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Det er en pågående debatt om vektorbårne sykdommer verden over. Det er med andre ord ikke kun en epidemi 
som rammer Norge. Det er et økende antall mennesker som blir kronisk syke p.g.a. utilstrekkelig diagnostikk 
og behandlingstilbud. Flåtten har større utbredelse enn tidligere antatt og antall infiserte er økende. Flere vektorer 
kan overføre smitte som bl.a. flått, lopper, lus mm. 
 
 
Nye tall fra USA (Center of Disease Control) viser at antall smittede av borreliose er 10 ganger høyere enn 
tidligere antatt, altså 300 000 per år i USA. (Detaljerte analyser viser at 0,3% av befolkningen kan være 
eksponert, altså 900 000 per år i USA). Dette har blitt et stort helseproblem og CDC har begynt å se etter nye 
behandlingsmetoder. Overført til norske forhold er dette 4000 per år, 8000 etter 2 år etc om ikke riktig behandling 
blir igangsatt. (www.cdc.gov) 
 
 
Nye tall fra Scandtick (Et samarbeidsprosjekt om flåttbårne sykdommer mellom Norge, Sverige og Danmark) viser 
at over 40 000 ble smittet av vektorbårne sykdommer i Öresund/Kattegat/Skagerrak-regionen i fjor. Dette er 
et foreløpig anslag, og man regner med store mørketall. Overført til norske forhold vil antallet smittede i Norge være 
svært høyt (www.scandtick.com) 
 
 
Det har oppstått en negativt ladet mediedebatt med to fronter: Pasienter på den ene siden – Det offentlige 
Helsevesenet på den andre. Norske leger som vil behandle med antibiotika lengre enn normert tid unngår å gjøre 
dette i frykt av å komme i Helsetilsynets søkelys. Dette har fått store konsekvenser for pasientene som blir den 
lidende part. Estimerte tall viser at godt over 500 pasienter dro til utlandet for behandling i september 2013. 
 
 
Det eksisterer en faglig uenighet mellom to ulike organisasjoner/”medisinske tilnærminger” når det gjelder 
vektorbårne sykdommer. IDSA versus ILADS. Norge følger IDSAs retningslinjer som bl.a. mener at borreliose er 
relativt lett å behandle med en enkelt antibiotikakur, og der diagnostiske tester som f.eks. ELISA og spinalpunksjon 
er avgjørende for diagnose. 
 

Bakgrunn 



Det er mange ulike infeksjoner som kan overføres via vektorer som f.eks flått. Borrelia er en av de mest kjente 
flåttbårne sykdommer. Det er over 100 ulike borrelia typer i USA og over 300 typer på verdensbasis. I 
Norge tester man kun for noen få typer. I de senere år har man oppdaget mange nye egenskaper ved Borrelia 
burgdorferi. Det viser seg at bakterien kan overleve selv om verten har et intakt immunforsvar. Bakterien kan 
disseminere tidlig i sykdomsforløpet til fjerntliggende områder, være anaerob, gjemme seg i nisjer, være 
intracellulær og uttrykke multimedikamentresistens. Den kan dekke seg med vertens materiale (f.eks. biofilm), 
foreta antigene forandringer, manipulere vertens immunapparat og forandre seg til inaktive cysteformer. (Brorson, 
Ø, 2009. Borrelia Burgdorferi - En unik bakterie. Tidsskrift for den Norske Legeforening 2009; 129:2114  –  7) 
 

Bakterielt:  
Borreliose 
Bartonella 
Ehrlichia 
Anaplasma 
Mykoplasma 
Chlamydia 
RMSF 
Tyfus 
Tularemia 
Q-Fever 
Brucellose 
Tick paralysis 
STARI 
B. miyamotoi. mm. 

Parasitter: 
Babesia   
Filiarier 
Amebiasis 
Giardia 
 
Virus:  
EBV 
HHV-6 
HHV-8 
CMV 
Vest Nilvirus 
Powassan encephalitis  
Ulike virale encefalitter 
Candida og andre 

Borreliose og co-infeksjoner – en oversikt 

  

Utover borreliose, finnes det mange co-
infeksjoner man kan få gjennom et enkelt 
flåttbitt. En pasient har stort sett aldri ”kun” 
borreliose. Én flått kan overføre inntil 100 
ulike infeksjoner. (Hofmeister et.al. 1998. J. 
Infect Disease. Vector-Borne and Zoonotic 
Diseases. Tokarz et al, Sept 2009. Schoub et.al, 
1999, J. Clin Microbiology, 37:2215-2215) 
 
Alle disse infeksjonene har forskjellige 
manifestasjoner (ulike, men også 
overlappende symptomer) og trenger tilpasset 
behandling, avhengig av hvilke co-infeksjoner 
man får påvist. 



