDF var 2.7 ganger høyere, og hyppigheten av matintoleranse som 

komplikasjon til diaré var signifikant større hos barn under 6 måneder (53,9 % versus 
27,1 % hos barn over 6 måneders alder)  (4) 

I en liknende studie fra Bangladesh i 1998, ble sykehusinnlagte diaresyke barn under 5 år 
studert med tanke på kartlegge risikofaktorer for å dø av diaré. Resultatet fra undersøkelsen 
viste at de barna som døde av diarésykdom var generelt sett yngre, kortere og mer alvorlig 
dehydrert ved innleggelsestidspunktet. De fleste av de som døde var også alvorlig 
underernærte. Andre faktorer hadde sterk assosiasjon til mortalitet; Barn som aldri hadde blitt 
ammet hadde 2.13 ganger så høy risiko for å dø enn barn som hadde blitt ammet. Kun 68.5 % 
av jentene hadde fått brysternæring, i motsetning til 79 % av guttene. Jentebarn hadde 2.05 
ganger større risiko for å dø enn guttebarna. Barn som presenterte pneumoni, ødemer eller 
dehydrering ved innleggelsestidspunkt hadde økt sannsynligheten for et dødelig utfall. Positiv 
blodkultur gav også økt risiko for død (3). 

 
 

Smitterisiko 
 
Infeksiøs diarésykdom utgjør et omfattende helseproblem i fattige land i verden (8). 
Risiko for gastroenteritt og alvorlig sykdom er generelt sett signifikant større i u-land enn 
middel- og høyinntekts land. Likevel kan det være store forskjeller i forekomst av diaré og 
risiko for smitte innenfor samme land eller kontinent.  
Hvilke patogene mikrober man eksponeres for varierer og er avhengig av hvilket område man 
bor i, levestandarden, de lokale forholdene og risikofaktorene for smitte. 
• Barn som lever i fattige områder med dårlige sanitære forhold har en signifikant økt 

risiko for fekaloral smitte. Kontaminert vann og mat medfører økt risiko for å få 
infeksjon forårsaket av BAKTERIER og parasitter. 
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• I områder med bedre sanitære forhold, er bakterier en sjeldnere årsak til småbarnsdiaré, 
og de fleste tilfellene av akutt gastroenteritt forårsakes av enteriske VIRUS. Rotavirus er 
vanligst (2)!    

 
Barn som lever i sosioøkonomisk underutviklete land vil rammes av flere diaré episoder, 
alvorligere episoder med dehydrering og ha en høyere dødelighetsrisiko sammenliknet med 
barn i mer sosioøkonomiske velutviklete områder(2). Dette er en konsekvens av flere forhold 
som følger med fattigdom, inkludert; 
• Mangelfull infrastruktur med dårlig sanitære forhold- liten eller ingen tilgang til rent 

vann, utilfredsstillende kloakksystem og avfallshåndtering.  
• Overbefolkede områder der folk bor svært tett 
• Eksposisjon for gårdsdyr som vandrer fritt omkring, spesielt frittgående høner og griser 
• Lavere standard i hygiene og mathåndtering 
• Nedsatt tilgang til medisinsk hjelp 
• Lavt utdannings- og kunnskapsnivå 
• Dårlig ernæringsstatus   

         
Sao Paulo, den største byen i Sør Amerika, med sine 15 millioner innbyggere, representerer et 
særdeles typisk eksempel på dette fremtredende problemet innen offentlig helse, hyppigst 
observert i overbefolkede byområder og slumområder i utviklingsland. Bo- og leveforholdene 
i disse slumområdene er ofte svært primitive. ”Husene” er små, trange skur bygd opp av 
planker eller leire, eventuelt med bølgeblikktak. Det fins ikke kloakksystem, så ekskrementer 
samles i bekker og elver i utkanten av slumområdene. Mangelen på tilfredsstillende sanitære 
forhold fremmer spredning av patogene mikrober, noe som resulterer i en høy insidens av 
tarminfeksjoner hos barn, spesielt spedbarn. Dette klassiske mønsteret sees også i mange 
andre urbane områder i utvklingsland, f.eks i Brasilia (4). 
 
 
 
Smittekilder og smittemåter  
 
Infeksiøse agens assosiert med diaré sykdom smittes fekalt-oralt, enten som 
næringsmiddelbåren smitte via kontaminert mat og drikke eller som kontaktsmitte via direkte 
eller indirekte kontakt med infisert avføring (8). Vanlige eksempler på kontaktsmitte er blant 
annet person-til-person kontakt, eller smitteoverføring via urene hender og gjenstander som 
går fra hånd til hånd. Husdyr og insekter kan også bidra til smittespredning. 
 
Den nødvendige infeksjonsdosen for å få diarésykdom er avhengig av flere faktorer; blant 
annet personens alder, immunstatus og hvilke patogene mikrober man eksponeres for. Noen 
patogener smitter lettere enn andre. Den høye forekomsten hos småbarn sammenlignet med 
den voksne befolkningen i samme område kan tyde på at den nødvendige infeksjonsdosen 
generelt sett er mye lavere for de minste barna enn hos immunkompetente voksne (9). 
 
Diarésykdom er vanlig hos barn under 5 år i utviklingsland. Inntak av kontaminert vann og 
mat er hovedkilden til infeksjon. Det finnes mange årsaker til at vann blir kontaminert. 
Utilfredsstillende eller manglende kloakksystemer medfører at kloakken renner ut i 
overflatevann uten å ha blitt renset. Avføring fra både dyr og mennesker kan sive ut i vannet 
og gjøre det urent. Drikkevann blir ofte ikke bare brukt som drikkevann. Mange mennesker 
må vaske både seg selv og klærne i vannet de drikker fra. I tillegg må mennesker ofte dele 
drikkevann med dyr.  
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Tilgangen på trygt drikkevann og sanitære forhold er svært dårlig i mange utviklingsland. 
 
Et eksempel hentet fra to lavinntektsland i Afrika: 
_________________________________________________________________________ 
Tilgang til rent vann og sanitæranlegg                        Etiopia         Eritrea 
Befolkning med tilgang til rent vann i byområder                81 %           63 % 
Befolkning med tilgang til rent vann i distriktsområder        12 %           42 % 
Befolkning med tilgang til sanitæranlegg                            12 %            13 % 
Befolkning med tilgang til trygt drikkevann                          23 %            46 %  
 
Verdens helseorganisasjon (WHO) estimerer at urent vann resulterer i 2.2 millioner 
diarérelaterte dødsfall årlig hos barn under 5 år i utviklingsland (10). Prevalensen av diaré er 
spesielt høy hos barn i løpet av de to første leveårene, vanligvis etter at mødrene begynner å 
avvenne spedbarna fra brystføde og gradvis introduserer annen føde. I utviklingsland er det 
vanlig at  barn, allerede fra 3 måneders alder, får vann og føde som supplement til amming, 
for å sikre en mest mulig tilfredsstillende fysisk og mental utvikling (11). 
 
I u-land kan opptil 70 % av diaré episodene spores tilbake til patogener overført via 
spedbarnsmat. Maten kan lett bli kontaminert av bakterier på flere måter; ved bruk av infisert 
vann, uhygienisk tilberedning av maten og bruk av urent utstyr. Selv mat som er blitt kokt, 
kan lett bli rekontaminert ved at mødrene eller andre barnepassere mater barna med urene 
hender og/eller kontaminert utstyr. Andre familiemedlemmer, dyr eller insekter kan også 
kontaminere mat som oppbevares og lagres i hjemmet (11). 
 
