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Årsaker til meningitt 

• Virus: Enterovirus, HSV-2, VZV, hiv 

 

• Bakterier: meningokokker, pneumokokker, Hemofilus influenza, 

Listeria, gram-negative staver og GBS (spebarn), TB, syphilis, 

Borrelia 

 

• Sopp: kryptokokker (immunsupprimerte pasienter) 

Pneumokokkmeningitt 

• Hematogen spredning 

• Direkte invasjon etter otitt eller sinusitt 
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Listeriameningitt 

• Gastrointestinal smitte 

• Disseminering i monocytter 

• Predileksjon for CNS og 

placenta 

 

• Årsak til 20% av bakterielle 

meningitter hos eldre (nest 

etter pneumokokker) 

 

• Hyppigste årsak til bakteriell 

meningitt hos personer med 

lymfomer, organtransplanterte 

og kortikosteroid-behandlede 

pasienter 

 

Utbrudd av listerioser 

• Upasteurisert melk, smør og mykost 

• Gravet eller kaldrøkt laks/ørret 

• Kalkun/kylling smørbrød 

• Pølser 
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Meningokokkmeningitt 

Lokalisert til svelget 

 

Smitter ved dråpesmitte 

 

Sykdom: meningitt eller 

 sepsis 

Bærerskap av meningokokker 
• Mennesket er eneste reservoar for meningokokkbakterien, og 

meningokokker er en vanlig del av normalfloraen hos mennesker. I en 

bærerundersøkelse i Lørenskog 1991 fant man meningokokker i halsfloraen 

hos ca. 10 % av befolkningen (friske bærere).  

 

• Hyppigst bæres meningokokker i tonsiller og farynks.  

 

• De aller fleste stammer isolert fra friske mennesker (bærerstammer) er 

akapsulære stammer eller kapsulære stammer som ikke tilhører epidemiske 

kloner.  

 

• Likevel er mange flere bærere av virulente kloner av meningokokker enn de 

som blir syke. Bærerfrekvensen av meningokokker varierer betydelig med 

kjønn, alder, epidemiologisk situasjon og røykestatus.  

 

• Høyest bærerfrekvens er det hos personer mellom 15 og 25 år; barn under 

14 år er sjeldent bærere.  
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Meningokokkmeningitt 

• Smittemåte: I de fleste tilfellene skjer smitten fra friske bærere. 

Overføring skjer ved nærdråpesmitte. Direkte kontakt gjennom 

dråpesmitte fra nese og hals må til, og det antas at relativt store 

dråper munnspytt må overføres. Deling av flasker, glass og 

kyssing kan være viktige smittemekanismer. 

 

• Inkubasjonstid: 2-10 dager, vanligvis 3-4 dager. 

 

• Symptomer og forløp: meningitt og sepsis. Det er den septiske 

formen som er aller alvorligst og som i løpet av få timer kan utvikle 

seg dramatisk uten at det er noe tegn på nakkestivhet og meningitt. 

Meningittformen har lavere letalitet (ca. 5 %), mens letaliteten ved 

kombinert sepsis og meningitt er ca. 10 %. 

 

Meningittsymptomer 
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Disseminert intravaskulær koagulasjon 

- ukontrollert dannelse av blodpropp 

Hudblødninger «Koldbrann» 

Tilfeller av meningokokksykdom i Norge 

1865-2017   

Kilde Statistisk sentralbyrå 1865-1973, MSIS 1974-2017 
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Epidemiologi og forekomst 

 I en epidemiologisk sammenheng kan et tilfelle av meningokokksykdom 

beskrives som:  

 

Indekstilfelle: Det første tilfellet man blir oppmerksom på. 

 

Assosiert tilfelle: Et tilfelle som oppstår i relasjon til et primært tilfelle. 

Slike tilfeller er vanligvis ikke smittet av det primære tilfellet, men kan 

ha samme årsak som det primære tilfellet. Skyldes økt forekomst av 

smitte i miljøet som bærerskap. 

