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Abstract 
Background: Today people travel more than ever putting them at risk of contracting tropical 
and travel related infectious diseases. The risk of being infected varies with the type of travel 
and the prophylactic measures taken. Examples of travels include typical tourist travel, 
backpacking, occupational travel and visiting friends and families in their country of origin.  
Among men who have sex with men (MSM) there has been an increasing incidence of 
imported cases of HIV and syphilis in Norway.   

Objective: The aim of this study was to identify what kind of travel-related tropical and 
sexually transmitted infections that was diagnosed in the Dept. of Infectious Diseases, 
Ullevål, Oslo University Hospital, in 2017. Furthermore, we wanted to look at preventive 
measures of these diseases. Moreover, we wanted to describe the patient characteristics of 
those infected with the most prevalent infections. 

Methods: Based on the diagnostic coding system ICD-10 the cases of travel-related 
infectious diseases at Ullevål in 2017 were identified in the electronical patient file system 
(DIPS). The choice of diagnoses of tropical infections and sexual transmitted diseases was 
based on previous reports of imported infections published by the Norwegian Institute of 
Public Health. Each case was verified or discarded according to information in patients’ files 
in DIPS. 

Results: The most prevalent travel-related infectious diseases at The Dept. of Infectious 
Diseases, Ullevål, in 2017 were malaria, dengue fever and campylobacteriosis with 13, 10 and 
10 registered cases each. Among sexually transmitted diseases HIV and syphilis were most 
prevalent with 42 and 16 cases, respectively. Quite a few individual cases detected by this 
method had to be excluded due to discrepancies between the ICD-10 code and the information 
in the patients’ files.  

Conclusion: Based on literature and information from patient records we have identified 
important preventive measures. This includes barrier prophylaxis against insects and 
chemoprophylaxis for malaria for high-risk groups such as people visiting friends and 
families in their country of origin. For HIV and syphilis, MSM constitute a high-risk group, 
and measures aimed directly at these are particularly important including promotion of 
condom use, pre-exposure prophylaxis, frequent testing, treatment and infection tracking. 
Many patients were excluded after our review in the electronic patients’ files. This highlights 
the need for more scrutiny in the registration of diagnostic codes in DIPS and explains the 
difficulty of correct disease frequency monitoring of infectious diseases.  
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Forord 
Dette er en prosjektoppgave skrevet ved det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo. Vi vil 

gjerne takke vår veileder Frank Olav Pettersen for god hjelp og veiledning underveis i 

arbeidet med oppgaven, samt Sonni Simonsen for utføring av DIPS-søket.  
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1. Innledning 
1.1. Begrunnelse for valg av oppgave  

Med en økende reising blant befolkningen, samt en økende innvandring, er 

importinfeksjoner mer aktuelle enn noen gang. Vi reiser på ulike måter, noe som påvirker 

risikoen for å bli syk på reisen. Mange reiser på ryggsekkturer, andre på jobbreiser, 

innvandrere besøker familie i tidligere hjemland, og noen driver humanitært arbeid i andre 

land. Hva slags type reise man foretar, påvirker også hvilke sykdommer man kan pådra 

seg. Figur 1 viser fordelingen av MSIS-meldte sykdomsgrupper nordmenn pådrar seg på 

reise i utlandet.  

 

 
Figur 1. Figuren viser fordelingen av infeksjoner, dvs. mikrobiologisk verifiserte og meldepliktige infeksjoner, som 
nordmenn smittes av på reise i utlandet. Tilfeller smittet før ankomst til Norge er ikke inkludert i statistikken. Tallene 
baserer seg på tilfeller meldt til MSIS 2010-2014. (1, 2) 
 

Oppgaven er skrevet ut fra problemstillingen ”Diagnostiserte importerte 

infeksjonssykdommer ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, 

Ullevål, i 2017, med fokus på reiserelaterte tropiske og seksuelt overførbare infeksjoner 

og mulighet for forebygging av disse” under veiledning av Frank Olav Pettersen, overlege 

og PhD ved Infeksjonsmedisinsk avdeling og leder for Regional kompetansetjeneste i 

import- og tropesykdommer, Oslo universitetssykehus, Helse-Sør-Øst RHF, og 

medveileder avdelingsleder, professor, Dr.med. Dag Kvale, Infeksjonsmedisinsk avdeling, 

Ullevål, OUS, og Universitetet i Oslo. Oppgaven består av en statistisk del og en litterær 

del. Til den statistiske delen er det hentet inn årsstatistikk for 2017 for reiserelaterte 

tropiske og seksuelt overførbare infeksjoner ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo 

universitetssykehus, Ullevål. Deretter valgte vi ut de tre reiserelaterte tropiske 
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infeksjonene og de to reiserelaterte seksuelt overførbare infeksjonene med høyest insidens 

for videre fordypning i den litterære delen, nemlig malaria, denguefeber og 

campylobacteriose, samt hiv og syfilis. 

 

Tropesykdommer er et begrep som i utgangspunktet brukes om sykdommer, og da i 

praksis kun infeksjonssykdommer, som bare eller i hovedsak forekommer i tropene, f.eks. 

malaria, schistosomiasis, leishmaniasis, trypanosomiasis og denguefeber. (3) Ifølge 

Folkehelseinstituttets rapport fra 2015, og som vist i figur 1, er imidlertid gastroenteritter 

den klart vanligste gruppen av meldte infeksjonssykdommer blant reisende, etterfulgt av 

seksuelt overførbare infeksjoner. Vaksineforebyggbare og vektoroverførte infeksjoner er 

mindre vanlig. (1, 2) Gastroenteritter klassifiseres vanligvis ikke som klassiske 

tropesykdommer (med unntak av de parasittære), (4) men siden denne sykdomsgruppen 

dominerer så voldsomt i statistikken over MSIS-meldte infeksjoner reisende pådrar seg, 

har vi valgt å inkludere disse på agensnivå.  

 

Ettersom gruppen av seksuelt overførbare infeksjoner er den nest vanligste gruppen av 

infeksjoner, ønsket vi i denne oppgaven å inkludere de vanligste seksuelt overførbare 

infeksjonene som nordmenn smittes av på reise, selv om disse ikke klassifiseres som 

klassiske tropesykdommer. (5) Folkehelseinstituttets rapport ”Blod- og seksuelt 

overførbare sykdommer i Norge 2016” viser at både menn som har sex med menn (msm) 

og heteroseksuelle menn som er på reise i utlandet er særlig utsatt for hivsmitte. I 2016 

var hele 59 % av de nydiagnostiserte msm smittet i utlandet. Blant msm smittet av syfilis i 

2016 var 31 % smittet i utlandet, som oftest av en tilfeldig partner. Det har vært en økning 

i antall syfilistilfeller blant msm i Norge, og sykdommen omtales nå som endemisk. (6) På 

grunnlag av dette vil det nå og i fremtiden være viktig for leger å ha kunnskap innen dette 

feltet for raskt å kunne diagnostisere disse sykdommene og dermed hindre videre smitte, 

gi adekvat behandling og forhindre fatale utfall. 
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1.2.  Mål 

- Beskrive antall tilfeller av de hyppigste importerte infeksjonssykdommene ved 

Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, i 2017, med fokus på reiserelaterte tropiske og 

seksuelt overførbare infeksjoner.	
- Beskrive forekomst og smittemåter for de tre vanligste reiserelaterte tropiske og de to 

vanligste reiserelaterte seksuelt overførbare infeksjonssykdommene og hvordan de kan 

forebygges.	

	

2. Metode 
2.1. Data fra Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål 

Pasientene som var diagnostisert med reiserelaterte tropiske og seksuelt overførbare 

infeksjoner i 2017 ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, 

ble identifisert ved hjelp av et søk i det elektroniske journalsystemet DIPS, på bakgrunn 

av diagnosekoder fra diagnosesystemet ICD-10. Diagnosekoder i ICD-10 som ofte eller 

alltid er importinfeksjoner ble inkludert i søket (vedlegg 1), som ble utført av 

helsesekretær Sonni Simonsen på Infeksjonsmedisinsk avdeling. Oppgaven var godkjent 

av medveileder og avdelingsleder Dag Kvale og av Personvernet ved OUS, inklusive 

innhenting av journaldata i DIPS og hiv-registeret ved avdelingen. Ved 

Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, registreres også hiv-pasientene i en egen 

database. Det måtte derfor gjøres et eget søk for innhenting av hiv-statistikk.  

 

Statistikken fra begge søkene ble samlet i en tabell, og de tre reiserelaterte  tropiske og de 

to reiserelaterte seksuelt overførbare infeksjonene med høyest insidens ble identifisert for 

videre fordypning. Kronisk hepatitt B og C utgjorde den desidert største gruppen med til 

sammen flere tusen registrerte oppmøter på Infeksjonsmedisinsk poliklinikk eller 

innleggelser på Infeksjonsmedisinsk avdeling. De fleste av disse var kjente tilfeller av 

kronisk hepatitt B eller C som var til én eller flere kontroller på poliklinikken i løpet av 

2017 og ikke nysmittede i 2017. Det ble i praksis umulig å finne ut hvor mange av disse 

som faktisk var nydiagnostisert i 2017 med vår søkemetode. Siden de kroniske virale 

hepatittene vanligvis ikke klassifiseres blant de klassiske tropesykdommene, vil de derfor 

ikke omtales videre i oppgaven, men i oversikten er diagnostiserte tilfeller av akutt 

hepatitt A, B og C, som ofte er reiserelaterte, inkludert. Tuberkulose forekommer i Norge 

nesten bare som importsykdom blant personer med opprinnelse fra land med høy 

forekomst og nesten aldri som reiserelatert infeksjonssykdom og ble ikke inkludert i 

DIPS-søket. (7) 
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Sykdommene malaria, denguefeber, campylobacteriose, hiv og syfilis ble valgt ut til 

videre fordypning ut fra insidenstall ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, 

for 2017. For pasienter registrert med diagnosekodene for malaria (B50-B54), 

denguefeber (A97), campylobacteriose (A04.5), hiv (B20-B24) og syfilis (A50-A53), 

leste vi fortløpende journal som henvisninger, innkomstjournaler, journalnotater, 

poliklinikknotater, sykepleienotater, epikriser, MSIS-meldinger og laboratoriesvar. 

 

Det første vi undersøkte i journalene var om inklusjonskriteriene og evt. 

eksklusjonskriteriene var oppfylt. 

Inklusjonskriterier: 

- Pasienter som ut fra diagnosekode og journalopplysninger, ble undersøkt og/eller 

behandlet for en av de fem utvalgte sykdommene ved Infeksjonsmedisinsk avdeling 

eller poliklinikk på Oslo universitetssykehus, Ullevål, i løpet av 2017. 

- Pasienter diagnostisert ved et annet sykehus, men overflyttet OUS, Ullevål, for videre 

behandling av samme sykdomstilfelle eller behandling av tilbakefall.  

Eksklusjonskriterier: 

- Pasienter som på bakgrunn av journalopplysninger ikke hadde hatt sykdommen de 

hadde fått diagnosekode for. 

- Sykdommen var diagnostisert før 2017. 

- Pasienter som var ferdigbehandlet ved et annet sykehus for den aktuelle tilstanden før 

de ble overført til OUS, Ullevål, for oppfølgingskontroll.  

- Journalopplysningene var så sparsomme at diagnosekoden ikke kunne bekreftes. 

	

For malaria, denguefeber og campylobacteriose registrerte vi følgende parametere: kjønn, 

alder, opprinnelsesland/fødeland, smittested, type reise og profylaksebruk. For hiv og 

syfilis undersøkte vi følgende parametere: kjønn, alder, opprinnelsesland/fødeland, evt. 

smitte før ankomst til Norge, smittested, smittemåte, andre seksuelt overførbare 

infeksjoner (SOI) ved diagnosetidspunkt og bruk av rusmidler ved smittetidspunkt. For 

hiv ble det i tillegg undersøkt hva som var årsaken til testing, profylaksebruk som kondom 

og pre-eksposisjonell profylakse (PrEP) og relasjon til partner.  