Avhengig av land og kultur blir forskjellig typer av hjemmelaget føde gitt som supplement til 
amming. I Afrika begynner de fleste kvinnene å avvenne spedbarna fra morsmelk allerede ved 
3-4 måneders alder. Spedbarnsmat som lages under uhygieniske forhold er hyppig 
kontaminert med tarmpatogene mikrober, og dermed en viktig smittekilde til diarésykdom. En 
av de hyppigste bakterielle patogener påvist i spedbarnsmat er E.coli. En studie viser at 41 % 
av maten som gis til spedbarn i Bangladesh er infisert med E.coli (12), 43.7 % av 
spedbarnsmat i en landsby i Egypt inneholdt E.coli (13), og en tilsvarende studie fra 
Zimbabwe viser 16 % (14). Andre enteropatogene bakterier som Bacillus cereus, 
Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, Campylobakter jejuni, Salmonella og Shigella har 
også blitt påvist i spedbarnsmat i mange utviklingsland (11). 
 
Et eksempel hentet fra en studie utført i Venda regionen i Sør Afrika, illustrerer dette 
problemet: Her ble det påvist tarmpatogene mikrober i vhuswa- en lokal mattype som 
                  lages i hjemmene og gis til spedbarn og små barn. 30 % av spedbarna i  
                  Venda samfunnet gis også vann daglig, som supplement til amming.  
                  Vannkildene (hovedsakelig elver, borehull, brønner) er oftest fekalt  
                  kontaminert. I Venda regionen får 60 % av barna under 3 måneder og de  
                  aller fleste barna under 2 år supplementær føde daglig.  Den vanligste 
                  ernæringen som gis som supplement til amming, er vhuswa- et finkornet,  
                  hvitt maisprodukt. Vhuswa blir vanligvis tilberedt under uhygieniske  
                  forhold og med kontaminert vann. Denne spedbarnsmaten tilberedes over 
                  åpen ild og lagres i beholdere ved romtemperatur i opptil 2 dager. 
                  Mødrene bruker hendene sine under matlagingen og ved selve matingen  
                  av barnet. Håndhygienen er ikke spesielt god. Kun 40 % av mødrene i 
                  husstandene oppgav at de vasket hendene sine etter å ha vært på 
                  toalettet, noe som også kan bidra til at tarmpatogene mikrober overføres  
                  til spedbarnsmaten via urene hender (11). 
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I denne studien ble vhuswa analysert med tanke på potensielle diaréfremkallende 
tarmpatogene mikrober, og resultatene viste følgende: I Vhuswa laget av "spring water" ble 
det påvist E.coli (13.0 %), Salmonella (3.2 %), Shigella (3.2 %) og Campylobakter jejuni (3.2 
%). Høyere nivå av tarmpatogener ble funnet i vhuswa laget med "communal standpipe 
water"; E.coli (88.3 %), Salmonella (5.3 %), Shigella (5.3 %), campylobakter jejuni (1.1 %). 
Vannet som brukes som drikkevann og til matlaging, inkludert vhuswa, viste seg å ha dårlig 
mikrobiologisk kvalitet. I denne studien ble det påvist at alle vannprøvene som ble brukt til 
drikkevann og til matlaging, inkl. vhuswa, var fekalt kontaminert. Alle vannprøvene som ble 
samlet og analysert i denne studien hadde verdier av tarmpatogene mikrober som overskred 
maximumsgrensen fastsatt av "Department of Water Affairs and Forestry". 
68 % av familiene i studien rapporterte hyppige diaré episoder hos barna i løpet av 
studieperioden.  
 
Andre studier utført i Bangladesh (12,15), India (16), Indonesia (17), Zimbabwe (13) og 
Nigeria (18) understreket betydningen av kontaminert vann og mat som en sentral og viktig 
smittekilde til diarésykdom, og da spesielt kontaminert mat grunnet E.coli. 
 
Den fekalorale smittesyklusen opprettholdes gjennom dårlig hygiene, utilfredsstillende 
sanitære forhold, kontaminert drikkevann og mat, tidlig introduksjon av tilleggsernæring hos 
spedbarn og feilaktige matingsmetoder. Barn i fattige områder har stor risiko for å rammes av 
multiple akutte diareer årlig og persisterende diaré. Den ernæringsmessige konsekvensen av 
fattigdom gjør at mange av barna er underernærte- noe som forverrer tilstanden ytterligere (1). 
 
 
 
 
Klinikk og diagnostisering. 
 
 
Definisjon 
Diaré er en manifestasjon av intestinal dysfunksjon som resulterer i økt mengde avføring, som 
igjen fører til tap av vann, elektrolytter og/eller næring. Den mest vanlige definisjon på diaré 
er tre eller flere løse avføringer innen 24 timer. I tillegg bør man ta hensyn til pasientens 
normale avføringsmønster, før man bestemmer om det har diaré. Hos et barn som ammes, kan 
normale avføringsmønster, i det meste bestå av seks til åtte ganger daglig. Feber, oppkast, 
abdominal krampe og dehydrering kan være tilleggssymptomer til diaré. Høy feber og 
oppkast kan være tilstede både ved viral og bakteriell etiologi. Akutt diaré med trang til rask 
defekasjon samt tensmer, peker på en inflammatorisk/invasiv prosess i kolon (se avsnitt om 
inndeling og etiologi) (2). 
 
Varighet 
De fleste tilfeller av akutt diaré vil gå tilbake innen syv dager. Persistent diaré varer lenger 
enn fjorten dager. Årsaker til persistent diaré kan være både infeksiøse og noninfeksiøse. 
Noninfeksiøse årsaker: Laktose intoleranse, malnutrisjon, inflammatorisk tarmsykdom 
m.fl.(9). 
Infeksiøse årsaker: Se liste over etiologi. 
Risiko for å erverve infeksjon med flere enteriske patogener øker i takt med utilgjengelighet 
til rent vann. 
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Klinisk bilde  
Ved vurdering av pasient må der tas hensyn til feber, allmenntilstand, hyppighet og volum på 
avføring. Forekomst av puss, blod eller slim i avføring er viktig, samt symptomer som 
kvalme, abdominale smerter, brekninger og tenesmer (4). 
 
Hydreringsgrad 
Initiale tiltak ved behandling av barn med diaré, bør fokusere på å gjenopprette barnets 
hydrerings- og nutrisjons status. Særlig er hydreringsgraden viktig, da morbiditet og mortalitet 
er sterkt knyttet sammen med denne. 
 
Kliniske parametere for å måle hydreringsgrad: 
 
                            Lett (mindre enn 5%)        Moderat(5-10%)                Alvorlig(mer enn 10%) 
Atferd                 tørst, urolig                        urolig, slapp, irritert           fjern, nedsatt bevissthet 
Øyne                  normalt fuktige                  moderat innsunkne             betydelig innsunkne 
Hudturgor          normal                                nedsatt                                stående hudfolder 
Slimhinner         fuktige                                tørre                                    svært tørre 
Fontanell            normal fylde                      innsunken                            svært innsunken 
Tårer                  normalt                               redusert                               ingen 
Urin                    normalt/lett redusert          redusert/mørk                      svært redusert/ingen 
Hender/føtter      varm/kjølig                        kjølige/kalde                       kalde/cyanotiske 
Kapillær fylling  normal (max 2 sek)           normal/lett redusert             redusert (min 3 sek) 
Respirasjon         normal                               dyp                                      dyp og rask 
Puls                     normal                               rask                                      rask og svak 
Blodtrykk            normalt                             normalt/litt lavt                    lavt 
Vekttap                mindre enn 5%                 5-10%                                  over 10% 
Væske- 
Underskudd         under 50ml/kg                  50-100ml/kg                        over 100ml/kg 
 
Malnutrisjon er en risikofaktor for dårlig utfall av diaré episoden, derfor bør man være bevisst 
på å opprettholde matinntaket blant annet ved å fortsette amming. (1) 
Å bedømme avføringens utseende er nøkkel element i å bestemme mulig patologi. Har ser 
man på om avføringen er vandig, blodig, slimete, grøt/suppe. (se avsnitt om inndeling og 
etiologi) (19) 
 
 
Diagnostikk 
 
Prøvetakning 
Muligheten til å få en etiologisk diagnose hos et barn med diaré er avhengig av kvaliteten på 
avføringsprøven, mikrobiologens erfaring og ressurstilgang for avførings analyser. Korrekt 
prøvetakning består av å samle ny avføring (eventuelt fra bleie) eller prøve fra rektum. 
Spesielt avføring med blod, puss eller slim er optimalt materiale for undersøkelse. 
 