 

• Koprimære tilfeller: Assosiert tilfelle hos nærkontakter som 

debuterer innen 24 timer etter at indekskasus er erkjent. Oftest ses 

dette blant søsken eller barn og ungdommer som er nære venner. 

 

• Sekundære tilfeller: Assosiert tilfelle som smittes av et annet kasus 

 

 

Assosierte tilfeller 

• Nesten alle tilfeller av systemisk meningokokksykdom er 

enkeltstående tilfeller. 1-3% av tilfellene er en del av en lokal klynge 

eller et lokalt utbrudd.  

 

• Systemisk meningokokksykdom kan i et mindre miljø komme i 

klynger av assosierte tilfeller. 

 

• Slike assosierte tilfeller kommer erfaringsmessig med ca. 1/3 som 

koprimære tilfeller, ca. 1/3 i løpet av første uke etter indekskasus, og 

1/3 i løpet av de neste syv uker.  

 

• Størst risiko for koprimære tilfeller er blant husstandsmedlemmer 

under 15 år, men også andre personer som har hatt tett og nær 

kontakt med pasienten kan være i risiko for sykdom.  
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Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd 

 
Ved mistenkt tilfelle av systemisk meningokokksykdom eller ved 

påvisning av meningokokkbakterien i ellers sterilt prøvemateriale 

(inkludert i leddvæske ved septisk artritt eller i pleuravæske ved 

bakteriell pneumoni), skal tiltak i nærmiljøet umiddelbart vurderes, selv 

om assosierte tilfeller er sjeldent forekommende. 

 

Disse tiltakene er:  

1. Lete etter koprimære tilfeller. 

2. Informere. 

3. Utrydde bærerskap. 

4. Vaksinere rundt et tilfelle. 

5. Vurdere andre tiltak. 

 

 

 

1. Lete etter koprimære tilfeller 

• Siden 1/3 av assosierte tilfeller er koprimære, er det viktig å lete 

etter andre syke i pasientens nærmiljø.  

 

• Ettersom koprimære tilfeller kommer så tidlig, må de oppspores 

med én gang primærkasus er mistenkt. Så snart diagnosen er 

fastslått, må kommuneoverlegen kontaktes for å starte leting etter 

andre i nærmiljøet som kan være begynnende syke. 

 

• Mest aktuelle grupper å undersøke er (mindreårige) søsken, andre i 

familien som har vært i nærheten, lekekamerater, nære venner og til 

og med eldre slektninger. Alle med tegn til infeksjonssykdom i 

pasientens nærmiljø må vurderes nøye med tanke på 

meningokokksykdom. Det bør være lav terskel for å henvise til 

sykehus i en slik situasjon. 
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2. Informasjon 

• Når et sikkert eller sannsynlig tilfelle av alvorlig meningokokksykdom 

er påvist, bør man raskt spre informasjon om dette til pasientens 

nærmiljø (samme husstand, skoleklasse eller barnehage, nære 

kontakter ellers og nær familie).  

 

• I tillegg skal det lokale helsevesenet (leger, legevaktpersonell) 

varsles. Lokal presse eller andre lokale medier kan benyttes for å 

spre informasjon. Det bør gis saklig informasjon om symptomer 

(særlig allmenntilstand og petekkier).  

 

• Råd ved uklar febersykdom de første døgnene: Observer 

allmenntilstanden og se etter hudblødninger (utslett som ikke lar 

seg avbleke under glasstrykk) med noen timers mellomrom, også 

om natten (sett f.eks. på vekkerklokke til kl 1-2 og 3-5). Vær 

oppmerksom på brekninger, rask forverring av allmenntilstand og 

tegn på cerebral affeksjon i form av hodepine og svekket bevissthet. 

 

Utslett eller petekkier? 
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3. Utrydde bærerskap. 

 • Hensikten med bærerskapsutrydning er å hindre at asymptomatiske 

bærere kan smitte nye personer og at eventuelle nysmittede ikke 

utvikler sykdom.  