	

2.2. Data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 

Nasjonale tall ble hentet fra MSIS, ettersom alle sykdommene vi valgte å fordype oss i var 

meldepliktige. Tallene ble hentet fra Folkehelseinstituttet (FHI) sine nettsider og 
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rapportene “Årsrapport, Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende 2014 og 

utviklingstrekk i perioden 2010-2014”, ”Årsrapport 2017, Overvåkning av sykdommer 

som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer”, ”Blod- og seksuelt 

overførbare sykdommer i Norge 2016” og “Årsrapport 2017, Overvåking av seksuelt 

overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter”. Innrapporterte tall fra OUS, Ullevål, for 

de utvalgte diagnosekodene ble verifisert med direkte kommunikasjon med seniorrådgiver 

Hans Blystad ved FHI. 

 

2.3. Litterær del 

I den litterære delen av oppgaven samlet vi info fra kilder som FHI, World Health 

Organization (WHO) og UpToDate. Fra sistnevnte brukte vi som regel oppslagsverk 

funnet ved hjelp av pyramidesøk i McMaster plus med ulike søkeord (vedlegg 2). 
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3. Malaria 
3.1. Om sykdommen 

Malaria er en importert parasittsykdom som overføres via mygg infisert med ulike arter av 

malariaparasitter. Feber, frysninger og hodepine er de første symptomene, og opptrer som 

regel 10-15 dager etter at man er stukket. (8) Lengre inkubasjonstid, men oftest under tre 

måneder, er mulig ved f.eks. inkomplett eller ineffektiv profylakse. Avhengig av 

malariatype kan det videre utvikles alvorlig sykdom («ondartet» malaria, hjernemalaria) 

ved smitte med Plasmodium falciparum, eller som oftest «benign» malaria ved de andre 

Plasmodium-artene. (4, 9) Asymptomatisk infeksjon kan imidlertid forekomme hos 

individer som har ervervet delvis immunitet ila. oppvekst i endemiske områder. (8) 

 

3.2. Smitte 

Myggen som kan infiseres, og dermed overfører malaria er av slekten Anopheles. 30-40 

arter i slekten kan overføre sykdommen. (10) Myggen er mest aktiv på kvelds- og 

nattestid. (11) Malaria forårsakes av Plasmodium-parasitten, (10) som er en protozo i 

klassen sporozer. (12) Plasmodium-parasitten har en livssyklus på 9-21 dager ved 25ºC, 

og det er derfor en nødvendighet at myggen lever lenge nok til at parasitten kan fullføre 

livssyklusen sin. Livssyklusen til Plasmodium-parasitten er temperaturavhengig ved at 

livssyklusen blir lengre ved lav temperatur og kortere ved høy temperatur. Lave 

temperaturer vil derfor medføre at livssyklusen ikke fullføres innen myggens levetid. 

Høye temperaturer vil derimot være gunstig for Plasmodium-parasitten, og er en av 

grunnene til at en finner malaria i tropiske og subtropiske strøk. Hunnmyggen er den som 

stikker, da den behøver blod for å legge egg. Hunnen kan leve i opptil to måneder. (10)  

 

Mennesker kan infiseres av fem ulike Plasmodium-arter: P. falciparum, P. vivax, P. 

knowlesi, P. malariae og P. ovale. Av de fem er P. falciparum, også kalt «malign 

malaria», (10) den alvorligste og mest livstruende. (13) Dette skyldes blant annet at 

parasitten ved infisering av erytrocyttene kan feste seg til endotelet og tette igjen små 

arterioler og kapillærer. Den kompromitterte mikrosirkulasjonen gir symptomer fra det 

eller de organene som rammes. (11) Også P. vivax og P. knowlesi kan i sjeldne tilfeller 

forårsake alvorlig sykdom, mens P. malariae og P. ovale sjelden er assosiert med alvorlig 

sykdom og død. (13)  

 



	 13	

Figur 2. Malariaparasittens livssyklus. (14) 
 

3.3. Profylakse 

Det finnes en rekke mulige tiltak for å forebygge malaria hvis en skal reise til 

malariaområder. Hva slags profylakse en bør ta, avhenger av hvor en skal reise, hvilken 

tid på året det er snakk om, og hvordan man har tenkt til å bo mens man er på reise. (15) 

En rekke andre faktorer spiller også inn, slik som varighet av reisen, andel infiserte mygg, 

risiko for falciparum-malaria, risiko for resistent malaria, og kvalitet på helsetjenester i 

nærheten. (16) Hva slags profylakse som anbefales, vil i tillegg avhenge av hva slags type 

reisende man er; om man skal besøke familie i hjemlandet, om man er på ryggsekktur 

eller om man skal oppholde seg langt fra helsevesen. For barn, gravide og personer med 

immunsvikt finnes det også egne anbefalinger. (17)  

 

Malariaprofylakse deles inn i barriereprofylakse og medikamentell profylakse. (18)  

Barriereprofylakse regnes som den viktigste profylaksen og anbefales uavhengig av om 

man skal ha medikamentell profylakse i tillegg eller ikke. For å beskytte seg mot 

myggstikk bør man unngå å oppholde seg utendørs uten beskyttelse når myggen stikker. 

For malariamygg vil dette i hovedsak være på kvelds- og nattestid. På denne tiden av 



	 14	

døgnet bør man dekke seg til med lange klær som evt. er impregnert med myggspray. (19) 

På hud som ikke er tildekket bør man benytte myggspray som inneholder f. eks. DEET 

eller picaridin. (20) Om natten bør man benytte myggnett som er impregnert med 

permetrin spesielt i høyendemiske områder. Et par timer før man legger seg kan man også 

spraye rommet med myggspray, og idet man går inn i rommet bør man ikke skru på lyset 

før dører eller vinduer er lukket. I rom med aircondition er det som regel myggfritt. Det 

kan være en idé å forhøre seg med lokale der man befinner seg om hvordan 

malariaforholdene er. (19) Myggforekomsten kan variere i løpet av året og over tid 

avhengig av temperatursvingninger og tilgang på rent vann som myggen trenger for å 

legge egg. (21)  

 

Visse reisende bør ta noen ekstra forhåndsregler før de reiser til malariaområder. Dette 

omfatter barn, gravide, personer med ulike immunsvikttilstander, innvandrere som skal 

besøke venner/familie i hjemlandet, turister på ryggsekktur og turister som skal oppholde 

seg langt fra adekvat helsevesen. (17)  

 

For små barn er ekstra tiltak viktig grunnet deres økte risiko for å utvikle alvorlig sykdom 

ved malaria. På verdensbasis er det stort sett barn som står for dødsfallene av malaria. 

Personer med ulike tilstander av immunsvikt står også i fare for å utvikle mer alvorlig 

sykdom ved malariasmitte. (17)  

 

Innvandrere som er på besøk hos familie og venner i sitt tidligere hjemland, er spesielt 

utsatt for malariasmitte. En av årsakene til dette er at innvandrere ofte er delvis immune 

før de flytter fra hjemlandet, og når de reiser tilbake senere, er de ikke klar over at denne 

immuniteten gradvis tapes over tid (år) utenfor malariaområder. Dermed bruker de ikke 

nødvendig profylakse. I tillegg besøker de ofte steder utenfor turistområdene, der blant 

annet helsetilbudet er dårligere. Typisk er også at de reiser på besøk i regnperioden, da 

malariarisikoen er høyest. (17) 

 

Det er viktig med ekstra tiltak hos gravide grunnet risiko for anemi hos mor, uheldige 

svangerskapsutfall, slik som vekstretardasjon/lav fødselsvekt, spontanabort, dødfødsel, 

prematur fødsel, medfødt infeksjon og neonatal død, samt i verste fall fatale utfall for mor. 

(22) Kvinner fra endemiske områder som tidligere har gjennomgått flere 

malariainfeksjoner, blir delvis immune mot alvorlig malaria. Grunnet nedsatt immunitet i 

svangerskapet, samt dannelsen av placenta som parasittene kan feste seg til, mistes denne 
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immuniteten. (23) Dette er forklaringen på at innvandrerkvinner som kommer til Norge 

med delvis immunitet mot malaria, kan bli syke under svangerskapet lang tid etter siste 

mulige eksponering.  

 

Ryggsekkturister kan være utsatt for malariasmitte grunnet opphold på steder der myggen 

trives spesielt godt. Dette innebærer blant annet fotturer og padleturer. For turister som 

planlegger turer der det er langt til helsevesen kan det være aktuelt å ha med seg medisiner 

til selvbehandling dersom man blir smittet. (17) 

 
3.4.  Malaria globalt 

Verdens helseorganisasjons nyeste årsrapport om den globale malariasituasjonen viser at 

det i flere land var en økning i antall malariatilfeller i 2017 sammenliknet med året før. De 

10 hardest malariarammede afrikanske landene hadde til sammen en økning på hele 3,5 

millioner malariatilfeller sammenliknet med 2016. Globalt sett var det 219 millioner 

mennesker som ble smittet av malaria i 2017. Dette var en økning på to millioner fra året 

før, men likevel en nedgang på hele 20 millioner siden 2010. Av det totale antallet 

malariatilfeller var 92 % smittet i Afrika, 5 % i Sør-Øst-Asia og 2 % i landene øst i 

Middelhavet. P. falciparum stod for hele 99,7 % av malariatilfellene i 2017. (24) 

 

Ser man på dødsstatistikken for malaria, var det 435 000 mennesker som mistet livet av 

malaria i 2017, først og fremst i Afrika. Dette var 16 000 færre dødsfall enn året før og 

hele 172 000 færre enn i 2010. Som nevnt tidligere er spesielt små barn utsatt for alvorlig 

malariasykdom, og hvert andre minutt dør et barn som følge av malaria. Dette utgjorde 

hele 266 000 (61 %)  av malariadødsfallene i 2017. (24) 

 

3.5. Malaria nasjonalt 

Det var totalt 61 diagnostiserte tilfeller av malaria i Norge i 2017. Dette er omtrent en 

halvering fra 2014 med 120 tilfeller. Det høye antallet rundt 2014 antas å skyldes 

økningen i innvandrere fra Eritrea, samt en bedret innhenting av diagnostiserte tilfeller 

ved sykehusene i landet. Av de 61 tilfellene i 2017 utgjorde P. falciparum 40 tilfeller (66 

%), P. vivax 12 tilfeller (20 %), P. ovale tre tilfeller, P. malariae ett tilfelle, 

blandingsinfeksjon tre tilfeller, og for to var species-nivå ikke nærmere angitt. (10) 
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Når det gjelder smittested, var 20 smittet i Vest-Afrika1, 11 i Øst-Afrika2, 18 i øvrige 

Afrika, fire i Asia, og for åtte var smittested et annet/ukjent. Den største aldersgruppen av 

smittede var 20-49 år med 40 tilfeller, etterfulgt av de over 50 år med 11 tilfeller, 1-9 år 

med fem tilfeller, 10-19 år med fire tilfeller og ett tilfelle under 1 år. (10) 

 

Ser man på type reise de smittede har vært på, utgjør innvandrere på besøk i tidligere 

hjemland den største gruppen med 30 tilfeller (49 %). Deretter følger innvandrere som er 

smittet før ankomst til Norge med 11 tilfeller, vanlige turister med syv tilfeller, arbeids-

/studie-/langtidsopphold med fire tilfeller og forretningsreise med to tilfeller. For syv var 

reisetype annet/ukjent. (10)  

 

4. Denguefeber 
4.1. Om sykdommen 

Denguefeber er en viral infeksjon som overføres til mennesker via myggbitt. (25) Viruset 

som gir denguefeber er et arbovirus, dvs. et «arthropod-borne virus». Artropoder eller 

leddyr inkluderer flått og insekter som fluer og mygg. (26, 27) Dengueviruset overføres av 

myggen Aedes egypti, også kalt gulfebermyggen. Andre sykdommer som spres av 

gulfebermyggen er blant annet gulfeber, chikungunyafeber, vestnilfeber og zikafeber. (28) 

I denne oppgaven omtales kun denguefeber. Aedes albopictus som blant annet finnes i 

Sør-Europa, kan også fungere som kompetent vektor for denguefeber og andre arbovirus. 