  

Bartonella og Babesia – to av mange co-infeksjoner 

Bartonella er en bakterie som kan smittes via vektorer som flått, lopper, lus mm. I følge Prof. Georg Kapperud ved 
Folkehelseinstituttet er Bartonella-bakterien en ny og relativt sett lite utforska bakteriefamilie. Det var én variant av 
bakterien som antakelig var ansvarlig for plutselige dødsfall blant unge svenske orienteringsløpere på 80 og 90-tallet. 
 
Det er blitt påvist store forekomster av Bartonella i hjortelusflua i Norge. ”I både hjortelusfluene og i elgblodet ble det 
påvist en bakterie i Bartonella slekta”, sier Cand.med.vet. Knut Madslien. Dette er bakterier som gir kroniske, langvarige 
infeksjoner. Enkelte arter kan gi alvorlige infeksjoner hos mennesker (Madslien, 2013. Deer ked (Lipoptena cervi) and moose (Alces 
alces) in Norway – interactions between an invading ectoparasite, its host and the environment) 
 
Norvect sitter på 20 ulike publiserte forskningsartikler som viser det økende problemet med Bartonella smitte, 
bl.a.:  (f: Breitschwerdt EB, Maggi RG, Lantos PM, Woods CW, Hegarty BC, Bradley JM. Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii and Bartonella 
henselae in a father and daughter with neurological disease. Parasites and Vectors 2010; 3: 29; Maggi R.,Mozayeni B., Pultorak E, Barbara C. 
Hegarty, Bradley J., Maria Correa, and Edward B. Breitschwerdt, Bartonella spp. Bacteremia and Rheumatic Symptoms in Patients from Lyme 
Disease–endemic Region) 
   
 
Babesia er en blodparasitt som er påvist i blant annet flått, trekkfugler og kveg. Som bartonella, kan den overføres 
sammen med borrelia i f.eks et flåttbitt. Det finnes over 100 varianter av Babesia-parasitten. Parasitten angriper de røde 
blodcellene i kroppen. 
 
”En ny studie viser at variasjonen og delvis utbredelsen av slike Babesiaarter i flått i Norge er større enn forventet. (…) 
Utbredelsen og mangfoldet utgjør en ny potensiell smittetrussel overfor husdyr og mennesker ved flåttbitt i Norge (…) Tre 
nye varianter er nå funnet i Norge.” (Veterinær instituttet, vetinst.no, 2012). I følge en av Norges fremste eksperter på 
mikroskopering, Morten Laane og hans biologkollega Ivar Mysterud, fant de Babesia i 7 av 8 pasienter ved 
mikroskopering. ”Tilstedeværelsen av Babesia i langtidssyke kan forklare hvorfor mange fortsatt er syke etter behandling 
med antibiotika.” (VOF, nr 7, 2013:39) 
 
Studier viser at mennesker som har nedsatt immunforsvar eller har sykdommer som borreliose kan få langvarige 
kroniske infeksjoner av Babesia bakterien om ikke riktig behandling blir gitt. (Horowitz, R. 2013, Why Can't I Get Better?: 
Solving the Mystery of Lyme and Chronic Disease; Eskow E., Krause P.J., Spielman A., Freeman, K, Asianzadeh, J. 1999. Southern Extension of 
the Range of Human Babesiosis in the Eastern United States. J Clin Microbiol. 1999 June; 37(6): 2051–2052;) 
 
 
 



Faglig uenighet 

IDSA  
(Infectious Diseases Society of America)  
 
Amerikansk organisasjon (grunnlagt:1963) 
 
Fokus: Infeksjoner generelt 
 
Center of Disease Control (CDC) henviser til IDSA 
retningslinjer for diagnose og behandling av borreliose.  
IDSA hevder at kronisk borreliose ikke eksisterer. Sykdom 
som vedvarer utover 2-4 ukers antibiotikabehandling anses 
som senskader. 
 
Diagnose: Klinisk manifestasjon + to positive tester:  
(Elisa+ Western Blot) 
 
Behandling: Mono terapi (én antibiotika) i maks 28 dager 
 
NB:  
•  CDC hevder at diagnosekriteriene KUN skal brukes i 

nasjonal rapportering av borrelia, ikke som verktøy i 
klinisk diagnose. Dette blir ofte misforstått. 

•  IDSAs retningslinjer som bl.a. krever ”two tier” testing 
har en sensitivitet på 56%! I én studie var det så lavt 
som 29%.* 

•  Halvparten av dokumentasjonen bak 41 undersøkte 
IDSA retningslinjer (1994-2010) er basert på forskning 
av lavere kvalitet (rang III) , f.eks. på enkeltstående 
”ekspertuttalelser”.* 

•  Forfattere av IDSAs retningslinjer for borreliose har   
vært etterforsket: Resultat: Store interessekonflikter, 
tilbakeholdelse av dokumentasjon, publisering av 
retningslinjer, selv om deler av panelet var uenig.  

