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Meslinger og 
Europa

Øystein Riise, overlege
Avd. for vaksineforebyggbare sykdommer

Smittevernforum 2017

Measles no longer endemic in 79% of 
the WHO European Region

What’s behind the 
sudden rise in 
measles deaths 
in Europe?

Measles kills 35 people 
in Europe as disease 
spreads through un-
vaccinated children, 
warns WHO

Disposisjon

Meslinger/MMR-vaksine

Status i verden, Europa og Norge

Vaksinasjonsråd

Meslinger

Inkubasjonstid 10-14 dager
Smitteførende 4 dager før til 4 dager etter utslett

• Hyppige komplikasjoner
otitt, diare, tracheobronkitt, pneumoni

• Sjeldne komplikasjoner
Postinfektiøs encefalitt, 1-4:1000-4000 tilfeller
Subakutt skleroserende panencefalitt (SSPE), 1:10.000-1:100.000 tilfeller
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Ekstremt smittsomt
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morbillivirus
8 grupper (A-H) med 23 
genotyper

Flyruter

OpenFlights.org

MMR-vaksine

Levende-svekket vaksine mot:

Meslinger, kusma og røde hunder

For kontraindikasjoner: Felleskatalogen, SPC, Vaksinasjonsveilederen

Mål MCV1 og MCV2 ≥95% for å eliminere sykdommen 

MCV:  vaksine som inneholder 
levende svekket meslingvirus
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I uvaksinerte befolkninger epidemier hvert 2-3. år

Tilfeller av meslinger per 100 000 innbyggere i Norge 1900-2016. Kilde: Statistisk sentralbyrå (1900-74) og MSIS 

(1975-2016).

Globalt 

• MCV1 uendret 85%, kun 119 (61%) medlemsland MCV1 ≥ 90%
• Uendret antall tilfeller siden 2009
• Milepæler for 2015 ikke oppnådd
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Område Vaksinasjons-
dekning 
dose 1 (%)

Land med over 90% 
vaksinasjonsdekning
dose 1 (%)

Vaksinasjons-
dekning
dose 2 (%)

Insidens per million 
innbygger

Europa

-2000
-2015

91
94

58
81

48
89

50
31

Globalt

-2000
-2015

72
85

43
61

15
61

146
36

Patel MK, Gacic-Dobo M, Strebel PM, et al. Progress Toward Regional Measles Elimination — Worldwide, 2000–2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016;65:1228–1233. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6544a6

Europa
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Europeiske land med sirkulerende smitte i befolkningen (endemiske) 

Endemiske i  2016 

Belgia

Bosnia og Herzegovina

Frankrike

Georgia

Italia

Kasakhstan

Romania

Serbia

Ukraina

conclusions of the 6th meeting of the European
Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination, 15-17
June 2017, Bucharest, Romania

9 
endemisk

7 
stanset i 1 

år

2 
stanset i 2 

år 

33 
eliminert*

*stanset i minst 3 år

Antall land:

Europeiske land, status eliminasjon

Stanset 1 år, 2016 

Østerrike

Tyskland

Kirgisistan

Polen

Russland

Sveits

Tyrkia

conclusions of the 6th meeting of the European
Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination, 15-17
June 2017, Bucharest, Romania

9 
endemisk

7 
stanset i 1 

år

2 
stanset i 2 

år 

33 
eliminert*

*stanset i minst 3 år

Antall land:

Europeiske land, status eliminasjon

Stanset 2 år, 2016 

Irland

Makedonia

conclusions of the 6th meeting of the European
Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination, 15-17
June 2017, Bucharest, Romania

9 
endemisk

7 
stanset i 1 

år

2 
stanset i 2 

år 

33 
eliminert*

*stanset i minst 3 år

Antall land:
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Median alder 27 år.