Transport 
Frakt skjer i steril beholder dersom defekasjon er mulig. Om ikke kan vattpensel sendes i 
Stuarts transportmedium eller tilsvarende medium. Ved transporttid under fire timer, kan 
fecesprøver sendes uten preserveringsvæske eller transport medium. Ved lenger transporttid, 
anvendes transportmedium for å hindre overvekst av normalfloraen. Eks Cary-Blair medium. 
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Ved mistanke om toksin indusert diaré, skal det ikke sendes i transport medium. Ved bruk av 
transportmedium eller nedkjøling til 5 grader celsius, kan transporttid opp til 48 timer 
aksepteres. 
 
Laboratoriet 
Hvert laboratorium har sine rutiner for hvilke metoder man bruker til undersøkelse av 
avføringsprøver. Forskjellen mellom tilgang på utstyr er stor hos i-land og u-land. Kultur 
teknikker skal kunne påvise Shigella, Salmonella, Yersienia og Campylobacter, men 
sistnevnte krever et så dyrt transportmedium at dette gjøres sjelden i u-land. Andre metoder 
for direkte påvisning av patogener er immunfluorescens eller påvisning av arvestoff med 
molekylærbiologisk metode. Disse er foreløpig lite i bruk og ennå lite aktuelt som 
påvisningsmetode i u-land(9). 
 
Påvisning av E.coli 
For å påvise E.coli må man dyrke avføringsprøve tidlig i sykdomsforløpet. En negativ prøve 
utelukker ikke diagnosen. EIEC blir identifisert med en PCR metode med henblikk på 
invasivitet. Prøve bør kun tas ved typisk klinisk bilde og etter opphold i endemisk område. 
EHEC blir identifisert ved PCR-analyser , der man tester på forekomst av genene som koder 
for VT-toksin en og to, eae-faktoren og genet som koder forH7-antigen. EPEC blir bestemt på 
grunnlag av serotypetilhørighet med et utvalg på om lag et dusin antisera. ETEC kan 
undersøkes med hensyn på forekomst av varmelabilt enterotoksin (LT-toksin). Disse 
analysemetodene er imidlertid ikke tilgjengelig i u-land av to grunner. Kostnadene ved slike 
analysemetoder begrenser tilgjengeligheten i fattige land. I tillegg viser det seg at påvisning 
av E.coli ikke vil gjøre noe forskjell i behandlingsvalg, da det i de aller fleste tilfeller vil være 
for sent med tanke på antibiotika behandling. (se under avsnitt behandling) (20) 
 
Praksis 
De fleste tilfeller av diaré, uavhengig av etiologi, er milde, selvbegrensende, og gir lite 
respons på antimikrobiell behandling. I tillegg er det mange ulike mikrober som kan være 
årsak til diare, samt diagnostisk testing er dyrt og vanskelig å utføre. Undersøkelses resultat 
foreligger sjelden før 48-72 timer etter prøvetakning. I løpet av denne tiden har pasienten 
oftest blitt behandlet symptomatisk, og viser betraktelig bedring. Vanlig praksis i u-land er at 
etiologisk diagnose ikke er prioritert utenfor sykehus, men at man i sykehus gjør prøvetakning 
av visse pasientgrupper dersom tilgjengelige ressurser. Disse inkluderer: Nyfødte, 
immunsupprimerte, barn i institusjoner, barn med persisterende eller blodig diaré og barn som 
trenger innleggelse. Avføringsleukocytter, laktoferrin og okkult blod er vanlige screening 
tester for å vise om det er høy sannsynlighet av invasive patogener i avføringen. Men disse 
blir regnet som å ha begrenset verdi for diaré hos barn i u-land (2).  
 
 
Etiolologisk inndeling 
 
Mer enn 20 virale, bakterielle og parasittiske enteropatogener er assosiert med akutt diaré hos 
barn i u-land. Følgende er en liste over de vanligste.   
 
Virus:          Rotavirus. 
                    Astorvirus 
                    Norovirus (calicivirus) 
                    Saprovirus (calicivirus) 
                    Enterisk adenovirus 
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 Rotavirus er både i i-land og u-land den vanligste årsaken til alvorlig, akutt, nondysenterisk 
diaré. Rotavirus forekommer vanligst hos barn under 2 år, sjelden hos barn over 5 år. I 
områder med særlig lav økonomisk standart sees viruset hyppigst hos barn under 12 mnd. 
 
Bakterier:     Escherichia coli-   Enteropatogen (EPEC) 
                                                   Enterotoksisk (ETEC) 
                                                   Enteroinvasiv (EIEC) 
                                                   Enteroaggregativ (EAEC) 
                                                   Enterohemoragisk (EHEC) 
                      Shigella -             Shigella dysenteriae 
                                                  Shigella flexnerii 
                                                  Shigella boydeii 
                                                  Shigella sonnei 
                      Salmonella-         Salmonella non-typhi  
                                                  Salmonella typhi   
                                                  Salmonella paratyphi    
                      Campylobacter-  Campylobacter jejuni 
                                                  Campylobacter coli   
E.coli er som gruppe, den bakterien som forårsaker flest tilfeller av diaré i u-land. 30-40% av 
alle episoder med akutt diaré hos barn er forårsaket av E.coli.  
 
Parasitter:     Entamoeba histolytica 
                     Cyclospora cayetanensis 
                     Giardia Lamblia 
                     Cryptosporidium parvum 
                     Isospora belli 
 
Infeksjoner forårsaket av protozoer og helminter, forekommer hovedsaklig i områder preget 
av mangel på rent vann og sanitæranlegg.  
 
Hyppigst rapporterte mikroorganismer assosiert med akutt endemisk diaré hos barn i u-land: 
 
 Under 2 år: Rotavirus 
                   EPEC, ETEC 
                   Astrovirus, enterisk adenovirus, calcivirus 
                   Shigella (flexneri, dysenteriae) 
                   Campylobacter jejuni 
                   Andre E.coli arter 
 
2-5 år:         ETEC 
                    Shigella (flexneri, dysenteriae) 
                    Rotavirus 
                    Salmonella non-typhi 
                    Giardia lamblia   (2)      
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Symptomatisk inndeling  
 
 
Diaré kan inndeles i ulike grupper, avhengig av sykdomsbildet. 
 

1. Ikke-innflammatorisk akutt gastroenteritt. Denne gruppen karakteriseres av vandig 
diaré som kan være meget uttalt, ofte assosiert med kvalme og brekninger. Pasienten 
er som regel afebril og uten abdominale smerter. Avføringen inneholder ikke blod, 
puss eller slim. Risiko med denne type diaré er dehydreringsfare.  
Etiologi: Clostridium perfringens 
               ETEC 
               Vibrio cholerae 
               Rotavirus  
               Enteropatogene adenovirus 
               Calcivirus 
               Giardia lamblia 
               Cryptosporidium parvum 
                                                                                                                               

2. Inflammatorisk akutt gastroenteritt er preget av hyppige, men mindre voluminøse 
avføringer enn ved ikke-innflammatorisk. Avføringen har ofte en gelatinøs konsistens 
og kan inneholde slim, puss og eventuelt blod. Pasienten har ofte feber, abdominale 
smerter og tenesmer. 
Etiologi: Campylobacter jejuni/coli 
               Clostridium difficile 
               EHEC 
               EIEC 
               Salmonella (gastroenteritt gruppen) 
               Shigella 
               Vibrio parahaemolyticus 
               Yersinia enterocolitica 
               Entamoeba histolytica 
 