 

• Siden april 2011 har Folkehelseinstituttets faglige råd vært at det 

ved ethvert mistenkt tilfelle av systemisk meningokokksykdom 

(inkludert pneumoni) skal det vurderes å utføre 

bærerskapsutrydning hos personer i nærmiljøet. 

 

• Bærerskapsutrydning med antibiotika reduserer risikoen for 

assosierte tilfeller med omtrent 90%.  

 

• Bærerskapsutrydning er aktuelt for personer som har vært i 

nærkontakt med den syke fra 7 dager før innsykning og til han 

har vært behandlet med antibiotika i 24 timer. Det er ingen øvre 

tidsbegrensning for hvor lenge etter mulig smitteeksponering man 

kan gi bærerskapsutrydding.  

Målgrupper for bærerskapsutrydning 

 Ved ethvert mistenkt eller bekreftet tilfelle av systemisk meningokokksykdom anbefales 

det å tilby bærerskapsutrydding til følgende grupper: 

 

• Indekspasienten: Ved utskrivelse fra sykehus dersom behandling for sykdommen 

ikke har bestått av et antibiotikum med bærerskapsutryddende effekt. 

• Husstandsmedlemmer til den syke: Dette gjelder alle aldersgrupper. Begrepet 

”husstand” vil omfatte kjærester og svært nære venner. 

 

• Barnehagebarn: Barn som omgås like tett som i en husstand anbefales 

bærerskapsutrydning. Barn under ett år har klart høyest risiko for å rammes av 

meningokokksykdom.  

• Personer på skole, militærforlegninger og lignende: Medelever med like tett 

kontakt med den syke som i en husstand.  

• Helsepersonell: Det er ikke holdepunkter for at helsepersonell generelt er utsatt for 

økt smitterisiko ved behandling av et tilfelle av systemisk meningokokksykdom. 

Bærerskapsutrydning bør likevel vurderes hos helsepersonell ved situasjoner når det 

har vært brudd på basale smittevernrutiner og den ansatte har hatt betydelig 

ubeskyttet kontakt med en smittet pasient (for eksempel ved intubering, resuscitering 

eller ved suging/undersøkelse av pasientens luftveier). 

Det er normalt ikke nødvendig med forutgående mikrobiologiske undersøkelser av 

nærkontakter før bærerskapsutrydning i gangsettes.  
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Valg av regime for bærerskapsutrydning 
Voksne 

•  Ciprofloxacin 500 mg, en enkeltdose   

•  Azitromycin 750 mg, en enkeltdose  

•  Ceftriaxone 250 mg i.m., en enkeltdose    

•  Rifampicin 1200-2400 mg (totalt), 300-600 mg x 2 i 2 dager   

 

Barn  

•  Ciprofloxacin  15 mg/kg, en enkeltdose  

•  Azitromycin  10 mg/kg, en enkeltdose  

•  Ceftriaxone  < 2år 20 mg/kg i.m , >2 år 125 mg i.m, en enkeltdose  

•  Rifampicin  10 mg/kg/døgn (mikstur), 2 daglige doser i 2 dager 

 

Gravide / ammende 

•  Ceftriaxone  250 mg i.m., en enkeltdose   

•  Azitromycin  500 mg, en enkeltdose   

Utgifter til antibiotika til slike nærkontakter dekkes av folketrygden (blåreseptforskriften § 4 punkt 2). 

4. Vaksinasjon rundt et tilfelle 

• Studier har vist at vaksinasjon, i tillegg til bærerskapsutrydding rundt et 

tilfelle av meningokokksykdom ytterligere reduserer risikoen for nye tilfeller 

blant den smittedes nærkontakter.  

 

• Vaksinasjon anbefales til pasientens husstand og andre med pågående 

nær omgang med pasienten. Nærkontakter som har mottatt 

bærerskapsutrydding, men som ikke skal ha videre nær omgang med 

pasienten (for eksempel helsepersonell) bør ikke tilbys vaksinasjon. 