Lommer av uvaksinerte + 
nosokomial smitte er 
utfordringer

Meslingvaksine innført i 1976 
med lav oppslutning, kan forklare 
høy alder på tilfeller ved utbrudd

MCV1 , 90% dekning i 2010-13, 
85% dekning i 2015 

Høst 2017 lovpålagt vaksinasjon 
for barnehage/skole

Genotype B3, D8, H1

Anti-vaksinegrupper
Krevende politisk forhold 
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Vaksinemotstand- kommunikasjon

• Umulig forventning: 
Garanti for at vaksiner er 100% trygge og effektive
• Feil logikk: 
Alt som er naturlig er bra og alt som er unaturlig er dårlig
• Falsk ekspertise: 
Selverklærte «uavhengige» eksperter
• Konspirasjon:
Myndighetene styres av farmasøytisk industri
• Kildekritikk:
Selektiv henvisning til medisinsk litteratur  

Bull World Health Organ 2017;95:670–671| doi: 
http://dx.doi.org/10.2471/BLT.17.021017
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https://ecdc.europa.eu/en

https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/mmr-for-reisen/

Hvor er det utbrudd?
- Hovedsakelig Europa
ECDC- europeisk 
smittevernbyrå 

Er det sirkulerende 
meslingsmitte i 
befolkningen?
- Eliminasjonsprosess WHO 
Europa 

Norge
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Tidsskr Nor Legeforen 2017
DOI: 10.4045/tidsskr.17.0047

I Norge har vi eliminert meslinger og rubella, men vi blir 
fremdeles utsatt for smitte fra utlandet. Den høye 
vaksinasjonsdekningen hos barn må opprettholdes, i tillegg bør 
ikke-immune voksne få et vaksinasjonstilbud. Ved klinisk 
mistanke bør leger teste flere for meslinger og rubella, slik at 
utbrudd kan stanses raskt. Dette vil bidra til god oversikt over 
sykdomsforekomsten.

Barn 6-8 måneder

• MMR-vaksinen er ikke godkjent.
• Vaksinasjon av barn før eller ved 6 måneders alder kan ofte medføre manglende 

respons. 
• På spesiell indikasjon, for eksempel ved reise til området med pågående utbrudd 

og stor risiko for at barnet kan smittes, kan lege forordne vaksine (off-label bruk).
• Registreres i SYSVAK, men teller ikke som gyldig dose i program.

• Ev. antistoffene fra mor forsvinner når barnet er mellom 3 og 9 md. 
• Foreldre og andre nærkontakter som ikke har gjennomgått meslinger bør være 

vaksinert. 

Barn 9-11 måneder

• MMR-vaksinen er godkjent.
• Vaksinasjon er ikke en del av Barnevaksinasjonsprogrammet 
- Registreres i SYSVAK, men teller ikke som gyldig dose.

• Andelen barn med utilstrekkelig immunrespons er 10-15%
• Foreldre og andre nærkontakter som ikke har gjennomgått meslinger bør være 

vaksinert. 
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Barn 12 måneder og eldre

• Andelen barn med god immunrespons er 95%,  og øker utover i 2. leveår.
- bedre ved 15 enn 12 måneders alder 
• Alle barn i Norge får tilbud om to doser MMR-vaksine gjennom 

barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjonen består av en dose ved 15-
månedersalder og en dose ved 11-årsalder (6. klasse).

• MMR vaksinasjon til barn 12 måneder og eldre er tellende i 
barnevaksinasjonsprogrammet.

• Fremskyndelse av 2. dose (6. klasse) er vanligvis ikke anbefalt

Voksne (I)

• Gjennomgått meslinger gir livslang immunitet.
• Meslingvaksine ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 1969 med 

én dose til småbarn. I 1983 MMR-vaksine,  to doser.

• Etter innføringen av meslingvaksine sank forekomsten av meslinger, noe som 
gjorde at barn født i årene før innføring også ble mindre utsatt for smitte og 
meslingsykdom. 

• Noen mangler immunitet fordi de hverken fikk vaksine eller sykdommen.

Voksne (II)

Voksne personer som ikke vet at de har fått MMR-vaksine eller har 
gjennomgått de aktuelle sykdommene, anbefales MMR-vaksine. 

Personer født før 1960 har imidlertid så høy sannsynlighet for å ha 
gjennomgått meslinger at MMR-vaksine vanligvis ikke er nødvendig
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Oppsummering

• Meslinger er en alvorlig og smittsom sykdom som blir sjeldnere pga. 
høyere vaksinasjonsdekning

• Barn anbefales å følge barnevaksinasjonsprogrammet
• Vaksinasjonsråd avhenger av reisemål og alder

Takk for oppmerksomheten

Utvalgte referanser

• https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen/

• https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/

• http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/measles/en/

• http://www.who.int/immunization/documents/ISBN9789241597555/en/

• https://ecdc.europa.eu/en

• http://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.37.30614


