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Zikavirus 

• Arbovirus i slekten flaviviridae 
– Gulfeber, denguefeber, vestnilfeber 

• Inkubasjonstid 3-12 dager 
• 60-80% asymptomatiske  
• Symptomer: makulopapulært utslett, hodepine, feber, 

ledd-/muskelsmerter og konjunktivitt 3-7 dager 
• Smittemåter 

– Primært vektorbåren 
• Aedesmygg 

– aedes aegypti 
– aedes albopictus også kompetent vektor 

– Seksuell kontakt  
– Mor-til-foster 
– Blodtransfusjon  

 



Geografisk distribusjon av myggen 

A. aegypti 
(gulfebermygg)  

A. albopictus    
(asiatisk tigermygg) 

• Trives i noe kjøligere klima 



Zikavirus og seksuell smitte 

• 2016: sannsynlig seksuell smitte i 
12 land: 
– USA, Argentina, Chile, Peru, 

Frankrike, Italia, Portugal, New 
Zealand, Spania… 

• Virus i sæd flere uker etter 
gjennomgått zikafeber 

 



Hvor kommer viruset fra? 
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Internasjonal folkehelsekrise  
(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) 

• Det internasjonale helsereglementet (IHR, 2005) 
 

• Dersom verdenssamfunnet står oppe i en situasjon som utgjør en 
folkehelsetrussel på tvers av landegrenser og det er nødvendig med 
koordinering av tiltak 
 

• Ved zikautbruddet ble det behov for koordinert internasjonal innsats for å:  
• studere mulig sammenheng mellom zikafeber og nevrologiske tilstander 
• bedre overvåking av zikatilfeller og nevrologiske komplikasjoner 
• sikre at berørte land og land med potensiell spredningsfare har nødvendig 

beredskap for å stanse spredning av viruset  
• informere og forberede helsetjenesten  
• forske på diagnostikk, behandling og vaksiner 
• informere gravide og kvinner i fertil alder om risiko og forebygging 

 
 



75 land har rapportert lokal 
smitte av zikavirus 2007-2016 



Antall berørte land 

 



Mikrokefali og andre nevrologiske, 
kongenitale misdannelser 



Zikavirus og mikrokefali  

“The risk of microcephaly associated 
with Zika virus infection was 95 cases 
(34–191) per 10 000 women infected in 
the first trimester”  

“Fetal abnormalities detected by Doppler 
ultrasonography in 12 of the 42 ZIKV-positive women 
(29%) and in none of the 16 ZIKV-negative women” 

“This preliminary analysis shows a strong association 
between microcephaly and laboratory confirmation of 
Zika virus infection” 

“ strong association between the risk of microcephaly and 
infection risk in the first trimester and a negligible 
association in the second and third trimesters”  
 
(estimert risiko 1-13 % ved smitte i 1. trimester) 



Zikavirus og mikrokefali  

• Risiko for fosterskade ved smitte i ulike stadier av 
svangerskapet  
– Mye tyder på høyest risiko ved smitte i 1. trimester 

– Ulike estimater fra observasjonsstudier (1%? 13%? 30%) 

 

• Det fulle spekter av fosterskader ikke kartlagt 

• «Kongenitalt zika-virussyndrom» 



Guillain-Barrés syndrom 

• Flere land rapporterer økning i GBS-tilfeller og/eller lab-bekreftet zika i GBS-
tilfeller 



Risiko beregnet til 0.24 per 1000 zikatilfeller  
 
 



“we conclude that a causal relationship exists between prenatal 
Zika virus infection and microcephaly and other serious brain 
anomalies” 



FHI- Norge: Koordinasjon, beredskap og råd 

• Utbruddsgruppe etablert- ukentlig og ad-hoc møter 

– Epidemiologi 

– Mikrobiologi 

– Entomologi 

– Kommunikasjon 

• Jevnlig kontaktmøter FHI-Helsedirektoratet 

• Deltagelse i EUs Health Security Committee-møter 

• Jevnlig kommunikasjon, innspill, diskusjon med ECDC 





Kilde: Folkehelseinstituttet 



Sommeren 2016:  
Videre spredning til nye områder: USA 



Høsten 2016:  
Videre spredning til områder i Asia 



Hvorfor spredning og så store utbrudd nå? 