(29) 

 

Symptomene ved denguefeber oppstår rundt 4-10 dager etter myggbittet og inkluderer 

influensalignende symptomer i ca. 2-7 dager. Det typiske sykdomsbildet er akutt feber 

ledsaget av to av følgende symptomer: retroorbitale smerter, alvorlig hodepine, kvalme, 

oppkast, hovne lymfeknuter, utslett, muskel- og leddsmerter. (30) En fryktet komplikasjon 

til sykdommen er utvikling av alvorlig denguefeber karakterisert ved økt vaskulær 

permeabilitetblødning, sjokk, mulitorgansvikt og død. (31) 

 

Viruset som gir denguefeber tilhører slekten Flaviviridae. Vi kjenner i dag til fire 

																																																								
1 Vest-Afrika omfatter Benin, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kapp Verde, Liberia, 
Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone og Togo. 10. Folkehelseinstituttet. Malaria - veileder for 
helsepersonell: Folkehelseinstituttet; 2010 [updated 19.11.18; cited 2019 16.01.]. Available from: 
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/malaria---veileder-for-helsepersone/. 
2 Øst-Afrika omfatter Burundi, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Komorene, Madagaskar, Mauritius, Rwanda, Seychellene, 
Somalia, Tanzania og Uganda. 10. ibid. 
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serotyper av viruset, nemlig DEN-1, DEN-2, DEN-3 og DEN-4. (25) Første gangs 

infeksjon med dengueviruset kalles en primærinfeksjon, og man vil da oppnå immunitet 

mot den serotypen man er smittet med på livstid. Forbigående og delvis immunitet mot 

andre serotyper ses også. Hvis man ved en sekundærinfeksjon infiseres med en annen 

serotype enn den man primært ble infisert med, har man økt risiko for å utvikle alvorlig 

sykdom. (32) Sannsynligheten for alvorlig sykdom vil også øke ved antall infeksjoner 

man gjennomgår. (25) Følgelig vil en sekundærinfeksjon med en ny serotype gi økt 

sannsynlighet  for alvorlig denguefeber, mens en primærinfeksjon som oftest vil gi en 

klassisk denguefeber. (31, 32) Man kan videre tenke seg at personer som bor i områder 

med høy sannsynlighet for smitte, vil kunne utvikle mer alvorlig sykdom. Eksempelvis vil 

et barn som vokser opp i et endemisk område som smittes med en serotype som barn og 

får en mild variant av klassisk denguefeber, kunne utvikle komplisert sykdom ved neste 

infeksjon med en annen serotype. 

 

I dag er denguefeber verdens vanligste myggoverførte sykdom og rammer i størst grad 

periurbane områder i tropiske og subtropiske land. (26) Myggen trives best i varme og er 

derfor mest aktiv på sommeren. I de varmeste strøkene kan den likevel være aktiv hele 

året, i motsetning til de kaldere strøkene hvor sommeren er myggens eneste aktive 

periode. Myggene oppholder seg både inne og ute, men trives ikke i luftavkjølte rom. 

Risiko for å bli stukket er høyest rett etter soloppgang og i timene før solnedgang, men 

myggen er også aktiv midt på dagen. (26) 

 

4.2. Smitte 

Som nevnt tidligere overføres viruset til mennesker ved myggbitt, hovedsakelig via Aedes 

aegypti, gulfebermyggen. Det finnes også andre mygger i Aedes-slekten som kan overføre 

viruset, slik som Aedes albopictus, også kjent som asiatisk tigermygg. (26) De vil ikke bli 

omtalt videre her. 

 

Aedes-myggen blir smittebærende ved å suge blod fra et infisert menneske. Etter at 

myggen har blitt infisert vil det ta rundt 8-12 dager før viruset når myggens spyttkjertler. 

(33) Myggen vil deretter kunne fungere som en vektor og spre viruset videre til 

mennesker så lenge den lever. (34) Viremien hos et menneske vil normalt oppstå 4-6 

dager etter stikk av en infisert mygg og vil vare helt til symptomene avtar. (34) Normalt 

lever myggen av nektar i blomster, men hunnmyggene er også avhengige av blod for å 

produsere sine egg. Følgelig er det hunnene som blir bærere av dengueviruset og kan gi 
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smitte videre til mennesker. (33)(26) Smitte mellom mygg og for eksempel dyr ser ikke ut 

til å ha særlig betydning for smitte til mennesker. (34) Mennesker kan heller ikke smitte 

hverandre direkte om man ser bort fra perinatal smitte fra mor til barn, smitte ved 

blodoverføring eller smitte ved transplantasjon. (26) 

 

4.3. Profylakse 

Myggen trives godt i urbane strøk,  særlig i fattige land hvor avfallssorteringen og 

vanntilførselen er dårlig. Her vil avfallsprodukter kunne bli værende og samle opp vann 

over tid. (26) Et profylaktisk tiltak mot denguefeber er å senke andelen av 

vannansamlinger med stillestående vann og dekke til vannoppsamlingsbeholdere,  da 

disse ansamlingene gir fine vilkår for myggen å legge egg. (34) I endemiske områder 

utføres også myggbekjempelse ved innendørs og utendørs spraying med myggmidler.  

(35) Ellers vil de profylaktiske tiltakene være de samme som ved andre myggoverførte 

sykdommer. Man bør dekke til så mye av kroppen som mulig, samt bruke myggstift eller 

myggolje på de områdene som ikke er tildekket. Myggnetting rundt seng eller i vindu er 

også forebyggende, og rom med aircondition vil vanligvis være fri for mygg. (36)(37)  

 

En vaksine mot dengueviruset er utviklet, men er ikke tilgjengelig i Norge. (36) Vaksinen 

som nå er i bruk heter Dengvaxia®. Ifølge forskningen har vaksinen 76 % effekt på 

symptomatisk denguefeber hos seropositive individer, altså de som tidligere er smittet 

med dengueviruset, 25 måneder etter første dose. Hos de seronegative, altså de som ikke 

er tidligere smittet, er effekten ikke signifikant. Faktisk er risikoen for alvorlig 

denguefeber og hospitalisering hos seronegative individer økt etter ca. 30 måneder fra 

første dose. For land som ønsker å innføre vaksinen er det derfor anbefalt serologisk 

testing før vaksinering og kun vaksinering av seropositive individer. Den anbefalte 

aldersgruppen er 9-45 år. Vaksinen gis i tre doser med seks måneders mellomrom, og det 

er foreløpig ikke anbefalt å gi boosterdose. (38) Som nevnt tidligere vil en 

sekundærinfeksjon med en ny serotype gi økt sannsynlighet for alvorlig denguefeber, og 

det vil derfor være ekstra viktig med profylakse for individer med gjennomgått 

denguefeber. (32, 39) 

 

4.4. Denguefeber globalt 

Ifølge WHO er det på verdensbasis rundt 390 millioner tilfeller av denguefeber hvert år, 

hvorav 96 millioner er symptomgivende. I 2008 var det i Amerika, Sørøst-Asia og 

landene vest i Stillehavet 1,2 millioner tilfeller av denguefeber. I 2015 var det i de samme 
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områdene 3,2 millioner tilfeller. Selv om tilfeller av denguefeber er underrapporterte ser 

vi på disse tallene at det er en trend til økende sykdomsforekomst. I 1970 var det kun ni 

land som var alvorlig rammet av denguefeber, i motsetning til over 100 land i dag i både 

Amerika, Afrika, øst i Middelhavet, Sørøst-Asia og vest i Stillehavet. De områdene som 

er hardest rammet er Sørøst-Asia og landene vest i Stillehavet. Det er anslått at 3,9 

milliarder mennesker lever under risiko for denguefeber. (40) 

 

4.5. Denguefeber nasjonalt 

Siden 2012 har denguefeber vært nominativt meldepliktig til MSIS. (1) I 2017 var det 

meldt 35 tilfeller av denguefeber, som er en nedgang fra 64 meldte tilfeller i 2016. Av de 

35 tilfellene var 23 (66 %) smittet i Asia og ni (26 %) smittet i Afrika. 27 av pasientene 

(77 %) var mellom 20-49 år. Årsak til smitte var for 15 av pasientene turistreise, ni hadde 

vært på besøk i hjemlandet, fire hadde vært på forretningsreise og tre var smittet i utlandet 

grunnet arbeids-og studieopphold. (26) 

 

5. Campylobacteriose  
5.1. Om sykdommen 

Campylobacteriose er en tarminfeksjon som forekommer i hele verden og den vanligste 

påviste bakterielle gastroenteritten i Norge. Omtrent halvparten av registrerte tilfeller i 

Norge er smittet i utlandet. (41, 42)  Sykdommen er i hovedsak forårsaket av bakteriene 

Campylobacter coli eller Campylobacter jejuni, hvorav sistnevnte gir flest 

sykdomstilfeller i Norge. Infeksjonen gir inflammasjon i tarmslimhinnen, som igjen gir 

redusert næringsopptak og økt væsketap med vandig diaré som følge. Symptomene 

oppstår 1-10 dager etter smitte og innebærer nedsatt allmenntilstand, feber, magesmerter 

og vandig diaré, ofte slim- og blodtilblandet. Campylobacteriose kan i sjeldne tilfeller gi 

Guillain-Barré syndrom og reaktiv artritt. Varighet av campylobacteriose varierer mellom 

få dager til to uker. (43-45) 

 

5.2. Smitte 

Smitte skjer vanligvis ved inntak av forurensede næringsmidler, særlig fjærkre, 

upasteurisert melk og drikkevann som ikke er desinfisert. Smitte er også mulig ved 

kontakt med smittebærende fugler eller dyr, samt ekskrementer fra disse dyrene. Smitte 

fra avføring til næringsmidler kan skje via fluer. Ved dårlig håndhygiene kan sykdommen 

i enkelte tilfeller smitte mellom mennesker. Etter symptomslutt er mennesker som regel 

smittsomme i 2-5 dager. (44, 45) 
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5.3. Profylakse 

Smitte av campylobacteriose skjer både i Norge og i utlandet. Med et økende antall 

utenlandsreiser blant nordmenn har forekomsten av campylobacteriosetilfeller økt. (43) 

Det er ikke mulig å vaksinere seg mot campylobacteriose, og forebyggende tiltak 

innebærer derfor å unngå kjente risikofaktorer for sykdommen. (45) 

 

Følgende tiltak er viktig i forebyggingen av campylobacteriose: 

- Gjennomsteke/-koke mat som fjærkre, kjøttkaker, hamburgere og annen farsemat. 

Annet kjøtt bør stekes godt på overflaten. 

- Drikke desinfisert drikkevann og pasteurisert melk. 

- God håndhygiene er viktig etter kontakt med dyr og toalettbesøk, samt før kontakt 

med mat. 

- God rengjøring av kjøkkenutstyr som er blitt brukt i tilberedningen av fjærkre og ikke 

gjenbruke redskaper eller skjærefjøler som har vært brukt til rått kjøtt. (45) 

 

I forbindelse med utenlandsreiser, spesielt til land med dårlige hygieniske forhold, er i 

tillegg disse tiltakene viktige:  

- Spise kokte grønnsaker, meieripakket is og frukt som kan skrelles.  

- Frukt og grønt bør være vasket med rent vann. 

