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Meslinger:

11-1200-
tallet?

5000-
10000 år ? 

John Enders Thomas Peebles
Påviste viruset i 1954 

Meslinger: kun hos 
mennesker 

Kvegpestvirus 
(utryddet 2011)

Vaksine fra 1963

8 grupper (A-H) med 23 genotyper



Ekstremt smittsomt: Luftsmitte (fjerndråpesmitte) og kontaktsmitte
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I uvaksinerte befolkninger epidemier med 
2-3 års mellomrom der barn rammes

Gjennomgått sykdom gir livslang 
immunitet

95% responderer på 1 dose vaksine 
og nesten alle på dose 2



Moss, Lancet 2017

Smitteførende fra 4 dager før til 4 dager etter debut av utslett

UpToDate

10-14 dager



Meslinger hemmer immunforsvaret

• Økt mottagelighet for bakterielle og 
virale infeksjoner

• Svekker immunforsvarets 
hukommelse?!

Komplikasjoner hos 20%
Vanlige: ørebetennelse, diare, 
lungebetennelse

Sjeldne: 
- encefalitt (ADEM) 1:1000
- measles inclusion body encephalitis
(hos alvorlig immunsupprimerte) 
- subakutt skleroserende panencefalitt
1:10 000-1:100 000



Diagnostikk

Vanskelig å stille diagnosen utenom utbrudd
Diff: rubella, parvovirus B19 (5. barnesykdom), humant herpes virus 6 og 7 (6. 
barnesykdom), dengue-feber, skarlagensfeber…

Alltid samtidig
• serologiske prøver og
• spyttprøver (PCR)

Informer om vaksinasjonsstatus 
I mange tilfeller nødvendig med serologisk oppfølgingsprøve  



Meldings- og varslingsplikt

Meslinger er en allmennfarlig smittsom sykdom

Meldepliktig til MSIS

I tillegg skal lege, sykepleier, jordmor eller helsesykepleier  som mistenker eller 
påviser et tilfelle umiddelbart varsle kommuneoverlegen, som videre varsler 
fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. Dersom kommuneoverlegen ikke nås, 
varsles Folkehelseinstituttets døgnåpne Smittevernvakt direkte



Tiltak ved meslinger
Unngå smitte på venterom

Basale smittevernrutiner. Luftsmitteregime til 5 døgn etter debut av utslett hvis det er mottakelige 
pasienter eller personale i avdelingen. Helsearbeidere med usikker immunitet mot meslinger skal unngå 
kontakt, ev. bruke åndedrettsvern.

Hos uvaksinerte nærkontakter som ikke har gjennomgått meslinger anbefales MMR-vaksine innen 72 
timer etter antatt smittetidspunkt

Hos uvaksinerte nærkontakter som ikke har gjennomgått meslinger kan normalt immunglobulin gis 
inntil 5-6 dager etter antatt smittetidspunkt ved en eller flere av følgende forhold:
• det har gått mer enn 72 timer etter antatt smittetidspunkt.
• alder 0-8 måneder
• kontraindikasjoner mot MMR-vaksinen, inkludert graviditet.



Globalt: mål om eliminasjon 

På 80- tallet døde mer enn 2 mill. barn hvert år

I dag vaksineres 85% av barn i verden – 100 000 dødsfall/år

Meslinger sirkulerer i alle verdensdeler bortsett fra det Amerikanske kontinentet
- Obs Venezuela er nå endemisk, spredning til Columbia og Brasil



Europa





Norge

Personer født og oppvokst i Norge
F. -1960  naturlig immune
F: 1960-1969 enkelte kan ha unngått meslinger
F: 1970- fått én eller to doser dersom fulgt 
barnevaksinasjonsprogram

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge
Én dose meslingvaksine alder 12.md fra 1969

To doser MMR (meslinger-kusma-røde hunder) fra 1983
alder 15 md. og 6. klasse (11 -12 år) 

Vaksinasjonsdekning 2018
2 år:  1 dose 96 % 
9 år:  1 dose 96 % 

16 år: 1 dose 98 %, 2 doser 93 %



Meslinger i MSIS (april-19)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3 39 4 8 3 14 - 1 12 10

Norge har stanset kontinuerlig innenlands 
smittespredning (endemisk sykdom) 

Meslinger i Norge skyldes importert smitte

Opprettholde anbefalinger i 
barnevaksinasjonsprogrammet



Meslinger jan-april  2019: 

1 utbrudd + 4 enkelt-tilfeller

Genotype/
sekvens

Sted  for 
diagnose

Måned Smittet 
utenlands/
Import

Importrelatert/
smittet i Norge

Ikke utført Utlandet Januar 1 -

D8- 4683 Oslo Februar-
mars

1 5

D8- 5816 Rogaland Mars 1 -

D8-5551 Rogaland Mars 1 -

B3-5287 Buskerud April 1 -







Helsedirektoratet 22.3.18

Helse- og omsorgstjenesten skal:
-Kartlegge smitterisiko og vurdere faren for at ikke-vaksinerte ansatte smitter sårbare pasienter.
Dette er spesielt viktig for ansatte som har kontakt med personer som er uvaksinerte eller
immunsupprimerte, som for eksempel på legevakt, i akuttmottak på sykehus eller på
barneavdeling. Risikovurderingen må gjøres lokalt, basert på hvordan helsepersonellet utfører
arbeidet og hvordan den enkelte arbeidstaker er i kontakt med sårbare pasienter.

-Sørge for at ansatte får tilbud om MMR-vaksine.

-Vurdere om det er forsvarlig at ansatte som ikke er immune mot meslinger, og ikke tar imot
tilbud om vaksine, arbeider med sårbare pasienter. Dersom virksomhetsansvarlige mener det
ikke er forsvarlig, bør den aktuelle arbeidstakeren få arbeidsoppgaver som ikke innebærer
kontakt med sårbare pasienter.



Husk: 

• Skille situasjonen globalt/Europa og Norge
• Slå ring om barnevaksinasjonsprogrammet
• Rask og god diagnostikk og effektiv håndtering ved mistanke om 

meslinger
• Voksne som ikke ha hatt meslinger bør være vaksinert- spesielt viktig 

for personer i helsetjenesten



FHI

Vaksinerådgivningstelefonen for helsepersonell 21 07 70 00
Åpen alle hverdager kl. 13.00-14.30.
E-post: vaksine@fhi.no

Smittevernvakta: 21070000/ 21 07 63 48

www.fhi.no:  Smittevernveileder, vaksinasjonsveileder mm…