3. Systemiske infeksjoner forårsakes av bakterier som penetrerer epitelet og infiserer 
cellene i de Peyerske plaques og mesenteriale lymfeknuter i distale del av ileum. Dette 
fører til en systemisk og mulig livstruende infeksjon. Symptomene domineres av 
nedsatt allmenntilstand, feber, hodepine og abdominale smerter.                                                           

      Etiologi: Campylobacter fetus 
               Salmonella paratyphi/typhi 
               Yersinia enterocolitica 
               Entamoeba histolytica  
 

4. Persisterende bakteriell diaré er sjelden i i-land, men forekommer oftere i u-land. 
Særlig i sammenheng med immusuppresjon, dehydrering og malnutrisjon. Tilstanden 
er sterkt forbundet med de høye tallene av barnedødelighet.  
Etiologi: EPEC 
               EAEC 
               Yersinia enterocolitica 

                           Plesiomonas shigellioides (9) 
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35 % av alle diaré-assosierte dødsfall hos barn under 5 år skyldes akutt ikke inflammatorisk 
diaré, 45 % persisterende diaré og 20 % dysenterisk (inflammatorisk) diaré(8). Sistnevnte er 
en akutt diare med blod, slim og tenesmer.  
 

 
 

Patogenese og klinikk ved E.coli infeksjoner 
 

 
Enteropatogen E.coli (EPEC) 
 
Bakterien er en av de hyppigste agens som identifiseres i avføring ved persistent diaré. 
Persistent diaré defineres ved diaré som varer over 14 dager. Nærmere halvparten av alle 
diarerelaterte dødsfall i u-land, skyldes persisterende diaré. 3-23 % av akutte diaré episoder, 
går over i persistent diaré.  Patogenesen til EPEC er først blitt klarlagt de senere år. Bakterien 
former mikrokolonier på overflaten av tarmepitel, i et mønster som kalles lokalisert 
adheranse. EPEC danner et karakteristisk bilde på epiteloverflaten, kalt ”attaching and 
effacing” (A/E). Bakteriene adherer til tarmepitelet og fester seg som en pseudopod-liknende 
struktur på epitelcellene. Med ”effacing” peker man på tap av vertens mikrovilli. Diaréen 
skyldes malabsorpsjon fordi tarmens mikrovilli er ødelagt. Siden inkubasjonstiden kan være 
kort, ofte bare noen få timer, antas det at det også foreligger aktive sekretoriske mekanismer 
og affeksjon av cellenes ione transport. Samlet sett er det tap av mikrovilli, kortere villi, tap 
av glycocalyx, enterocytt endringer og pseudomembran dannelse på slimoverflaten som 
forårsaker diaré, mat intoleranse og malnutrisjon (4).  
 
Klinikk: Fortrinnsvis kommer akutt, vandig diaré. Deretter kvalme, brekninger og moderat 
feber. Leukocytter i feces kan forekomme, men i langt mindre grad enn ved dysenteri. 
Sykdommen er alvorlig. I u-land er mortaliteten å over 30 %. EPEC er en av de hyppigste 
bakterielle årsakene til spedbarnsdiaré. 
 
 
Enterotoksisk E.coli (ETEC) 
 
Bakterien er prototypen på enterotoksinproduserende tarmbakterier som koloniserer 
tynntarmens epitel og fører til sekresjon av væske og elektrolytter uten inflammatoriske 
reaksjoner. Koloniseringen skjer ved hjelp av fimbrier (”koloniseringsfaktorer). Disse er 
heterogene, og det er fimbriene som er avgjørende for vertspesifisiteten idet de krever 
spesifikke cellereseptorer for å feste seg til tarmslimhinnen. Bakterien produserer to 
hovedtyper enterotoksiner, et varmelabilt (LT) som er svært likt koleratoksinet og et 
varmestabilt (ST). ETEC produserer et eller begge toksinene. LT stimulerer cyclisk AMP og 
ST stimulerer cyclisk GMP i epitelcellene. Begge toksinene fører til økt ione konsentrasjon i 
tarmlumen, med økt sekresjon av Cl- ioner, og redusert absorpsjon av Na+ ioner. Den økte 
ione konsentrasjonen i tarmen ble tidligere antatt å være årsak til osmotisk betinget vandig 
diaré. Nyere undersøkelser har imidlertid vist at grunnlaget for diaré symptomene er mer 
komplekst og involverer en kaskade av reaksjoner. 
 
Klinikk: Inkubasjonstiden er på ½ til 2 døgn. Symptomene debuterer vanligvis akutt med 
vandig diaré uten slim, blod eller puss. Kvalme og brekninger kan forekomme. Feber er 
sjelden. Sykdommen går vanligvis over etter tre dager. Ved diaré i fasen der barn går fra 
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amming til annen føde, er bildet mer alvorlig og mortaliteten betydelig. ETEC er en av de 
hyppigste bakterielle årsakene til diaresykdom hos barn under 5 år i utviklingsland. På 
verdensbasis kan denne bakterien forårsake opptil 400 millioner diaré episoder årlig hos barn 
under 5 år. ETEC kan gi alvorlig sykdom hos små barn og forårsake inntil 500 000 dødsfall 
per år (21). 
 
 
Enteroinvasiv E.coli (EIEC) 
 
Patogenesen for EIEC og Shigella infeksjoner er nesten identisk. Begge produserer toksiner, 
og er invasive. Disse virulensfaktorene er knyttet til forekomst av ulike plasmider hos 
bakteriene. Enterotoksinenes rolle i patogenesen er ennå ikke klarlagt, men sannsynligvis er 
de årsak til at sykdommen ofte debuterer med vandig diaré. Bakterien penetrerer epitelcellene 
i colon, hvor de formerer seg og trenger gjennom cytoplasma for å angripe naboepitelcellene. 
Resultatet er betydelig inflammasjonsreaksjon, og utvikling av ulcerasjoner i tarmens 
slimhinne. 
 
Klinikk: EIEC atskiller seg fra Shigella infeksjoner ved at forløpet vanligvis er mildere. Begge 
sykdommene debuterer ofte med vandig diaré, men shigllosene blir raskt dysenteriske, i 
motsetning til EIEC infeksjonene, der kun et fåtall blir dysenteriske. 
 
 
Enterohemoragisk E.coli (EHEC) 
 
Den nødvendige infeksjonsdosen er liten, i størrelsesorden 100 til 200 bakterier. 
Colonbiopsier viser en blanding av ischemi med fokale nekroser og inflammasjons 
reaksjoner. Uttalte A/E lesjoner, som ved EPEC-infeksjoner er påvist hos dyr. Sannsynligvis 
er slike lesjoner også er ledd i den initiale fasen av sykdommen hos mennesker. Patogenesen 
er kompleks og bare delvis klarlagt. Bakteriene produserer en rekke ulike virulensfaktorer. De 
viktigste er adheransefaktorer og to grupper såkalte Shiga-liknende toksiner (9 og 2). 
Toksinene kan forekommesammen eller hver for seg. De fører til økt kapillær permeabilitet, 
ødemdannelse og alvorlig inflammasjonsreaksjon som ødelegger tarmtottenes eitelceller. Selv 
om toksinene aldri er påvist i blod, antas at dekan nå nyrene via blodbanen. De Shiga-
liknende toksinene er cytotoksiske for humant nyreepitel. De antas å føre til nekrose av 
glomerulusepitelet, og okklusjon av glomeruluskapillærene med trombocytter og fibrin. Dette 
resulterer i akuttnyresvikt. 
 