- Drikke flaskevann. (45) 

 

For syklister foreligger en risiko for smitte gjennom gjørmesprut som er forurenset av 

dyreekskrementer. Ved sykkelritt under gjørmete forhold bør man derfor ha skjermer på 

sykkelen, drikkeflasker bør ikke være festet på sykkelen, og ved drikking bør de første 

slurkene med vann spyttes ut. (45) 

 

5.4. Campylobacteriose globalt 

Campylobacteriose er trolig den vanligste bakterielle gastroenteritten i verden og utgjør en 

av fire hovedårsaker til diarésykdom i verden. Hvert år blir 550 millioner mennesker syke 

av en diarésykdom. Av disse er 220 millioner (40 %) barn under 5 år. Små barn er mer 

utsatt for utvikling av alvorlig sykdom, i enkelte tilfeller med fatale utfall. (46) 

 

5.5. Campylobacteriose nasjonalt 

I Norge ble det registrert totalt 3884 tilfeller av campylobacteriose i 2017. Av disse var 

1707 tilfeller (44 %) smittet i utlandet, 1473 (38 %) i Norge og 704 (18 %) hadde ukjent 
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smittested. Totalt antall meldte tilfeller var omtrent det samme som foregående år, når 

man legger sammen tilfeller diagnostisert med dyrkning og PCR. Det ble i 2017 registrert 

1998 tilfeller (51 %) av C. jejuni, 163 tilfeller (4 %) av C. coli og 3 tilfeller av C. 

upsaliensis. Imidlertid var det ikke angitt species-nivå i hele 1720 tilfeller (44%), 

antakeligvis fordi de kun ble påvist med PCR. (42) Ser man på aldersfordelingen utgjør 

20-49 år den største gruppen med 1781 tilfeller (46 %), etterfulgt av gruppen over 50 år 

med 1518 tilfeller (39 %). (45) 

 

Blant de utenlandssmittede var Spania (422 tilfeller), Thailand (115 tilfeller) og Hellas 

(103 tilfeller) de hyppigste smittelandene. Man så også geografiske forskjeller blant de 

som var smittet i Norge, med Oppland, Rogaland og Vestfold på topp. Disse hadde en 

insidensrate på henholdsvis 49,1, 41,5 og 40,5 tilfeller per 100.000 innbyggere. Av de 

som ble smittet i Norge var 673 kvinner og 800 menn, og videre ble 445 (30 %) innlagt på 

sykehus for behandling. (42) 

 

6. Hiv 
Det var i 2016 en topp i antallet menn som har sex med menn (msm) som ble smittet med hiv 

i utlandet. (6, 47) Dette tydet på at hiv-infeksjon i økende grad hadde blitt en importsykdom, 

og det ble derfor naturlig å inkludere hiv i denne oppgaven.  

 

6.1. Om sykdommen 

Hiv, humant immunsviktvirus, er av typen retrovirus. (48) Det finnes to hiv-varianter, hiv-

1 og hiv-2, hvorav hiv-2 kun utgjør ca. 5 % av tilfellene globalt. (49) Ifølge ulike studier 

ser det ut til at hiv-2 er mindre patogen, sjeldnere fører til utvikling av aids og dermed er 

mindre dødelig. Det er også mulig å være infisert av både hiv-1 og hiv-2. (50) Heretter 

omtales kun hiv-1. Infeksjon med hiv gir, som navnet tilsier, immunsvikt, og ubehandlet 

blir immunsystemet på sikt så nedsatt at man får alvorlige infeksjoner og kreft og dør. 

Sykdommen kalles da aids. Viruset invaderer og ødelegger enkelte typer leukocytter, slik 

som CD4+-T-lymfocytter. Et lavt CD4+-tall medfører risiko for såkalte opportunistiske 

infeksjoner og kreftformer, (51, 52) som er infeksjoner og kreftformer som vanligvis ikke 

gir sykdom hos mennesker med et normalt immunsystem. (52, 53) Hiv kan også infisere 

andre celler i kroppen, deriblant hjerneceller. (51) 
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6.2. Smitte 

Det er i hovedsak tre smitteveier for hiv; seksuell kontakt, blodsmitte og smitte fra mor til 

barn. For at hiv skal smitte ved seksuell kontakt må slimhinner være i kontakt med 

hverandre. Blodsmitte skjer via blodtransfusjoner eller deling av sprøyter, og smitte fra 

mor til barn skjer enten under graviditet, fødsel eller amming. Det har også forekommet 

smitte ved transplantasjon av organer og sæddonasjon, og det har vært tilfeller med smitte 

etter at helsepersonell ved uhell har stukket seg på urene sprøyter, men dette er sjeldent. 

(51) 

 

6.3. Profylakse 

Forebyggende tiltak mot hiv innebærer bruk av kondom, forebyggende hiv-behandling, 

tidlig diagnostikk og rask antiretroviral behandling. (6) Hiv-positive som mottar effektiv 

antiretroviral behandling reduserer risikoen for å smitte andre med hele 96 %. (54)  I dag 

sier vi at en person med ikke-målbart virus i blod (dvs. < 50 viruskopier/ml) ikke kan 

overføre viruset til en annen person ved ubeskyttet sex, «Undetectable = Uninfectious». 

(55, 56) Videre finnes det medikamentell profylakse for hiv-negative, både 

preeksponeringsprofylakse (PrEP) og posteksponeringsprofylakse (PEP). PrEP er 

antiretrovirale medikamenter som kan benyttes av hiv-negative som har en ubehandlet 

hiv-positiv partner eller på andre måter har høy risiko for å bli hiv-smittet, og på den 

måten redusere smitterisikoen med 86-100%. (54, 57) PEP kan benyttes der en hiv-

negativ har vært i en situasjon med høy risiko for hiv-smitte. De antiretrovirale 

medikamentene må da tas tidligst mulig etter mulig eksponering for hiv, maksimalt innen 

72 timer, og deretter daglig i fire uker, etterfulgt av hiv-testing og rådgivning. (54) 

 

Når det gjelder hiv-smitte blant sprøytemisbrukere, er viktige forebyggende tiltak å bruke 

rene sprøyter ved hver injeksjon og å unngå å dele sprøyter med andre. (54) For å redusere 

smitte fra mor til barn under svangerskap eller amming er det viktig at mor er effektivt 

behandlet med antiretroviral behandling, samt behandle barnet og unngå amming. (54, 58) 

 

For å forebygge hiv er det generelt sett viktig med god informasjon, motivering til 

kondombruk, regelmessig testing, nødvendig profylakse til risikogrupper, tidlig 

behandling av hiv-positive og smitteoppsporing. Det er også viktig med testing og 

behandling av andre seksuelt overførbare infeksjoner som smitter på samme måte som 

hiv, og som øker risikoen for hiv-smitte. (54, 58) 
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6.4. Hiv globalt 

Det er estimert at det i 2017 var 36,9 millioner mennesker som levde med hiv/aids i 

verden, hvorav 1,8 millioner var nysmittede det året. Samtidig døde det 940 000 

mennesker i 2017 som følge av hiv-/aids-relaterte sykdommer. (59) 

 

Afrika sør for Sahara har den høyeste forekomsten av hiv i verden, med nesten ¾ av 

verdens hiv-smittede. Swaziland ligger helt på topp med hele 27,2 % hiv-smittede 

innbyggere. I Afrika sør for Sahara er det heteroseksuell smitte som er den vanligste 

smittemåten. Høyrisikogrupper utgjøres av personer som selger sex og muligens msm, 

men her mangler det statistikk. (49) 

 

I Karibia finnes verdens nest høyeste forekomst av hiv, etterfulgt av Latin-Amerika. Her 

er det i hovedsak msm som utgjør den største gruppen av smittede. (49) 

 

I Asia er det generelt sett høyrisikogrupper som har utgjort den største gruppen smittede. 

Dette har imidlertid endret seg i enkelte land, slik som Kina, der heteroseksuell smitte nå 

er hyppigst, og ikke lenger smitte via urene sprøyter som tidligere. (49) 

 

Også i resten av verden forekommer det hiv. I USA er forekomsten svært varierende 

mellom ulike stater, etnisk bakgrunn og kjønn. Den høyeste andelen smittede utgjøres av 

msm, særlig afroamerikanske msm, deretter heteroseksuelle og de som bruker urene 

sprøyter. (49, 60) I enkelte land i Øst-Europa, først og fremst i Russland og Ukraina, har 

en sett en økning i antall hiv-tilfeller blant heteroseksuelle og barn født av ubehandlede 

mødre. Heteroseksuell smitte er her den vanligste smittemåten, etterfulgt av bruk av urene 

sprøyter. I resten av Europa utgjør msm den største gruppen smittede. (49) 

 

Globalt sett er forekomsten av nye hiv-tilfeller fallende, men i enkelte deler av verden, 

slik som Sentral-Asia og Øst-Europa, er forekomsten økende. Når det gjelder antallet 

mennesker som lever med hiv i dag, har tallet flatet ut, og i noen land steget. Dette skyldes 

en økning i tilgangen til antiretroviral behandling, og dermed en økning i antall 

overlevende. (49) 

 

6.5. Hiv nasjonalt 

I Norge er hivinfeksjoner meldepliktige til MSIS (meldingssystem for smittsomme 

sykdommer). Ifølge Folkehelseinstituttets rapport for 2017 var antallet nye hivsmittede 
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lavere enn i 2016, med 213 nye tilfeller i 2017 mot 220 nye tilfeller i 2016. Det var en 

topp i antallet nye hiv-tilfeller i 2008, og siden dette har det vært en nedgang på hele 30 

%. Til sammen har 6277 mennesker blitt diagnostisert med hiv i Norge. (47) 

 

Antallet nysmittede msm er omtrent det samme som i 2016, men det er en økende andel 

som er smittet før ankomst til Norge. Blant msm som er født i Norge har det nærmest vært 

en halvering av tilfeller smittet i utlandet fra 2016 til 2017, og smittede i Norge har også 

gått noe ned. Preeksponeringsprofylakse (PrEP) har vært tilgjengelig i Norge siden 

begynnelsen av 2017, og det var i løpet av dette året minst 700 mennesker, hovedsakelig 

msm, som begynte på PrEP. Den økte bruken av PrEP, samt hyppigere testing og 

behandling, kan sannsynligvis forklare nedgangen av nye hivtilfeller hos msm bosatt i 

Norge. Risikoatferden ser derimot ut til å øke, da det har vært en økt forekomst av både 

syfilis fra slutten av 1990-tallet og gonoré fra 2010 blant msm, (47) noe som kan tyde på 

risikosex både i Norge og utlandet. Noe av økningen kan imidlertid skyldes overgang til 

molekylærgenetiske testmetoder for gonoré med høyere sensitivitet, samt hyppigere 

testing i høyrisikogrupper. (61) Majoriteten av msm smittes ved tilfeldig seksuell kontakt 

og ikke av en fast partner. (47) 

 

Antallet heteroseksuelt smittede har gått ned i 2017, inkludert de som er smittet før 

ankomst til Norge. Denne nedgangen synes å ha sammenheng med et redusert antall 

asylsøkere fra høyendemiske land for hiv de siste årene. Flertallet av heteroseksuelt 

smittede er menn smittet i utlandet, hvorav flest smittes i Thailand. Antallet smittede ved 

sprøytemisbruk har også gått ned. (47) 

 

Den største risikogruppen for hiv-smitte er altså msm og heteroseksuelle menn som har 

tilfeldig sex i utlandet, først og fremst i Asia. (47) 

 

7. Syfilis 
7.1. Om sykdommen 

Syfilis er en seksuelt overførbar sykdom forårsaket av bakterien Treponema pallidum, 

(62) og i perioden 2010-2017 var 26 % av de registrerte tilfellene i Norge smittet i 

utlandet. (63) Sykdommen har tre ulike stadier: primær syfilis, sekundær syfilis og tertiær 

syfilis. (63) Primær syfilis karakteriseres ved en hudlesjon kalt sjanker og regional 

lymfadenopati. Sjankeren oppstår hovedsakelig genitalt, men kan opptre hvor som helst, 

som perianalt, i munnen eller på huden, 3-90 dager etter smitte. Den er papuløs i starten 
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og utvikles senere til et smertefritt sår med en forhøyet og hard kant. (62) Senere vil rundt 

50 % ubehandlet utvikle sekundærstadiet. Hvor fort pasientene inntrer denne fasen 

varierer fra pasient til pasient, men fra to måneder til ett år etter smittetidspunktet er 

typisk. (63) 

 

I sekundærstadiet har bakterien spredt seg systemisk, og man vil derfor kunne utvikle et 

bredt spekter av symptomer. (63) Flere symptomer vil derfor være av generell art som 

slapphet, vekttap og feber. (62) Sekundær syfilis kan også manifestere seg i huden med 

eksempelvis roseola, som er et makulopapuløst utslett som typisk er lokalisert på trunkus 

og ekstremiteter, inkludert håndflater og under føttene. (62, 63) En annen 

hudmanifestasjon er condylomata lata som oppstår i slimhinner. Disse lesjonene er 

opphøyde og gråhvite og trives særlig i perineum og i munnen, hvor det er fuktig og 

varmt. (62) I denne fasen vil man blant annet også kunne oppleve glandelsvulst, håravfall 

og meningitt. (63) 

 

Et tredje stadium, tertiærstadiet, vil utvikles hos rundt 30 % av de som er ubehandlet. (62) 

Dette vil hos de fleste pasientene ta årevis. (63) Symptomene ved det tredje stadiet vil 

særlig involvere det kardiovaskulære systemet og nervesystemet. Det vil også kunne 

oppstå gummatøs syfilis som er noduli som typisk oppstår i hud, ben og i indre organer. 