 

• Ved sykdom forårsaket av serogruppe A, C, W eller Y anbefales vaksinasjon 

med meningokokk ACWY konjugatvaksine. Ved sykdom forårsaket av 

serogruppe B anbefales meningkokokk B-vaksine. Vaksinene gir 

beskyttelse 7-10 dager etter fullvaksinering. 

 
Utgifter til meningokokkvaksine til nærkontakter av personer med meningokokksykdom dekkes av 

folketrygden (blåreseptforskriften § 4 punkt 3). Vaksine bestilles fra Folkehelseinstituttet. 
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Tilfeller av meningokokksykdom meldt MSIS 2000-2017 

etter diagnoseår og serogruppe 

Vaksiner mot meningokokker 

• Meningokokk C-konjugatvaksine: NeisVac C®  og Meningitec® 

tilgjengelig siden 2002 og inneholder konjugerte kapseloligosakkarider fra 

meningokokk gruppe C. De kan gis fra 2 måneders alder.  

 

• Meningokokk ACWY konjugatvaksine: Menveo® ble tilgjengelig i Norge i 

oktober 2010 og er godkjent til personer fra 2 års alder. Nimenrix® ble 

tilgjengelig i Norge september 2012 og er godkjent til personer fra 6 ukers 

alder. 

 

• Meningokokk B proteinvaksine: Bexsero® ble første gang tilgjengelig i 

Norge i 2014. Vaksinen er godkjent til barn fra 2 måneders alder (to doser). 

Trumenba® ble godkjent av Europeiske legemiddelmyndigheter i mai 2017, 

og er tilgjengelig i Norge fra sommeren 2017. Vaksinen er godkjent til bruk 

hos personer fra 10 års alder med enten 2 eller 3 doser. 
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5. Vurdere andre tiltak 

Begrensning av vanlig fysisk aktivitet som skolegymnastikk er ikke nødvendig, men 

ekstrem fysisk aktivitet som militære utmarsjer frarådes. Det er heller ikke ved 

enkelttilfeller grunnlag for å fraråde forsamlinger, vanlig sosial omgang o.l. eller stengning 

av skoler, barnehager eller liknende. 

 

Barnehager 

• Barnet kan vende tilbake barnehagen når sykdommen er over. Søsken av et barn 

med meningokokksykdom som er nærkontakt og får bærerbehandling og evt. 

meningokokkvaksine bør regnes som mulig smittet med meningokokkbakterie og bør 

være hjemme til observasjon noen dager fra barnehagen etter bærerutrydningen. 

 

Utbrudd 

• Dersom mer omfattende tiltak enn de anbefalte tiltak (f.eks. omfattende prøvetaking 

av friske, vaksinasjon av større grupper eller tiltak for å unngå store, tette 

ansamlinger av personer) overveies, bør kommuneoverlegen avklare dette i samråd 

med Folkehelseinstituttet 

 

Tiltak i helseinstitusjoner 

• Basale smittevernrutiner. Dråpesmitteregime i ett døgn etter start av effektiv 

behandling. 

 

Meldings- og varslingsplikt 

Meldingspliktig til MSIS, gruppe A. Kriterier for melding er et klinisk sykdomsbilde 

forenlig med systemisk meningokokksykdom med epidemiologisk tilknytning eller 

laboratoriepåvisning av: 

• Neisseria meningitidis ved isolering, antigen- eller nukleinsyreundersøkelse i et normalt 

sterilt prøvemateriale eller  

• Gramnegative diplokokker i cerebrospinalvæske 

 

Kliniske kriterier er minst én av følgende symptomer: meningitt, petekkier, septisk 

sjokk, septisk artritt. 

 

Med epidemiologisk tilknytning menes overføring fra person til person. 

Asymptomatiske bærere skal ikke varsles eller meldes. 

 

I tillegg skal lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser et 

tilfelle, umiddelbart varsle kommuneoverlegen, som skal varsle videre til fylkesmannen 

og Folkehelseinstituttet. Dersom kommuneoverlegen ikke nås, varsles 

Folkehelseinstituttets døgnåpne Smittevernvakt direkte (tlf. 21076348). 
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