Klinikk: Få bakteriegrupper gir opphav til symptomer fra så mange organer, som EHEC. De 
vanligste forekommende syndromene er hemoragisk kolitt (90 %), ikke blodig diaré (10 %) 
og HUS (10 % hos barn under 10 år). Hos nær 5 % oppstår komplikasjoner som kolecystitt, 
hepatitt, pankreatitt, colonperforasjon, postinfeksiøs colonstriktur, raktalprolaps, appendicitt, 
hemoragisk cystitt, lungeødem, myokardskade eller nevrologiske symptomer. 
Inkubasjonstiden er vanligvis 3-4 dager. Sykdommen debuterer med kolikksmerter. Deretter 
følger initialt ikke-blodig diaré. Etter 1-2 dager tiltar abdominalsmertene, og diaréen blir 
blodig. I alvorlige tilfeller består avføringen av ”bare blod og ingen avføring”. De fleste 
pasienter er afebrile eller bare subfebrile. Denne tilstanden varer vanligvis 4-10dager. Deretter 
helbredes de fleste uten sequeler. HUS (hemolytisk uremisk syndrom) defineres ved triaden: 
Hemolytisk anemi, trombocytopeni og nyresvikt. Tilstanden opptrer særlig hos barn, men kan 
også ramme voksne. Forhold som taler for et mer alvorlig sykdomsforløp er blodig diaré, høy 
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feber, leukocytose og behandling med antimotilitets medikamenter. Forekomst av Shiga-
liknende toksin 2 antas å indikere høyere frekvens av komplikasjoner i form av HUS enn 
toksin 1. Mortaliteten er 3-5 % selv ved optimal behandling, og inntil 30 % kan få alvorlige 
sequeler som nyreinsuffisiens, hypertensjon eller manifestasjoner fra sentralnervesystemet.  
I utviklingsområder er prevalensen av EHEC langt lavere enn av de andre tarmpatogene 
E.coli gruppene, og lavere enn i industrialiserte områder(9. 
 
 
 
Behandling 

 
Målet for behandling av både akutt og persisterende diaré er å reversere dehydrering, forkorte 
sykdomsperioden og redusere perioden pasienten er infeksiøs. Ved akutt diaré benytter man 
fortrinnsvis behandligsmuligheter som oral rehydreringsterapi, antibiotika, diett, 
bioterapeutika, motiliteteshemmende midler, samt øvrige midler som kull og kaolin. (de to 
sistnevnte uten dokumentert effekt) (22)  
Andre viktige intervensjoner som hadde effekt på mortalitet forårsaket av diaré, var:  
Ammeopplæring, bedret matforsyning, kvinne opplæring, meslingevaksine. Forbedring i 
sosioøkonomisk status, trygg vannforsyning, bedre kloakksystem og tilskudd av vitamin A 
har muligens også spilt en rolle(23.) 
 
 
ORT (oral rehydrerings terapi) 
 
I 1980 var diaré den viktigste årsak til barnedød, med 4.6 millioner årlige dødsfall blant barn 
under 5 år. ORT ble presentert i 1979 og ble raskt en hjørnestein i diarébehandlings-
programmet. Bestående av oralt administrert Na, karbohydrat og vann, skulle ORT vise seg å 
være et av de mest signifikante medisinske fremskritt på 1900-tallet.  
 
 
Utvikling av ORT –fra 1980 til i dag: 
 
Kun ORS: Tidlig på 80-tallet brukte man bare oppløsninger av orale rehydrerings salter, og 
glukose. (ORS) Dette kjøpte man som ferdigblandede salter i pakke, og blandet det i vann.  
 
ORS og/eller anbefalte hjemmelagde rehydrerings løsninger: WHO anbefalte ORS pakker, 
som behandling, men registrerte at tilgangen var dårlig. Derfor ble det laget retningslinjer for 
hvordan man kunne lage rehydreringsløsninger i hjemmet. Disse skulle inneholde Na i tillegg 
til glukose, sukrose eller annen form for karbohydrat. Også saltet risavkok, salt og sukker 
løsning og tradisjonelle supper ble regnet som gode alternativ.  
 
ORT og fast føde: Forskning på 80-tallet viste viktigheten av å fortsette å gi barn med diaré 
fast føde i løpet av diaréepisoden. Dette motvirket malnutrisjon og forkortet sykdomsforløpet.  
 
Økt væskeinntak: I 1990-1991, fokuserte man mye på mengden av væskeinntak. Man endte 
med å øke anbefalt mengde (23). 
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Væskemengde 
Erstatning av væske og elektrolytter er det viktigste ved behandling av akutt diaré og 
dehydrering. Oral rehydrering bør gis som hyppige små porsjoner for å unngå brekninger, 
gjerne med teskje. Tapt væske må erstattes på relativt kort tid sammen med vedlikehold og 
pågående tap. Stort sett kan en vandig diaré erstattes med: 
Erstatte fortsatte tap- 10 ml pr kg for hver diaré (og ett oppkast med 2 ml pr kg)  
Erstatte det tapte- 50-100 ml pr kg, over 3-4 timer (19). 
 
Intravenøs behandlig 
Indikasjon for intravenøs væskebehandling er alvorlig dehydrering (se under avsnitt klinikk 
og diagnostisering) eller mislykket oral rehydrering. 
 
Optimal sammensetning av ORS løsning i henhold til WHO og UNICEF: 
 
Glukose                        80-110 mmol/l (minst samme konsentrasjon som natrium) 
Natrium                        60-90 mmol/l 
Kalium                         15-25 mmol/l 
Sitrat                             8-12 mmol/l 
Klorid                           50-80 mmol/l     
Total osmolalitet          200-330 mmol/l (24) 
 
Tidlig i diaré forløpet kan man bruke vanlig drikke for å forhindre uttørring. Brus, juice og 
saft er som regel hypertone på grunn av høyt karbohydratinnhold, hvilket gir osmotisk diaré. 
Slike sukkerholdige drikker bør derfor blandes ut med rent drikkevann, eksempelvis: En del 
juice, tre deler vann. Å begrense laktoseholdig melk har ikke vist seg å ha positiv effekt, hos 
andre barn enn de med persisterende diaré, og mistanke om laktoseintoleranse (19). 
 
 
Mortalitet etter innføring av ORT 
I 1980 ble det estimert at 4.6 millioner barn under 5 år døde av diaré årlig. Ti år senere var 
tallet redusert til 3.3 millioner. I 1999 viser undersøkelser en ytterligere reduksjon til omlag 2-
2.5 millioner (23).  
 
 
Bioterapeutika (probiotika) 
 
Melkesyreproduserende bakterier som laktobakterier, bifidobakterier og fekale streptokokker 
blir brukt som et element i diarébehandlingen. Bakteriene som tilføres tarmene konkurrerer 
med de patogene enterobakteriene om bindingssteder og næring. I tillegg vil de tilførte 
bakteriene gjøre tarminnholdet surt, produsere bakteriecide kjemikalier, og sette i gang en 
uspesifikk immunrespons. Noen studier har vist effekt ved behandling av persisterende diaré, 
i form av bedring innen fem dager, hos 85 % av barna(22). 
  
 
Diett 
 
Et multisenter, sykehusbasert studie, har vist at kortvarig behandling av persisterende diaré 
kan bestå av enkle retningslinjer i matinntak, i hvor man tar i bruk lokal og tilgjengelig mat. 
Førstelinjedietten bør hovedsakelig inneholde: Korn, vegetabilsk olje, dyremelk og yoghurt. 
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Andrelinjedietten tas i bruk dersom pasienten ikke responderer på det initiale regimet, og bør 
være laktosefri. I tillegg erstattes korn av sukker. Dette har vist seg å være effektiv med 
hensyn på pasientenes vekstkurve(1). 
 
 
Tilskudd 
 
Barn med diaré (hovedsakelig kronisk diaré) og malnutrisjon løper stor risiko for å mangle 
vitamin A, sink, folsyre, kobber og selen. Vitamin A og sink har vist seg å være viktig for 
immunforsvaret og i tilhelingsprosessen i tarmmukosa. Ved å gi barn med akutt diaré vitamin 
A tilskudd, reduseres sjansen for overgang til kronisk diaré. Sink tilskudd har en markert 
effekt ved å redusere lengden på diaré episoden, samt minsker mortalitetsraten. Sink har 
terapeutisk effekt både ved kronisk og akutt diaré (1). 
 