(62)  

 

Før eller mellom de ulike syfilisstadiene kan ubehandlede pasienter være symptomfrie 

selv om de har positiv serologi, og da er i et latent syfilisstadium. Latent syfilis har et 

tidlig og et sent stadium hvor det tidlige stadiet regnes som det første året etter 

smittetidspunkt. (63) Ervervet syfilis kan deles inn i tidlig og sen syfilis, hvor tidlig syfilis 

inkluderer primær, sekundær og tidlig latent syfilis. Sen syfilis inkluderer sen latent syfilis 

og tertiær syfilis. (64) 

 

7.2. Smitte 

Syfilis er som sagt en seksuelt overførbar sykdom forårsaket av bakterien Treponema 

pallidum. (62) Sykdommen kan smitte seksuelt både i primær, sekundær og tidlig latent 

stadium, men ikke i sen latentfase. (63) Syfilis forårsaket av seksuell smitte kalles 

ervervet syfilis i motsetning til kongenitt syfilis som oppstår grunnet smitte fra mor til 

foster under svangerskapet. (65) Smitten ved ervervet syfilis skjer ved direkte kontakt 
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mellom slimhinner. Dermed smittes sykdommen både vaginalt, oralt og analt. (63, 65) 

Hud til slimhinne eller hudkontakt og kyssing kan også medføre smitte. (63) 

 

Det kreves kontakt med infiserte åpne lesjoner med bakterier i for at smitte skal skje. I 

primære sjankere og condylomata lata er bakterieantallet i lesjonene høyt, og en 

smitterisiko vil være på rundt 30 %. Denne risikoen er mye høyere enn for de andre 

hudlesjonene. Andre hudlesjoner som oftest oppstår under sekundærinfeksjoner har som 

regel et lavt bakterieantall, og risiko for smitte er dermed lav. (62, 63) Ved kongenitt 

syfilis krysser T. pallidum placenta og infiserer fosteret, noe som kan gi store 

konsekvenser for fosteret. (63, 65) Under svangerskapet er risikoen for å smitte barnet 

høy. En ubehandlet mor med  primær eller sekundær syfilis vil med 70-100% 

sannsynlighet smitte sitt barn. Ubehandlet vil smitterisiko være ca. 40% ved tidlig latent 

fase og 10 % ved sen latent fase. (63) Alle gravide tilbys syfilistesting, likeledes screenes 

alle bloddonorer for syfilis. I tillegg har bakterien kort levetid under blodbankens forhold, 

og følgelig er blodsmitte en sjelden årsak til syfilis. (62) 

 

7.3. Profylakse 

Syfilis har vært en sjelden sykdom i Norge i flere tiår, og oppmerksomheten og 

kunnskapen om sykdommen er mindre enn tidligere. I de siste årene har insidensen økt, 

men oppmerksomheten og kunnskapen hos helsepersonell henger etter. For å hindre 

spredning av syfilis, anbefales regelmessig testing blant personer i risikogrupper, og 

behandling bør gis raskt. Det er viktig at helsevesenet opprettholder god nok kunnskap om 

syfilis og sykdommens symptomer for å kunne stille diagnosen raskt. Samtidig er det 

viktig at de utsatte gruppene kjenner til hvilke symptomer de skal være obs på, slik at de 

kan oppsøke helsevesenet raskt og få behandlingen de trenger. (63) Smitteoppsporing er 

en viktig del i forebyggende øyemed for å identifisere personer som er ukjente med sin 

status og behandle dem. (6, 47) Ettersom sykdommen smitter seksuelt er kondombruk et 

viktig forebyggende tiltak. Dette gjelder både vaginal-, anal- og oralsex. Mange smittes i 

dag ved ubeskyttet oralsex, noe som særlig gjelder menn som har sex med menn. Det er 

derfor viktig at disse beskytter seg for å forebygge videre smitte. (63) En bør også huske 

at sykdommen kan smitte fra slimhinne til hud eller slimhinne før munnsex, vaginalsex 

eller analsex påbegynnes, f.eks. ved berøring, fingring, anal munnsex eller kyssing. (62) 

Et annet viktig tiltak er at folketrygden dekker alle utgifter for undersøkelse og behandling 

som sykdommen måtte kreve. (63) Forhåpentligvis vil dette føre til at flere oppsøker 

helsevesenet og følger behandlingen.  
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7.4. Syfilis globalt 

I 2012 anslo WHO prevalensen av syfilis til å være rundt 18 millioner på verdensbasis, 

med 5,6 millioner nye tilfeller det året. (62)  

 

WHO sin rapport ”Report on global sexually transmitted infection surveillance 2015” ble 

basert på rapporterte syfilis-tilfeller til GARPR (Global AIDS monitoring) fra 55 land i 

2014. Dette gjelder de seksuelt overførte syfilistilfellene. Det ble i 2014 til sammen 

registrert 25,1 tilfeller per 100 000 av den voksne populasjonen i disse landene. 17,2 per 

100 000 var kvinner og 17,7 per 100 000 var menn. Det ble rapportert høyest forekomst i 

området vest i Stillehavet, etterfulgt av Afrika og Amerika. I Stillehavsområdene og i 

Afrika er forekomsten høyest blant kvinner, i motsetning til i Amerika og Europa, der 

forekomsten er høyest blant menn. (66) 

 

7.5. Syfilis nasjonalt 

I Norge har det siden 1993 vært pliktig å melde syfilis anonymt til MSIS, til forskjell fra 

1975-1992, da syfilis kun var summarisk meldepliktig. (63) MSIS sin rapport inkluderer 

bare primær, sekundær og tidlig latent syfilis, og gir dermed en oversikt over de som har 

blitt smittet i løpet av det siste året. (47) 

 

Det ble i 2017 meldt 223 nye tilfeller av syfilis sammenlignet med 188 i 2016 og 61 

tilfeller i 2007. Av de 223 tilfellene var 36 % primær syfilis, 27 % sekundær syfilis og 36 

% tidlig latent syfilis. Av de smittede var 206 menn og 17 kvinner; 78 % var smittet 

homoseksuelt, og 22 % heteroseksuelt. Av de homoseksuelt smittede var 66% smittet i 

Norge og 34 % i utlandet. For sistnevnte var 11 smittet i Tyskland, 10 i Spania, sju i USA, 

seks i Thailand og resten var smittet i hovedsakelig andre europeiske land og Sør-

Amerika. (47) 

 

Det ses en betydelig økning av syfilistilfeller i Norge. Økningen gjelder først og fremst 

homoseksuell smitte, men også heteroseksuell smitte. Ifølge MSIS har insidensen av 

syfilis blant msm tidoblet seg siden 2005, og i denne gruppen kan sykdommen nå 

betraktes som endemisk. (47)  
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8. Resultater 
8.1.  Diagnostiserte reiserelaterte tropiske og seksuelt overførbare 

infeksjoner ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål i 

2017 

Årsstatistikken for 2017 for de reiserelaterte tropiske og seksuelt overførbare infeksjonene 

ble hentet ut på bakgrunn av ICD-10-koder registrert i DIPS, og ga følgende resultat: 

Sykdom 

Antall etter søk 
basert på 

diagnosekode Antall korrekt diagnose 
Hiv 47 42 
Syfilis 27 16 
Malaria 20 13 
Denguefeber 11 10 
Campylobacteriose 10 10 
Non-tyfoid salmonella 6 6 
Schistosomiasis 6 5 
Ekinokokkose 15 4 
Akutt hepatitt A 5 3 
Gonoré 3 3 
Leishmaniasis  4 2 
Anogenital herpes 3 2 
Tyfoidfeber 3 1 
Paratyfoidfeber 0 1 
Amøbeabscess 1 1 
Shigella 4 1 
Akutt hepatitt C 1 1 
Taenia solium 1 0 
Giardiasis 2 0 
Zikafeber 2 0 
Afrikansk flåttbittfeber 1 0 
Q-feber 4 0 
Akutt hepatitt B 1 0 

Tabell 1. Kolonnen til venstre gir en oversikt over de reiserelaterte tropiske og seksuelt overførbare 
infeksjonssykdommene ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, OUS, som ble hentet ut på bakgrunn av ICD-10-
koder registrert i DIPS. Kolonnen til høyre viser statistikken etter at vi gikk inn i journalene og ekskluderte de som ikke 
ble diagnostisert og behandlet ved avdelingen i 2017.  
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Figur 3. Figuren viser hvilke reiserelaterte tropiske og seksuelt overførbare infeksjonssykdommer som ble diagnostisert 
og behandlet ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, OUS, i 2017. Figuren viser også fordelingen mellom kvinner 
og menn.  
 
Etter gjennomgang av tallene fra årsstatistikken vist i figur 3 og tabell 1, viste det seg at 

malaria, denguefeber og campylobacteriose var de tre vanligste reiserelaterte tropiske 

infeksjonssykdommene, og hiv og syfilis de to vanligste reiserelaterte seksuelt 

overførbare infeksjonene diagnostisert ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, OUS, i 

2017. For de reiserelaterte tropiske infeksjonssykdommene ble vår statistikk 

sammenliknet med antall tilfeller meldt til MSIS fra Ullevål. MSIS hadde registrert 16 

tilfeller av malaria, åtte tilfeller av denguefeber og 43 tilfeller, hvorav seks fra 

Infeksjonsmedisinsk avdeling, av campylobacteriose. Tallene for de seksuelt overførbare 

infeksjonene ble ikke sjekket opp mot MSIS, da en stor andel meldes til MSIS fra 

Olafiaklinikken o.l.   

 

8.2. Malaria 

Det var totalt 20 pasienter med diagnostisert med malaria iflg. diagnosekoding i DIPS i 

2017. Av disse ble syv pasienter ekskludert; to fordi de var behandlet i utlandet og ikke 

fikk påvist malaria ved kontroll på OUS, Ullevål, og fem fordi de ikke hadde hatt malaria 

i det hele tatt. Det var altså 13 pasienter totalt som ble riktig diagnosekodet med malaria i 

2017. Av disse hadde 10 pasienter falciparum-malaria, én vivax-malaria, én ovale-malaria 

og én uspesifisert malaria, men ifølge blodutstryk fikk sistnevnte påvist P. falciparum. 

Sistnevnte var altså registrert med feil diagnosekode i henhold til species-nivå. 
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Av de totalt 13 malariatilfellene var det syv menn og seks kvinner. Tilfellene var jevnt 

fordelt i alderen 21-61 år. Figur 4 gir en oversikt over aldersfordelingen til de som ble 

diagnostisert med malaria ved OUS, Ullevål, i 2017.  

 

Figur 4. Figuren viser aldersfordelingen til de som ble diagnostisert med malaria i 2017 ved Infeksjonsmedisinsk 
avdeling, Ullevål, OUS. Y-aksen angir antall tilfeller og x-aksen angir aldersgruppe. 
 