• Også spredning av dengue, chikungunya de siste tiårene  
• Aedes aegypti primær vektor  
• Globalisering og urbanisering?  
• Mutasjoner som øker smittsomhet og virulens?  
• Introduksjon av virus i ikke-immun populasjon?   
• Reflekterer assosiasjonen mellom zika og fosterskader/GBS 

økt forekomst av zikainfeksjon eller en endring i virulens? 
• Hvorfor er ikke mikrokefali og andre nevrologiske 

komplikasjoner rapportert fra områder i Afrika og Asia der 
zikavirus er endemisk? 
– Overvåkning systemer? 
– Mange infisert som barn 

• Får sjeldnere GBS  
• Er immune når de blir gravide 



Råd ved reise til berørte områder 

• Beskyttelse mot myggstikk utendørs og innendørs døgnet 
rundt 

• Gravide frarådes reise  
• Gravide som likevel reiser, samt personer med 

immunsvikt eller alvorlige kroniske sykdommer, bør 
rådføre seg min sin lege før reise, og være spesielt nøye 
med myggbeskyttelse 

• Gravide som har vært i områdene tilbys test og 
oppfølging 

• Prevensjon 
– Trygg prevensjon for å unngå graviditet 
– Kondom for å unngå smitte 

 



• Vente med graviditet etter hjemkomst 
– Kvinner bør vente 8 uker etter hjemkomst før de blir gravide 

– Dersom mannen har oppholdt seg i berørte områder bør paret vente 6 måneder før 
graviditet. 

 

• Unngå smitte til gravid partner hjemme 
– Menn som har oppholdt seg i berørte områder og som har en gravid seksualpartner, 

bør bruke kondom eller avstå fra seksuell aktivitet under hele graviditeten 

 

• Unngå seksuell smitte 
– Kondombruk (kvinner 8 uker, menn 6 måneder) 

 

• Ikke gi blod etter hjemkomst 
– Avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter man har forlatt området 

 (eller etter mulig seksuell eksponering) 

Råd etter hjemkomst fra berørte områder 



Hvem testes for zikavirus? 

• Gravide som kan ha vært eksponert* for zikavirus under 
svangerskapet, uavhengig av om den gravide har 
symptomer på zikavirus-infeksjon eller ikke. 

• Personer med akutt sykdom forenlig med zikavirus-
infeksjon som oppstår inntil 3 uker etter mulig 
eksponering for zikaviruset 

• Personer med symptomer på Guillain-Barrés syndrom 
eller andre nevrologiske komplikasjoner som kan oppstå 
i forbindelse med zikavirus infeksjon 
 

*Med eksponering menes opphold i områder med utbrudd eller økende forekomst 
av zikafeber eller ubeskyttet seksuell kontakt med en person som har oppholdt seg i 
områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber 



Overvåking i Norge 

Varsling 

• Varsling etter IHR-forskriften 

Melding MSIS 

• Zikavirus-infeksjon ble 28.10.2016 meldingspliktig til 

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 

Melding/varsling internasjonalt 

• FHI rapporterer ukentlig til ECDC 



Diagnostiserte zikatilfeller ved 
Folkehelseinstituttet 

Laboratorieprøver etablert på FHI februar 2016.  

Positive prøver per 31.10.2016 

 

 



 Zikatilfeller diagnostisert i EU/EEA området  

1942 reiserelatert zikatilfeller diagnostisert i EU/EEA siden juli 2015,  
     91 tilfeller blant gravide 

Kilde: TESSy, ECDC  per 28.10.2016 



Prioritert forskning 

• Kausalitet mellom zikavirus-infeksjon og nevrologiske 
tilstander/fosterskader 

• Risiko for fosterskader ved infeksjon hos mor 

• Kartlegge seksuell smitte, smittsom periode, 
asymptomatiske vs symptomatiske 

• Vektorkontroll 

• Helsesystemer, oppfølging av gravide og barn, GBS, 
tilgjengelighet av prevensjon og mulighet for abort 

• Mikrobiologisk diagnostikk 

• Vaksineutvikling 
 



November 2016-  
Erklæring om zika fra Verdens 

helseorganisasjon 
 

• WHO har erklært at zikavirus og assosierte 
komplikasjoner ikke lenger utgjør en internasjonal 
folkehelsekrise. 

•  Zikavirus er likevel fortsatt en alvorlig helsetrussel 
som innebærer langsiktige tiltak og erklæringen 
endrer ikke de reiserådene som er gitt. 

 

• Folkehelseinstituttet vil fortsette å følge situasjonen 
internasjonalt og publisere oppdatert informasjon og 
reiseråd fortløpende på våre nettsider 

 



Utfordringer 

• Økt behov for testkapasitet 

• Behov av nye kunnskap for å finne en bedre balanse 

mellom risiko og råd   

• Suboptimalt overvåkning data utfordrer land 

kategorisering 

• Ulike risikovurderinger internasjonale organer (ECDC-

WHO- CDC) 

• Zika blir endemisk i flere land 

• Gravide på reise i framtiden 

• Vaksineutvikling 



Takk for 
oppmerksomheten! 