 
Amming 
 
Spedbarn som ammes og har tarminfeksjon, bør fortsatt få brystmelk. I de tilfeller hvor barnet 
bare får morsmelk, og til en viss grad ved delvis amming, blir barnet beskyttet mot akutt og 
persisterende diaré de første seks måneder. Dette gir at amme opplæring er et essensielt 
element i beskyttelsen mot diaré og malnutrisjon (1). 
 
 
Motilitetshemmende middel 
 
Loperamid er et eksempel på et middel som har antisekretorisk og motilitetshemmende effekt. 
Middelet virker best dersom det tas tidlig i forløpet. Effekt er kun symptomatisk, og 
rehydrering må fortsettes etter behov. Effekt er ikke vist ved akutt infeksiøs diaré hos barn 
under 12 år (24). 
 
 
Antimikrobiell behandling 
 
De fleste bakterielle tarm infeksjoner går over av seg selv i løpet av 3-6 dager, og 
behandlingen består i første rekke av å erstatte væske- og elektrolyttapet.  Pasienten er 
vanligvis betydelig bedre når et eventuelt dyrkningssvar foreligger, og i de fleste tilfeller har 
antibiotika kun marginal effekt. I noen sykdomsforløp kan diaréepisoden forlenges, da 
antibiotika behandling kan virke ved å fjerne tarmens egen normalflora, og på den måten 
skaffe bedre grobunn for tarmpatogene mikrober. Endelig kan antibiotikabehandling forlenge 
smittebærertilstanden ved salmonellose (se under resistens avsnitt). Ved alvorlige infeksjoner 
kan antibiotikabehandling bli nødvendig, som for eksempel hos pasienter der diaréen er 
forårsaket av bestemte bakterier eller protozoer. Men i de aller fleste tilfeller har antibiotika 
ikke plass i behandlingen. (9). 
 
Antimikrobiell terapi for enteriske patogener:  
 
Campylobacter Spp.                       Azitromycin eller erythromycin 
Clostridium difficile                        Metronidazole 
Non typhi Salmonella                     Cefotaxime 
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                                                        Ceftriaxone 
                                                        Fluoroquinolone 
Shigella                                           Fluoroquinolone 
                                                        Azitromycin 
Vibrio cholerae                               Doxycycline dersom over 8 år 
E. histolytica                                   Metronidazole etterfulgt av furamid 
G. lamblia                                       Metronidazole 
Cryptosporidium parvum               Nitazoxanide (2) 
 
E.coli- Patogener som EPEC og EAEC ville sannsynligvis også respondert på antibiotika 
dersom man kunne diagnostisert disse tidlig nok. Aktuelt antibiotika avgjøres ved 
resistensbestemmelse. Antibiotika vil ved svært tidlig igangsatt behandling kunne forkorte 
sykdomsforløpet, redusere risiko for komplikasjoner og redusere hyppigheten av person til 
person smitte. I praksis er det svært vanskelig å få påvist bakteriologisk agens så tidlig at 
antibiotika vil ha god effekt. Dessuten er antibiotika bruk begrenset av ressurs mangel i 
utviklingsland. Ved EHEC infeksjon skal man ikke benytte antibiotika da dette kan øke risiko 
for utvikling av HUS (7). 
 
 
Resistensutvikling 
 
Et hensyn man er nødt til å ta, er det økende problemet med resistensutvikling. For liberal 
forskrivning av antibiotika i en rekke land har ført til en omfattende resistensutvikling som 
ikke sjelden er plasmidmediert (9). Bruk av antibiotika de siste 4 uker, er en dokumentert 
risikofaktor for utvikling av infeksjon eller kolonisering av resistente bakterielle patogener. 
 
Campylobacter: Azitromycin, erythromycin og fluoroquinoloner er behandlingsmuligheter 
for C. jejuni og C. coli. Erythromycin resistens i både i-land og u-land er stabil ved mindre 
enn 5 %. Dette inkluderer stammer isolert fra barn. Men i visse land er der rapportert høyere 
resistens rate. Stammer som viser resistens mot erythromycin, viser også resistens mot 
azithromycin og clarithromycin. Resistens økningen kom samtidig med at man begynte å 
bruke fluoroquinolon som bestanddel i dyrefor.  Høy frekvens av kryssresistens blant 
fluoroquinoloner har blitt rapportert.  
 
Salmonella: Det er det kliniske bildet forårsaket av salmonella nontyphi, som avgjør valg av 
behandlings- type og lengde. Problemet ved bruk av antibiotika er i mange tilfeller mangel på 
klinisk effekt, overgang fra tarmaffeksjon til systemisk sykdom, forårsaking av tilbakefall, 
resistens utvikling, og forlengelse av sykdomsforløp. En verdensomspennende 
resitensutvikling blant salmonella arter, er et vanlig funn.  
 
Shigella: Siden introduksjonen av sulfonamider, har man sett økende resistens blant flere 
Shigella arter. Mutiresistens er et globalt problem. Resistens av S. flexneri og S. sonnei, de 
artene som hyppigst forårsaker shigellose, har blitt utviklet mot disse legemidlene: 
Tetracycline, chloramphenicol, streptomycin, ampicillin, kanamycin og TMP-SMX. Anbefalt 
behandling hos pasienter med shigelliose består i dag av fluoroquinoloner, azithromycin og 
bredspektret cephalosporiner (2). 
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Forebygging og tiltak 
 
Diarésykdom kan forårsakes av mange ulike infeksiøse agens og kan overføres gjennom flere 
smitteveier. For å bryte de ulike smittekjedene er det derfor nødvendig med tiltak på flere 
nivåer samtidig (2). 
 
Nøkkelpunkter innen forebyggingstiltak:
1) Bekjempe fattigdom 
2) Vannkvalitet og -kvantitet 
3) Sanitære forhold (mtp avfallshåndtering og kloakksystem) 
4) Hygiene 
5) Amming 
6) Kunnskap, utdanning og informasjon til befolkningen 
7) Zink-tiskudd, og evt A-vitamin 
8) Vaksiner- er under utvikling 
9) Begrense bruk av antibiotika (dvs hindre overforbruk), antasida og antimotilitetsmidler 
 
Det store omfanget av diarésykom i utviklingsland, er et resultat av fattigdom og alle de 
forholdene som følger med fattigdommen. Bekjempelse av fattigdom er derfor et viktig 
overordnet mål.     
 
Forbedringer av vannkvalitet, vannkvantitet, sanitære forhold og hygiene er sentrale aspekter 
innen forebyggende arbeid av infeksiøs diarésydom.  Flere av de tarmpatogene mikrobene er 
potensielt vannbårne og smittes ved inntak av kontaminert vann. Mange av de samme 
patogenene kan også overføres via kontaminert mat eller ved kontaktsmitte med infisert feces- 
direkte eller indirekte. På grunn av at de diaréfremkallende patogenene kan overføres 
gjennom flere ulike smitteveier, bør forebyggende intervensjoner foregå på flere nivåer 
samtidig (6). Det bør iverksettes intervensjoner både på det samfunnsmessige, offentlige plan 
og det personlige plan. Kjennskap til de lokale forholdene er viktig for å kunne iverksette 
effektive diaréforebyggende tiltak. 
 
 
Vannkvalitet 
Det anslås at 1.1 milliarder av verdens befolkning mangler tilgang til helsemessig trygt 
drikkevann (WHO/UNICEF 2000). I områder med dårlig vannkvalitet opptrer diarésykdom 
ofte endemisk, dvs mer eller mindre til stede i befolkningen til alle tider. Helt sentralt i det 
forebyggende arbeid mot diarésykdom er kampen om rent drikkevann. Helsemyndigheter 
verden over har vedkjent og påpekt at mikrobiologisk god vannkvalitet spiller en viktig rolle i 
å forebygge utbrudd av vannbårne sykdommer, som feks infeksiøs gastroenteritt/ 
diarésykdom. 
 