Av de 13 pasientene var kun to pasienter opprinnelig fra Norge, én var fra Frankrike, én 

var fra India, åtte var fra ulike afrikanske land (Liberia, Kamerun, Gambia, Sierra Leone, 

Nigeria, Tanzania og Kenya), og én var fra et ukjent land utenom Norge. Når det kommer 

til smittested, ble én smittet i India og hele 12 smittet i Afrika, herunder fire i Nigeria, to i 

Tanzania og én i hvert av følgende land: Guinea, Kongo, Kamerun, Sierra Leone, Uganda 

og Den sentralafrikanske republikk. 

 

I figur 5 illustreres hva slags reise de 13 malariasmittede har foretatt seg. Den hyppigste 

reisetypen var besøk hos familie i hjemlandet. Dette gjaldt seks pasienter, og fem av disse 

ble smittet mens de var på besøk hos familie i Afrika. Av alle pasientene var det kun tre 

som hadde brukt medikamentell profylakse under oppholdet, og alle disse skulle på besøk 

til familie i hjemlandet. Resten hadde ikke brukt noen medikamentell profylakse. Det var 

ikke dokumentert bruk av barriereprofylakse i journalene.  
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Figur 5. Figuren gir en oversikt over reisetype for malariapasientene som ble diagnostisert ved Infeksjonsmedisinsk 
avdeling, Ullevål, OUS, i 2017. 
 
 
8.3. Denguefeber 

Det var totalt 11 pasienter registrert med diagnosekode for denguefeber i 2017. Én ble 

ekskludert fordi vedkommende ble førstegangsdiagnostisert i 2016. Det ble altså 

diagnostisert 10 tilfeller av denguefeber ved OUS, Ullevål, i 2017. Figur 6 gir en oversikt 

over aldersfordelingen til de som ble smittet. Den største andelen av de smittede var unge 

pasienter, og gjennomsnittsalderen var 34 år.  

Figur 6. Figuren viser aldersfordelingen til de som ble diagnostisert ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, OUS, i 
2017. Y-aksen angir antall tilfeller og x-aksen angir aldersgruppe.  
 

Syv av pasientene var kvinner, og tre var menn. Seks hadde norsk etnisitet. De resterende 

pasientene var fra Elfenbenskysten, Nigeria, India og Filipinene. Figur 7 viser hvilken 

verdensdel pasientene hadde blitt smittet i. 
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Figur 7. Figuren gir en oversikt over hvilken verdensdel denguefeberpasientene hadde blitt smittet i. Y-aksen angir 
antall og x-aksen verdensdel. I Afrika var pasientene smittet i Elfenbenskysten, Somalia og Nigeria. Blant de smittede i 
Asia var to smittet i Indonesia, to i India, én på Filipinene og én i Myanmar. Én var smittet på Cuba. 
 

Med tanke på type reise var det fire personer som hadde vært på besøk hos familie i 

hjemlandet, to hadde vært på vanlig turistreise, to hadde vært på forretningsreise, og to 

hadde jobbet med humanitært arbeid. Profylakse i form av myggnetting og myggspray var 

enten ukjent eller ble ikke notert i journalene. 

 

8.4. Campylobacteriose 

Det var totalt 10 pasienter med ICD-10-kode for campylobacteriose i 2017. Ingen ble 

ekskludert. Figur 8 gir en oversikt over aldersfordelingen til de smittede. 

Figur 8. Figuren viser aldersfordelingen til de som ble diagnostisert med campylobacteriose ved Infeksjonsmedisinsk 
avdeling, Ullevål, OUS, i 2017. Y-aksen angir antall tilfeller og x-aksen angir aldersgruppe. 
 

Det var syv kvinner og tre menn blant de smittede, hvorav ni pasienter var etnisk norske 

og én var vietnamesisk. Fire var smittet i Norge, fire i øvrige Europa (Polen, Storbritannia 

og Spania) og to i Asia (Japan og Kina). Figur 9 gir en oversikt over type reise som disse 

pasientene hadde vært på. 
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Figur 9. Oversikt over reisetype for campylobacteriosepasientene som ble diagnostisert ved Infeksjonsmedisinsk 
avdeling, Ullevål, OUS, i 2017. 

 

8.5. Hiv 

Det ble registrert 47 med hiv i 2017. Av disse ble tre ekskludert fordi de var smittet før 

2017, og to ble ekskludert fordi det ikke fantes noen informasjon om pasienten i 

journalen. Ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, OUS, ble det altså diagnostisert 42 

nye tilfeller av hiv i 2017. Av de 42 tilfellene var 37 menn (79 %) og kun fem kvinner 

(11%). Figur 10 gir en oversikt over aldersfordelingen til de smittede. Den klart største 

aldersgruppen var 20-29 år med 16 tilfeller, etterfulgt av aldersgruppen 40-49 år med 10 

tilfeller. Gjennomsnittsalderen var 37,6 år. 

Figur 10. Figuren viser aldersfordelingen for de som ble diagnostisert med hiv ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, 
Ullevål, OUS, i 2017. Tall fra barneavdelingen er ikke inkludert i vårt søk, og vår statistikk omhandler derfor kun 
pasienter >18 år. Y-aksen angir antall tilfeller og x-aksen angir aldersgruppe. 
 

Omtrent halvparten var etnisk norske, og den andre halvparten var fra ulike land i både 

Europa, Afrika, Asia og Amerika. Syv personer var fra Afrika, to fra Asia, og ni personer 

var fra europeiske land utenfor Norge, hvorav tre var fra Russland. Tre personer var fra 

Sør-Amerika og én var fra Nord-Amerika. Se figur 11 for smittested.   
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Figur 11. Figuren viser smittested for de som ble diagnostisert med hiv ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, 
OUS, i 2017. I gruppen msm var 26 % kjent smittet i utlandet. For hele 37 % av msm var smittested ukjent.  
 
Figur 12 viser smitteårsak for pasientene som ble diagnostisert med hiv ved 

Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, OUS, i 2017. Den klart vanligste årsaken til smitte 

var homoseksuell smitte med 27 tilfeller (64 %). Av de 37 som var homo- eller 

heteroseksuelt smittet var 19 (51 %) smittet etter seksuell kontakt med tilfeldig partner, og 

av disse var 17 (89 %) smittet homoseksuelt. Syv pasienter (19 %) var smittet av fast 

partner, og hos de resterende 11 (30 %) var dette ikke spesifisert i journaler eller ukjent 

for pasienten selv.  

Figur 12. Figuren viser smittetype for hiv-smittede som ble diagnostisert ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, 
OUS, i 2017. Mor-til-barn-smitte og andre nydiagnostiserte barn og unge <18 år er ikke med i tallene til 
Infeksjonsmedisinsk avdeling, siden disse behandles av Barneavdelingen.  
 

 

For 17 (40 %) av pasientene ble hiv-diagnosen stilt fordi pasienten oppsøkte helsevesenet 

grunnet symptomer. Det var 16 pasienter (38 %) uten symptomer som testet seg etter eget 

ønske. To pasienter ble diagnostisert som ledd i smittesporing, fem pasienter etter 

undersøkelse av helsevesenet for annen sykdom enn hiv, og én ble diagnostisert under 

screening for gravide. Hos én pasient var årsak til diagnose ukjent. 
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Ved diagnosetidspunktet fikk ti pasienter påvist andre seksuelt overførbare infeksjoner 

(SOI). Fire av pasientene hadde syfilis, som var den vanligste SOI sammen med hiv. To 

pasienter hadde kronisk hepatitt C ved diagnosetidspunkt, og to pasienter hadde gonoré. 

En av pasientene hadde klamydia i tillegg til hiv, en annen hadde mykoplasmainfeksjon. 

Hos kun to personer var det nevnt i journalen at det var brukt rusmidler ved 

smittetidspunktet. I resten av journalene var det ikke nevnt noe om bruk av rusmidler.  

 

8.6.  Syfilis 

Totalt 27 pasienter var registrert med diagnosekode for syfilis ved OUS, Ullevål, i 2017. 

Av disse ble 11 pasienter ekskludert fordi de var diagnostisert før 2017. Det totale antallet 

nye syfilistilfeller var derfor 16. Figur 13 viser aldersfordelingen ved diagnosetidspunkt 

for de smittede. 

Figur 13. Figuren viser alder ved diagnosetidspunkt for de som ble diagnostisert med syfilis ved Infeksjonsmedisinsk 
avdeling, Ullevål, OUS, i 2017. Y-aksen angir antall tilfeller og x-aksen angir aldersgruppe. 
 

Av de 16 som var smittet var åtte av norsk etnisitet. Fire pasienter var fra Asia, én fra 

Afrika, og de resterende hadde ukjent etnisitet. Seks ble smittet i Norge, og kun én ble 

kjent smittet i utlandet. Hos de resterende ni var smittestedet ukjent. Figur 14 viser type 

smitte.  
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Figur 14. Figuren viser type smitte for de som ble diagnostisert med syfilis ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, 

OUS, i 2017.  
 

Syv av pasientene som ble diagnostisert med syfilis i 2017 hadde også andre SOI. Seks av 

disse hadde hiv, hvorav alle var menn. To av mennene med hiv hadde også klamydia. Én 

annen med hiv hadde også herpes simplex-infeksjon. Én pasient hadde hepatitt B i tillegg 

til syfilis. 
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9. Diskusjon 
9.1. Diskusjon av resultater  

Årsstatistikken for utvalgte diagnoser ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, OUS, i 

2017 viste at det ble diagnostisert 13 tilfeller av malaria, 10 av denguefeber og 10 av 

campylobacteriose. Hiv var den hyppigst forekommende seksuelt overførte infeksjonen 

ved Infeksjonsmedisinsk avdeling med 42 tilfeller, etterfulgt av 16 syfilistilfeller. 

 

Tallene i årsstatistikken fra Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, samsvarte ikke helt 

med MSIS sine tall. MSIS hadde registrert 16 tilfeller av malaria, åtte tilfeller av 

denguefeber og 43 tilfeller, hvorav seks fra Infeksjonsmedisinsk avdeling, av 

campylobacteriose. Sistnevnte viser at de fleste campylobacteriosepasientene legges inn 

på andre avdelinger ved OUS, Ullevål, enn Infeksjonsmedisinsk avdeling. En mulig årsak 

til et høyere antall registrerte tilfeller hos MSIS kan være at tilfeller fra slutten av 2017 

havnet i 2018-statistikken ved OUS, Ullevål. Dette fordi MSIS-statistikken baseres på 

prøvedato, mens ICD-kodene, som ligger til grunn for vår statistikk, er avhengige av når 

legene registrerer diagnosen i DIPS. Dette kan føre til at diagnosen settes sent i forløpet, 

og rundt årsskiftet resultere i at diagnosen først settes i det nye året, selv om diagnosen var 

stilt i det foregående året. En mulig årsak til færre registrerte tilfeller hos MSIS kan være 

manglende prøvesvar ved utskrivelse, som ikke blir meldt når prøvesvaret foreligger.  

 

Etter søket i DIPS på diagnosekoder så det ut til at malaria, denguefeber og ekinokokkose 

var de hyppigste reiserelaterte infeksjonssykdommene. Etter at alle journalene var sjekket 

opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene, viste det seg imidlertid at 

campylobacteriose var vanligere enn ekinokokkose som reiserelatert infeksjonssykdom. 

Hiv og syfilis var de hyppigste seksuelt overførbare infeksjonene både før og etter 

kontroll i DIPS. Når det gjaldt resten av diagnosene, var det overraskende stor diskrepans 

mellom tall fra diagnosekodesøket og resultatet av journalgjennomgangen i DIPS. Dette 

reiser spørsmål om bruken av diagnosekoder i den kliniske hverdagen. Setter man 

diagnosekoder for raskt på poliklinikken på grunnlag av henvisningsdiagnose eller 

mistenkt diagnose? Har økonomiske motiver en betydning? Velges en spesifikk 

sykdomsdiagnosekode heller enn Z-diagnosekoder for undersøkelse av uavklart tilstand? 

Blir diagnosekoden endret når man bekrefter eller forkaster en mistenkt diagnose? Disse 

feilkildene gjør det unødig vanskelig å drive god infeksjonsovervåking og 

aktivitetsregistrering i avdelingen. God infeksjonsovervåking er viktig for å kunne gi 

relevante råd til befolkningen ved evt. økninger i sykdommer det er lite allmennkunnskap 
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om. Videre er det viktig for å kunne oppdage nye utbrudd og innføre tiltak hvis 

nødvendig. (67) Baserer man årsstatistikken kun på diagnosekodesøket er det fare for et 

skjevt resultat med mulig overestimering av antall diagnostiserte tilfeller. Dette belyser 

viktigheten av at helsepersonell får god innføring i bruken av diagnosekoder og forstår 

viktigheten av at dette gjøres korrekt. En mer presis årsstatistikk kan oppnås ved å basere 

tallene på tilfeller innmeldt til MSIS, men dette avhenger av gode melderutiner i 

avdelingen og at diagnosene er meldepliktige.  

 

Av de totalt 13 malariatilfellene ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, OUS i 2017 

var den typiske pasienten født i utlandet, oftest i Afrika, og var på besøk hos familie i 

hjemlandet. Hele 12 av 13 ble smittet i Afrika, og av disse var seks på besøk hos familie i 

hjemlandet. Det er kjent at innvandrere som er på besøk hos familie i tidligere hjemland, 

er særlig utsatt for malariasmitte. (17) Blant de smittede hadde kun tre brukt 

medikamentell profylakse, og følgelig er informasjon om profylakse et svært viktig 

forebyggende tiltak, spesielt i risikogrupper. Barriereprofylakse regnes som den viktigste 

profylaksen og anbefales uavhengig av medikamentell profylakse. (19) Dette var 

dessverre sjelden dokumentert i journalene. 

 

Det ble diagnostisert 10 tilfeller av denguefeber ved Infeksjonsmedisinsk avdeling i 2017. 

For denguefeber var det en overvekt av etnisk norske pasienter. Dette til stor forskjell fra 

malaria hvor utenlandsfødte dominerte pasientgruppen. Hele 60 % ble syke etter reise i 

Asia. Barriereprofylakse var også her sjelden dokumentert i journalene. Som ved malaria 

er barriereprofylakse svært viktig, særlig for individer med tidligere gjennomgått 

denguefeber. (32, 39) 

 

På landsbasis i 2017 var det 3884 tilfeller av campylobacteriose. (42) At vi kun finner 10 

pasienter innlagt på Infeksjonsmedisinsk avdeling, og totalt 43 tilfeller ved OUS, Ullevål, 

tyder på at de aller fleste pasienter som diagnostiseres med campylobacteriose blir 

behandlet av fastlege. Den hyppigste aldersgruppen var 20-29 år på landsbasis, til forskjell 

fra 60-79 år ved OUS, Ullevål. Dette kan tyde på at det oftere er eldre og svekkede 

pasienter som innlegges på sykehus for campylobacteriose.   

 

Det var 42 pasienter som ble funnet hiv-positive ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, 

Ullevål, i 2017. Den typiske hiv-positive pasienten var en mann av utenlandsk opprinnelse 

i alderen 20-29 år smittet ved tilfeldig homoseksuell kontakt. Noe overraskende var en 
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større andel smittet i Norge enn i utlandet i våre data enn i tallene for MSIS fra 2016, og 

kun 26 % av msm var kjent smittet i utlandet. Hiv ble inkludert i oppgaven som følge av 

at 59 % av msm på landsbasis ble smittet av hiv i utlandet i 2016. (6) Den lave andelen av 

msm smittet i utlandet i våre tall kan naturligvis skyldes en reell nedgang, men er mindre 

sannsynlig ettersom tallene på landsbasis i 2017 ikke viser noen nedgang for denne 

gruppen. (47) I vår statistikk hadde hele 37 % av msm ukjent smittested. Disse hadde hatt 

risikosex både i Norge og i utlandet, slik at eksakt smittested ikke kunne fastslås, noe som 

selvsagt kan ha påvirket statistikken for smittested. Det er også en mulighet at disse 

tallene skyldes en tilfeldighet grunnet et begrenset antall pasienter.   

 

Msm utgjorde 64 % av de hivsmittede pasientene. Sett i lys av at msm utgjør en minoritet 

i den norske befolkningen, er smitterisikoen høy i msm-miljøet. Fokus på 

smitteforebyggende tiltak er derfor ekstra viktig i denne gruppen. Aller viktigst er 

kondombruk og forebyggende hiv-behandling (PrEP) i Norge og i utlandet, samt hyppig 

testing og tidlig behandling for å unngå videre smitte. (54, 58) Personer som testet seg 

etter eget ønske uten symptomer, utgjorde 38 % av de nydiagnostiserte, noe som belyser 

viktigheten av tilgjengelige steder for testing, slik som Olafiaklinikken, Sjekkpunkt og 

Sex og Samfunn. (68) Av de nydiagnostiserte oppsøkte 40 % helsevesenet grunnet 

symptomer. Ettersom primærhelsetjenesten først møter disse pasientene, er det viktig at 

det finnes årvåkne leger og gode rutiner for å tilby hivtesting der det er aktuelt. 

 

Av de totalt 16 syfilispasientene diagnostisert ved Infeksjonsmedisinsk avdeling i 2017 

var kun én sikkert smittet i utlandet, men hos ni var smittestedet ukjent. Ifølge FHI har 26 

% av syfilistilfellene de siste årene blitt smittet i utlandet. (63) Dette sammenfaller ikke 

med våre funn, noe som kan skyldes at antallet er lavt. I tillegg var det vanskelig å angi 

sikkert smittested for flere av disse, da de hadde hatt risikosex både i Norge og utenlands i 

forkant av diagnosen. Noen av disse kan være smittet i utlandet. Msm utgjør den største 

gruppen syfilissmittede med 69 %, og som ved hiv, er forebyggende tiltak rettet mot 

risikogrupper svært viktig. Kondom ved oralsex er imidlertid lite brukt, og kondomet 

beskytter først etter det er satt på, mens det ofte forekommer slimhinnekontakt før anal- 

eller vaginalsex.  
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9.2.  Metodeutfordringer 

Mange av pasientene som ble identifisert vha. diagnosekodene ble ekskludert i oppgaven 

grunnet feil diagnosekode, diagnostisering før 2017 eller diagnostisering/behandling ved 

et annet sykehus enn OUS, Ullevål. Manglende journalopplysninger, som gjorde det 

umulig å vurdere inklusjons- og eksklusjonskriteriene, førte også til at noen pasienter ble 

ekskludert fra årsstatistikken. En del pasienter ble ekskludert fordi pasienten var 

diagnostisert sent i 2016 og ikke behandlet før i 2017. Tilsvarende kan man tenke seg at 

det samme gjelder for pasienter diagnostisert i slutten av 2017, og ideelt sett burde man 

undersøkt 2018-statistikken for å redusere denne feilkilden.    

 

Det er fullt mulig at det finnes pasienter vi ikke har fanget opp via søket vårt fordi 

pasientene er registrert med feil diagnosekode, f.eks. en Z-diagnosekode som ikke er 

endret etter resultatene av undersøkelsene forelå. De fleste som har fått en diagnose, vil 

imidlertid komme til kontroll for informasjon og behandling, og diagnosekoden bør da ha 

blitt endret. I tillegg kan det ha skjedd tekniske feil under søket som har gjort at vi ikke 

har fått med alle pasientene som skulle inkluderes.  

 

Flere av journalene var mangelfulle, spesielt med tanke på profylaksebruk ved de 

myggoverførte sykdommene. Med tanke på profylakse var det kun fokusert på bruk av 

medikamentell profylakse, og det var svært få journaler der barriereprofylakse var nevnt. 

Ved hiv var rusmiddelbruk ved diagnosetidspunkt dårlig dokumentert. Det var kun to 

journaler der rusmidler i det hele tatt var nevnt, og vi valgte derfor å ekskludere denne 

parameteren. Smittested og relasjon til partner var ofte ikke nevnt, enten fordi det var 

ukjent for pasienten eller fordi det ikke hadde blitt notert i journalen. Bruk av profylakse 

var også sjelden dokumentert.	
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10.  Konklusjon 
Målet med oppgaven var å finne antallet diagnostiserte importerte infeksjonssykdommer 

ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, i 2017, med fokus 

på reiserelaterte tropiske og seksuelt overførbare infeksjoner og mulighet for forebygging 

av disse. Vi fordypet oss i de tre hyppigste reiserelaterte tropiske og de to hyppigste 

reiserelaterte seksuelt overførbare infeksjonene. Dette inkluderte malaria, denguefeber, 

campylobacteriose, hiv og syfilis med henholdsvis 13, 10, 10, 42 og 16 tilfeller. Av disse 

var alle malaria- og denguefebertilfellene importert, mens seks av campylobacteriosene, 

åtte av hivtilfellene og ett syfilistilfelle var registrert som importert. Smittested for hiv- og 

syfilistilfellene er usikre pga. multiple mulige risikosituasjoner både i utlandet og i Norge 

hos flere av pasientene. 

 

Ved hjelp av litteratur og pasientkarakteristika i DIPS har vi identifisert viktige 

angrepspunkter for forebygging. For malaria er informasjon om barriereprofylakse og 

medikamentell profylakse viktig, særlig blant innvandrere på besøk hos familie og venner 

i tidligere hjemland. Ved denguefeber er barriereprofylakse også viktig, spesielt for 

individer med tidligere gjennomgått denguefeber. For campylobacteriose ser det ut til at 

eldre oftere innlegges på sykehus grunnet mer alvorlig sykdom. Når det gjelder hiv og 

syfilis, utgjør msm en høyrisikogruppe, og tiltak rettet direkte mot disse er særlig viktig. 

Oppfordring til kondombruk, forebyggende behandling, hyppig testing og 

smitteoppsporing er blant viktige tiltak. Ikke minst er det viktig med god informasjon og 

tilgjengelige steder for testing.  

 

Det mest overraskende i arbeidet med oppgaven var diskrepansen mellom årsstatistikken 

til Infeksjonsmedisinsk avdeling basert på ICD-10-diagnosekoder og resultatet av 

journalgjennomgangen i DIPS. Dette stiller spørsmål om bruken av diagnosekoder, og 

belyser vanskeligheten med å drive god infeksjonsovervåking og aktivitetsregistrering i 

avdelingen. God infeksjonsovervåking er viktig bl.a. for å kunne gi relevante råd til 

befolkningen, oppdage nye sykdomsutbrudd og innføre tiltak om nødvendig. (67) En 

bedre årsstatistikk kan oppnås ved bedre bruk av diagnosekoder, samt bruk av registrerte 