En rekke tiltak har blitt utviklet for å forbedre den mikrobiologiske vannkvaliteten. Disse kan 
grupperes i 4 hovedkategorier: 
        1) Fysisk fjerning av patogener ( Filtrering, adsorpsjon eller sedimentering) 
        2) Kjemisk vannbehandling for å drepe eller deaktivere patogener, oftest med      
            klorin 
        3) Desinfisering ved varmebehandling (f.eks. koking, pasteurisering) og ved UV- 
            stråling enten ved bruk av sol (solar desinfeksjon) eller en kunstig UV-lampe 
        4) Kombinasjon av disse tiltakene (f.eks. filtrering kombinert med desinfisering) 
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Vannkvaliteten kan også forbedres ytterligere ved å hindre rekontaminering, f.eks ved 
residual desinfeksjon, rørlagt distribusjon av vannet og trygge lagringsforhold. 
De enkelte tiltakene gir ikke alene tilstrekkelig effekt mot hele bredden av de patogene 
mikrobene ved alle vannforhold. For eksempel vil mekanisk fjerning ha liten virkning på 
virus, grunnet størrelsen. I likhet er enkelte protozoer resistent mot kjemisk desinfeksjon. Den 
mikrobiologiske virkningen av de ulike intervensjonene kan også påvirkes av temperatur, pH, 
turbulens, kjemisk innhold og andre forhold i vannet. For å oppnå bedre effekt er det derfor 
vanlig å kombinere ulike metoder (6). Intervensjoner for å forbedre vannkvaliteten er generelt 
effektivt i å forebygge diaré, særlig i områder hvor diarésykdom opptrer endemisk. 
Husstandsintervensjoner (f.eks  kloring, filtrering, solar desinfeksjon og kombinert filtrering 
og desinfeksjon) har i mange studier vist seg å være mer effektive i å forebygge diarésykdom 
enn tiltak ved selve vannkilden (f.eks beskyttede brønner og borehull) (6). 
  
Vann er et grunnleggende menneskebehov. Det bør derfor iverksettes tiltak for å sikre god 
vannforsyning, både kvalitativt og kvantitativt, slik at hele verdens befolkningen får 
tilstrekkelig tilgang til rent vann. 
 
 
Sanitære forhold 
Et stort problem er at over halvparten av jordas befolkning mangler enkle toaletter, noe som 
fører til at avføringen siver ut i bekker eller annet overflatevann og dermed kontaminerer 
drikkevannet. En forutsetning for å bryte smittekjeden er å sørge for gode sanitære forhold. 
Det innebærer blant annet adekvate kloakksystemer for å forhindre at avføring renner urenset 
ut i vannkildene. Trygg avfallshåndtering, inkludert bleier, er også viktig for å hindre 
smittespredning.  
 
 
Hygiene 
En av de viktigste faktorene for å få kontroll med diarésykdom er hygiene, både generell og 
personlig. De generelle tiltakene omfatter blant annet rent vann og tilfredstillende sanitære 
forhold, som nevnt ovenfor. Personlige tiltak inkluderer god personlig hygiene, spesielt 
håndvasking, og begrenset bruk av antibiotika. Anbefaling av håndvasking har vist seg å være 
et meget effektivt tiltak for å redusere insidensen av diaré hos befolkning som bor i høyrisiko 
områder. Gode og hygieniske rutiner innen bleieskifting er viktig, både i hjemmene og på 
ulike helseforetak (2). 
Ideelt sett bør all mat tilberedes under hygieniske forhold og konsumeres innen kort tid. Mat 
som oppbevares i hjemmet bør lagres under trygge forhold. Oppkoking av vann og lagret mat 
kan også redusere risikoen for smitte av infeksiøse agens (3). 
 
 
Amming
Amming spiller en viktig nøkkelrolle i forebygging av småbarnsdiaré og bør fremmes, 
anbefales, oppmuntres i alle deler av verden. Gjennom amming får spedbarn en signifikant 
beskyttelse mot morbiditet og mortalitet av diarésykdom på 2 måter:  

1) Barn som ammer blir i mye mindre grad eksponert for mikroorganismer  
                  gjennom kontaminert vann, spedbarnsmat, kjøkkenredskap og -utstyr.  

2) I tillegg inneholder morsmelken immunologiske komponenter som 
      beskytter barnet mot sykdom etter en eventuell eksposisjon av en   
      infeksiøs agens.  
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Spedbarn som ammer, spesielt de under 3 måneder, opplever færre diaré episoder enn de 
spedbarna som ikke får morsmelk. Delvis amming gir en bedre beskyttelse enn de som kun 
får annen spedbarnsføde, men dårligere enn de som kun får morsmelk (2). Fullamming 
anbefales! 
 
 
Informasjon til befolkningen 
Opplysningsarbeid er viktig. Befolkningen i fattige land har generelt et lavt utdanningsnivå og 
mangler kunnskap om blant annet hygiene, smittespredning, sykdom og symptomer. 
Informasjon og utdanning til foreldre er viktig for å forebygge og oppdage alvorlig sykdom 
hos barnet. Det legges stor vekt på personlig hygiene (spesielt håndvasking) og oppmuntring 
til amming. 
 
 
Sink-tilskudd   
I følge flere internasjonale studier fra bl.a India, Nepal og Bangladesh har sink-tilskudd (og 
vitamin A)  vist seg å ha en positiv effekt ved å redusere sykelighet og død assosiert med 
diarésykdom (1 og 26). 
Tilskudd av sink kan behandle og forebygge diaré. En omfattende studie av 1800 barn i 
aldersgruppen 6 måneder til 3 år som ble utført i Nepal og India, viste at sink styrker 
immunsystemet og forkorter diarésykdommens varighet. Dette prosjektet, og andre 
internasjonale studier om sink, har vist så gode resultater at WHO ønsker å innføre sink i 
rutinebehandling av diaré. 45-50 % av alle diaréassosierte dødsfall skyldes persisterende 
diaré, der barnet dør av langvarig svekking, underernæring og andre infeksjoner som de 
pådrar seg fordi diarésykdommen blir langvarig. Barn som lever i fattige områder får i seg for 
lite sink, og dette er en viktig årsak til at diaré sykdommen kan bli langvarig. Barna kommer 
fort inn i en ond sirkel. De får i utgangspunktet i seg for lite sink. Sink fins naturlig i kjøtt, 
meieriprodukt og korn. Dette er matvarer som mange i utviklingsland har lite av. Barn med 
lav plasmakonsentrasjon av sink er mer utsatt for å få diare. Ved diare mister de viktige 
næringsstoffer, vitaminer og mineraler (inkludert sink) gjennom avføringa. Dermed blir de 
sykere og sykere. 
Sink er nødvendig for celledelinga i kroppen, som igjen er nødvendig for at immunsystemet 
skal fungere normalt og for at huden og slimhinnene skal kunne fungere som en barriere mot 
infeksjoner. Sink-mangel svekker både epitelial funksjonen og barrierefunksjonen i tarm 
mucosa. Ved å gi barna sinktilskudd på 40 mg daglig vil diarefrekvensen reduseres og 
sykdomsvarigheten forkortes. Sink har god dokumentert positiv virkning og er i tillegg billig 
og lett å bruke.  
 
               
Vitamin A 
I likhet med sink, bidrar vitamin A-mangel til å svekke immunforsvaret og slimhinnenes 
barrierefunksjon, slik at risiko for infeksjon øker. Alle barn med diare bør få 60 mg vitamin 
A-kapsler i 2 etterfølgende dager. Gjentas etter 4 uker. Barn mellom 6 måneder og 6 år i 
utsatte områder bør få 60 mg vitamin A hver 6 måned for å forhindre vitamin A-mangel. 
 