tilfeller hos MSIS for de meldepliktige sykdommene, gitt gode melderutiner.  
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Årsrapport 
Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende 2014 
og utviklingstrekk i perioden 2010-2014: Folkehelseinstituttet 2015 [cited 2018 20.10.]. 
Available from: 
https://www.fhi.no/contentassets/29bda96067bb48de9d0ca1cbe1661d03/smittsom
me-sykdommer-hos-utenlandsreisende-2014.pdf. 
2. Folkehelseinstituttet. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) - veileder 
for helsepersonell: Folkehelseinstituttet; 2010 [updated 11.01.19; cited 2019 21.01.]. 
Available from: 
https://fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/msis/?fbclid=IwAR0hnofO
APNhzsbqSSV0rNaFCcxVLv4NInh6hNAsZWTS-XSlDZvrczIJRTw	-	meldingskriterier. 
3. Organization WH. Tropical diseases: World Health Organization;  [cited 2019 28.01.]. 
Available from: https://www.who.int/topics/tropical_diseases/en/. 
4. Klingenberg C, Myrvang B, Brandtzæg P, Mørch K. Malaria (2009): Den norske 
legeforening; 2009 [cited 2019 24.01.]. Available from: 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening/Veiledere/generell-
veileder-i-pediatri/kapittel-3-infeksjonervaksiner-og-undersokelse-av-
adoptivbarn/311-malaria-2009/?fbclid=IwAR3uuxKn07Q-
tGCaBB3z2TH7MlL7emXbCMGpeSE0CKCqITYlKFX0TtY5nB4. 
5. Myrvang B. tropesykdommer. Store medisinske leksikon. Internett ed: Store 
medisinske leksikon  
6. Nilsen Ø, Blystad H, Kløvstad H, Barlinn R. Blod- og seksuelt overførbare 
sykdommer i Norge 2016: Folkehelseinstituttet; 2017 [cited 2018 18.04.]. Available from: 
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/blod--og-seksuelt-
overforbare-sykdommer-2016.pdf  
7. Folkehelseinstituttet. Fakta om tuberkulose: Folkehelseinstituttet; 2014 [updated 
15.03.18; cited 2019 28.01.]. Available from: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-
sykdommer/tuberkulose/tuberkulose---faktaark/. 
8. World Health Organization. Malaria: World Health Organization;  [updated April 2018; 
cited 2017 18.12.]. Available from: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/. 
9. Helsedirektoratet. Om malaria, forekomst, indikasjon, etiologi og diagnostikk: 
Helsedirektoratet;  [cited 2019 24.01.]. Available from: 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus/seksjon?Tittel=om-
malaria-forekomst-indikasjon-10430. 
10. Folkehelseinstituttet. Malaria - veileder for helsepersonell: Folkehelseinstituttet; 2010 
[updated 19.11.18; cited 2019 16.01.]. Available from: 
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/malaria---veileder-
for-helsepersone/. 
11. Myrvang B. malaria. Store medisinske leksikon. Internett ed: Store medisinske 
leksikon. 
12. Myrvang B. Plasmodium. Store medisinske leksikon. Internett ed: Store medisinske 
leksikon. 
13. Baird JK, Price R. Non-falciparum malaria: Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, 
and Plasmodium malariae: UpToDate;  [updated 16.07.18; cited 2017 15.12.]. Available 
from: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-non-falciparum-malaria-in-
nonpregnant-adults-and-children?search=malaria	
falciparum&amp;source=search_result&amp;selectedTitle=2~79. 



	 43	

14. Prevention CCfDCa. Malaria - Biology: CDC Centers for Disease Control and 
Prevention;  [updated 14.11.18; cited 2019 15.01.]. Available from: 
https://www.cdc.gov/malaria/about/biology/index.html. 
15. Arguin PM, Keystone JS. Prevention of malaria infection in travelers: UpToDate;  
[updated 07.11.17; cited 2018 16.04.]. Available from: 
https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-malaria-infection-in-
travelers?search=malaria	prophylaxis&source=search_result&selectedTitle=1~61	-	
references  
16. Folkehelseinstituttet. 1.1 Generelt om malaria og profylakse: Folkehelseinstituttet; 
2013 [updated 09.04.15; cited 2018 02.03.]. Available from: 
https://www.fhi.no/nettpub/malariaveilederen/bruk/1.1-generelt-om-malaria-og-
profylak/. 
17. Folkehelseinstituttet. 1.2 Spesielle grupper reisende (inkl. gravide og små barn): 
Folkehelseinstituttet; 2013 [updated 23.03.18; cited 2018 02.03.]. Available from: 
https://www.fhi.no/nettpub/malariaveilederen/bruk/1.2-spesielle-grupper-reisende-
inkl/. 
18. Folkehelseinstituttet. Veileder om forebygging av malaria hos reisende 
(Malariaveilederen): Folkehelseinstituttet; 2014 [updated 01.02.18; cited 2018 02.03.]. 
Available from: https://www.fhi.no/nettpub/malariaveilederen/  
19. Folkehelseinstituttet. 1.3 Myggstikkprofylakse: Folkehelseinstituttet; 2013 [updated 
09.04.15; cited 2018 02.03.]. 
20. Breisch NL. Prevention of arthropod and insect bites: Repellents and other 
measures: UpToDate;  [updated 17.11.16; cited 2018 16.04.]. Available from: 
https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-arthropod-and-insect-bites-
repellents-and-other-measures?topicRef=5722&source=see_link. 
21. Breman JG. Malaria: Epidemiology, prevention, and control: UpToDate;  [updated 
11.12.18; cited 2019 15.01.]. Available from: 
https://www.uptodate.com/contents/malaria-epidemiology-prevention-and-control. 
22. Chedraui PA, Wylie BJ. Malaria in pregnancy: Epidemiology, clinical manifestations, 
diagnosis, and outcome: UpToDate;  [updated 30.08.18; cited 2019 15.01.]. Available from: 
https://www.uptodate.com/contents/malaria-in-pregnancy-epidemiology-clinical-
manifestations-diagnosis-and-outcome. 
23. Prevention CCfDCa. Malaria - Intermittent Preventive Treatment of Malaria for 
Pregnant Women (IPTp): CDC Centers for Disease Control and Prevention;  [updated 
26.11.18; cited 2019 23.01.]. Available from: 
https://www.cdc.gov/malaria/malaria_worldwide/reduction/iptp.html?fbclid=IwAR0d
6Ol81ZefLHb45XrvvMvFa_Z9Qf9qyoI5pVhUxnBSDOWjIFCnejxgagU. 
24. Organization WH. World malaria report 2018: World Health Organization; 2018 [cited 
2019 16.01.]. Available from: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-
eng.pdf?ua=1. 
25. World Health Organization. Dengue control 
What is dengue? : World Health Organization;  [cited 2018 16.04.]. Available from: 
http://www.who.int/denguecontrol/disease/en/. 
26. Folkehelseinstituttet. Denguefeber - veileder for helsepersonell: Folkehelseinstituttet; 
2010 [updated 13.04.17; cited 2018 16.04.]. Available from: 
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/denguefeber/  
27. Pastula DM, Smith DE, Beckham JD, Tyler KL. Four emerging arboviral diseases in 
North America: Jamestown Canyon, Powassan, chikungunya, and Zika virus diseases2016 
[cited 2018 21.10.]. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5087598/. 



	 44	

28. Ottesen PS. gulfebermygg. Store norske leksikon. Internett ed: Store norske 
leksikon. 
29. Control EECfDPa. Aedes albopictus - Factsheet for experts: ECDC European Centre 
for Disease Prevention and Control;  [updated 20.12.16; cited 2019 11.01.]. Available from: 
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/aedes-
albopictus?fbclid=IwAR0DQsfFpXZzgskEmK7pg2raC3ni4indv7-
CkzHw8_0Vwq6Z4M7Zp8LcHHc. 
30. World Health Organization. Dengue control 
The human: World Health Organization;  [cited 2018 16.04.]. Available from: 
http://www.who.int/denguecontrol/human/en/. 
31. Thomas SJ, Rothman AL, Srikiatkhachorn A, Kalayanarooj S. Dengue virus infection: 
Clinical manifestations and diagnosis: UpToDate;  [updated 24.07.18; cited 2018 16.04.]. 
Available from: https://www.uptodate.com/contents/dengue-virus-infection-clinical-
manifestations-and-
diagnosis?search=dengue&source=search_result&selectedTitle=1~88&usage_type=defa
ult&display_rank=1. 
32. Thomas SJ, Rothman AL. Dengue virus infection: Pathogenesis: UpToDate;  
[updated 08.03.18; cited 2018 08.01.]. Available from: 
https://www.uptodate.com/contents/dengue-virus-infection-pathogenesis  
33. World Health Organization. Dengue control 
The mosquito: World Health Organization;  [cited 2017 18.12.]. Available from: 
http://www.who.int/denguecontrol/mosquito/en/. 
34. Thomas SJ, Rothman AL. Dengue virus infection: Epidemiology: UpToDate;  
[updated 30.07.18; cited 2018 16.04.]. Available from: 
https://www.uptodate.com/contents/dengue-virus-infection-
epidemiology?topicRef=3025&source=related_link. 
35. Organization WH. Dengue control - Chemical control: World Health Organization;  
[cited 2019 12.01.]. Available from: 
https://www.who.int/denguecontrol/control_strategies/chemical_control/en/?fbclid=I
wAR2aMVUlBTxj5dUd3E3_cXW3IkKB1vvbWtC2YixP4dsKNtr_ABTue-AGhS8. 
36. Group BP. Denguefeber: Helsebiblioteket; 2017 [cited 2018 11.09.]. Available from: 
https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/alle-brosjyrer/denguefeber. 
37. Helseinformatikk/Folkehelseinstituttet N. Myggstikkforebygging: Norsk 
Helseinformatikk; 2018 [updated 06.04.18; cited 2018 21.10.]. Available from: 
https://nhi.no/livsstil/reise/myggstikkprofylakse/. 
38. Organization WH. Immunization, Vaccines and Biologicals - Revised SAGE 
recommendation on use of dengue vaccine: World Health Organization; 2018 [cited 2019 
12.01.]. Available from: 
https://www.who.int/immunization/diseases/dengue/revised_SAGE_recommendation
s_dengue_vaccines_apr2018/en/. 
39. Thomas SJ, Rothman AL, Srikiatkhachorn A, Kalayanarooj S. Dengue virus infection: 
Prevention and treatment: UpToDate;  [updated 11.09.18; cited 2019 15.01.]. Available from: 
https://www.uptodate.com/contents/dengue-virus-infection-prevention-and-
treatment. 
40. World Health Organization. Dengue and severe dengue 
Key facts World Health Organization2018 [cited 2018 20.10.]. Available from: 
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue  
41. Andersen SQ. Bakgrunn: Fakta om campylobacteriose og Campylobacter: 
Forskning.no; 2008 [cited 2019 23.01.]. Available from: https://forskning.no/sykdommer-
veterinaerinstituttet-bakgrunn/bakgrunn-fakta-om-campylobacteriose-og-
campylobacter/949080. 



	 45	

42. Krosness MM, Lyngstad TM, Lange H, Nygård K, Jore S, Kapperud G, et al. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1. Utvalgte diagnosekoder til søk i DIPS: 

Diagnosekode Sykdom 
A01  Tyfoid og paratyfoid feber 
A02, A03, A04.5, A04.6  Gastroenteritter (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia) 
A06 og A07.1  Giardia, Entamoeba histolytica) 
A50-A64  Seksuelt overførbare infeksjoner og B15-B19 virushepatitter (hep A, B, C og E) 
A75-A79  Rickettsiose  
A77.1  Afrikansk flåttbittfeber 
A 84  Annen virusencefalitt overført med flått (Skogflåttenceflaitt (TBE)) 
A92.0  Chikungunya 
A92.3  West nile fever 
A92.8-A92.9  Andre arbovirusinfeksjoner 
A97  Denguefeber 
B50-B54  Malaria, alle typer 
B55  Leishmaniasis 
B65  Schistosomiasis 
B67  Echinococcus granulosus/hydatid disease, ekkinokokkose 
B69  Cysticerkose 
B87.0  Kutan larva migrans 
U06.9  Zika 
B20-B24  Humant immunsviktvirus-sykdom (hiv-sykdom) 
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Vedlegg 2. Søkeord McMaster plus:  

Sykdom Søkeord 

Malaria ”Malaria characteristics” 

”Malaria symptoms” 
”Malaria falciparum” 
”Malaria pathogenesis” 
”Malaria knowlesi” 

”Malaria prophylaxis” 
”Malaria variations” 
”Malaria pregnancy” 

Denguefeber ”Denguefever and prophylaxis” 
”Denguefever and pathogenesis” 

”Denguefever and symptoms”  
”Denguefever and vaccines”  
”Denguefever and epidemiology” 

Campylobacteriose ”Campylobacteriosis globally” 

Hiv ”HIV” 
”HIV epidemiology” 

Syfilis ”Syphilis” 
”Syphilis and prophylaxis” 

”Syphilis and epidemiology” 
”Syphilis and HIV” 

 