 
Vaksiner 
Det fins lite vaksiner tilgjengelig for å forebygge enteriske infeksjoner, men man regner med 
at tilgangen vil øke i framtiden i takt med utvikling av ny teknologi. 
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En type vaksine mot rotavirusinfeksjon viste seg å være effektiv, men ble trukket fra det 
amerikanske markedet i 1999 på grunn av uheldige bivirkninger (assosiasjon med økt 
overfølsomhet). Denne vaksinen har ikke blitt tillatt i noen andre land i verden. En annen 
vaksine har blitt brukt i Kina i flere år, men effekten og bivirkninger er ukjent. I  år 2004/2005 
pågikk det studier for å evaluere to nye vaksiner mot rotavirus. Begge vaksinene viste seg å 
være 80 % effektive ved alvorlig gastroenteritt og omtrent 70 % effektive uavhengig av 
alvorlighetsgrad. Den ene vaksinen er en G1 human svekket monovalent vaksine som har blitt 
testet i Latin Amerika og Finland. Den andre vaksinen er en G1, G2, G3, G4 og P1A(8) 
”bovin-human reassortant pentavalent” vaksine testet i USA, Europa og noen få Latin 
Amerikanske land (2). 
I 2004 ble den monovalente RV-vaksinen godkjent for vaksinering av spedbarn i Mexico, og i 
løpet av 2005/2006 har den blitt godkjent i over 30 land. I tillegg ble andre rotavirus vaksiner 
godkjent i februar 2006 (27). Det ser ut til at rotavirus gastroenteritt i løpet av de nærmeste år, 
vil kunne forebygges ved vaksinerings-programmer. Det arbeides nå med å kartlegge behovet 
for disse vaksinene i de fattigste landene i verden. Sentralt i dette arbeidet er innsamling av 
pålitelig data av morbiditet og mortalitet forårsaket av rotavirus gastroenteritt, samt å estimere 
den økonomiske byrden av rotavirus sykdom. 
 
For tiden fins to godkjente vaksiner for å forebygge V.Cholera-infeksjon (2). Den ene 
vaksinen har vist 100 % beskyttelse mot alvorlig kolera, men beskyttelsen er kortvarig (kun 
14 % av befolkningen i endemiske områder var beskyttet 4 år etter vaksineringen). Denne 
vaksinen er indikert for personer over 2 år, som skal reise inn i et koleraendemisk område. 
Den andre vaksinen, en inaktivert helcelle vaksine med subenhet B, viste seg å være både 
trygg og effektiv i opptil 3 år etter vaksinering ble utført i Bangladesh. 70 % av de voksne 
hadde effekt av vaksinen, med kun 25 % av barna. Bortsett fra kolera-vaksine, finnes 
det per i dag ingen tilgjengelig godkjente vaksiner mot de andre tarmpetogene 
bakteriene som forårsaker gastroenteritt og diare. En multi-agens hel celle vaksine mot 
både Shigella, cholera, ETEC og eventuelt campylobakter jejuni er under utvikling (21). 
 
Det fins ingen godkjente vaksiner mot tarminfeksjoner forårsaket av parasitter(2).  
 
 
 
Diskusjon 
 
Målsettingen med diaréoppgaven var å få en generell oversikt over diaré som et helseproblem 
hos barn under 5 år i u-land. Vi ønsket å kartlegge omfanget av morbiditet og mortalitet, 
hvilke faktorer som bidrar til den høye forkomsten og dødeligheten av diarésykdom og hvilke 
utfordringer man står overfor i kampen om å redusere smittespredning, sykelighet og død av 
diaré. Vi har langt på vei nådd våre målsettinger, men står igjen med noen ubesvarte spørmål. 
Det viste seg vanskelig å få tak i konkrete opplysninger angående mikrobiologisk diagnostikk 
og antibiotikabehandling i klinisk praksis- med tanke på hvilke midler som er rimelige og lett 
tilgjengelige. I sosioøkonomiske underutviklete områder er det generelt sett mangel på 
helseressurser, med blant annet begrenset tilgang til mikrobiologiske diagnostiske 
hjelpemidler. Det er derfor nærliggende å anta at mikrobiologiske tester for påvisning av 
etiologisk agens i praksis ofte uteblir og at antibiotikabehandling gjøres empirisk uten 
etiologisk diagnose. Hvilke typer antibiotika som er tilgjengelig- og som i praksis anvendes- i 
utviklingsland, har vi ikke funnet noe godt svar på. Kostbare antibakterielle midler (eks. 
cefalosporiner) er ikke tilgjengelig i de fattige områdene. 
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Diaré er en sjelden dødsårsak blant barn i de mest sosioøkonomiske velutviklete landene 
(Europa, Nord Amerika, Japan, Australia og New Zealand) men utgjør en av hovedårsakene 
til barnedødsfallene i de minst sosioøkonomiske utviklete landene i verden (I følge WHO 
inkluderer dette 50 forskjellige land i Afrika, Asia og Latin Amerika). Selv om det har vært en 
gradvis nedgang i diarérelaterte dødsfall siden 1980-tallet, er det en tankevekker at det 
fremdeles dør estimert 2-3 millioner barn hvert år som følge av diarésykdom, da hovedsakelig 
i de fattigste områdene i verden. Det finnes ingen eksakte tall på forekomst og mortalitet av 
diarésykdom. I kildematerialet vi har brukt i vår oppgave, varierer mortalitetsestimatet fra 1.8 
til 3.3 millioner, men de fleste anslår mortalitsraten til 2-2.5 millioner årlig. Med tanke på 
mulige mørketall og underrapportering, kan det være vanskelig å anslå nøyaktige tall.  
 
Den høye forekomsten og dødeligheten av diarésykdom er en konsekvens av flere forhold 
som følger med fattigdom, og kan vel kalles en fattigdoms-sykdom. Smittespredningen er 
avhengig av de lokale sanitære forholdene, og insidensen av diare kan derfor variere betydelig 
innenfor et land. Kontaminert drikkevann og mat, dårlige sanitære forhold og dårlig 
håndhygiene er hovedårsakene til smittespredningen. Mortaliteten er også sterkt knyttet til 
fattigdom. Underernæring og ødemer (som følge av protein-kalori-malnutrisjon) er faktorer 
som øker risiko for død av diaré. I en studie fra Bangladesh viste det seg at barnets kjønn også 
hadde en innvirkning på mortaliteten, uten at man fant noen forklaring på dette. Mangel på 
medisinsk utstyr og helsepersonell bidrar til at mange barn ikke får den helsehjelpen de har 
behov for. 
 
Amming har vist seg å forebygge diare hos spebarn, og fullamming anbefales opp til 6 
måneders alder. Hvorfor mange mødre slutter å amme barna sine i 3-4 måneders alder, har vi 
ikke funnet noe svar på. Hos HIV-infiserte mødre blir det et dilemma, da amming utgjør en 
viss risko for smitteoverføring til barnet. Siden morsmelk inneholder viktige 
immunkomponenter som beskytter barnet mot infeksjoner, kan man også la HIV-infiserte 
mødre amme i en kort periode, men da kun fullamming (ikke delvis amming) mens moren får 
antiviral behandling, for deretter å gå direkte over til supplementær føde. 
 
Det ligger store utfordringer i å få redusert morbiditet og mortalitet som følge av 
diaresykdom. Forebygging bør foregå på flere nivåer samtidig, med en kombinasjon av både 
offentlige og personlige tiltak. Forbedring av vannkvalitet, vannkvantitet, sanitære forhold og 
hygiene, spesielt håndvasking, står helt sentralt i det forebyggende arbeidet. Det er jo en 
tankevekker at store deler av verdens befolkning ikke engang har helsemessig trygt 
drikkevann- noe som er et grunnleggende menneskebehov.  
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