ILADS  
(International Lyme and Associated Diseases Society)  

Internasjonal multidisiplinær ”non-profit” 
organisasjon (grunnlagt 1999) 

Fokus: Kun borreliose og co-infeksjoner 
 
Jobber på verdensbasis for å øke kunnskapen om 
diagnostikk og behandling. Fokus på opplæring. Årlig 
konferanse der leger og forskere fra hele verden møtes 
og deler oppdatert kunnskap og forskning om vektorbårne 
sykdommer. 
Diagnose: ILADS legger vekt på klinisk vurdering 
sammen med testing. En negativ test avgjør ikke  
om man igangsetter behandling, da nåværende tester har 
for lav sensitivitet. 
 
Behandling: Ofte kombinasjonsbehandling av flere typer 
antibiotika og immunmodulerende medisiner (Behandler 
også co infeksjoner). Langvarig behandling.  
 
NB: 
•  Helt ferske tall (aug. 2013) fra CDC viser at 57% 

av USAs leger behandler etter ILADS modellen.  
•  Mange amerikanske stater har vernet leger som 

behandler med langvarig antibiotika.  
•  Ny forskning viser at behandlingsresultatene av kronisk 

borreliose og co-infeksjoner blir best med langvarig og 
differensiert bruk av antibiotika.* 

* Se kilder i de neste slides 



Studie / År Sensitivitet Spesifisitet 
Schmidt et al, 1993 66% 100% 

Engstrom et al, 1995 55% 96% 

Ledue et el, 1999 50% 100% 

Trevejo et al, 1999 29% 100% 

Nowakowski, 2001 66% 99% 

Bacon et al, 2003 68% 99% 

GJENNOMSNITT 56% 99% 

Studie: 2005, John’s Hopkins University studie: CDC fant at ”two tiered testing” gav falsk negativ på 55% i 
positive Borrelia tilfeller. Coulter,et al.,J Clin Microbiol  Two-Year Evaluation of Borrelia burgdorferi Culture and Supplemental 
Tests for Definitive Diagnosis of Lyme Disease2005;43:5080-5084.   

Studie: Sensitivitet i spinalvæske: snitt på 61% totalt for alle typer. 83% Garinii, 10% Afzeli (mest 
vanlige type av borrelia i Norge). Strle F, Ruzic-Sabljic E Cimperman J, Lotric-Furlan S, Maraspin V. Comparision of findings 
for patients with Borrelia garinii  and Borrelia afzelii isolated from cerebrospinal fluid. Clin Infect Dis, 2006;43:704-10. 

Sensitivitet og spesifisitet ved bruk av Elisa og Western blot for Borrelia   
Stricker and Johnson BMJ 2007;335:1008 

IDSA baserer retningslinjer for diagnose av borreliose på ”two-tier testing” som i 
gjennomsnitt har en sensitivitet på 56%! 

•  AIDS testing har en sensitivitet på 99.5% Ville en AIDS test med en 
sensitivitet på 56% være tilfredsstillende? 

 



Methods:  
We analyzed the strength of recommendation and overall quality of evidence behind 41 IDSA 
guidelines released between January 1994 and May 2010. Individual recommendations were 
classified based on their strength of recommendation (levels A through C) and quality of evidence 
(levels I through III). Guidelines not following this format were excluded from further analysis. 
Evolution of IDSA guidelines was assessed by comparing 5 recently updated guidelines with their 
earlier versions. 

 

Conclusions:  
More than half of the current recommendations of the IDSA are based on level III evidence only. Until 
more data from well-designed controlled clinical trials become available, physicians should remain 
cautious when using current guidelines as the sole source guiding patient care decisions.  

 
 

Analyse av dokumentasjon som har vært lagt til grunn for IDSAs retningslinjer  
Dong Heun Lee, MD; Ole Vielemeyer, MD -  Arch Intern Med. 2011;171(1):18-22 
 

 
•  Kvaliteten på IDSA retningslinjer (som CDC følger), har vist seg å ikke være 

godt nok dokumentert.  
•  Over halvparten av retningslinjer publisert mellom 1994 og 2010 er basert på 

dokumentasjon/forskning av grad III (svakere dokumentert).  
•  Konklusjon: Leger bør utvise varsomhet ved å følge de nåværende 

retningslinjene som eneste grunnlag for medisinske avgjørelser.  
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Kortvarig antibiotika fører til mislykket behandlingsresultat i 25%-71% av 
pasienter med kronisk borreliose.  
 
Berglund J, Stjernberg L, Ornstein K, Tykesson-Joelsson K, Walter H. Studie med 5 års oppfølging av 
pasienter med nevroborreliose.. Scand J Infec Dis. 2002;34(6):421-5.  
 
Valesová H, Mailer J, Havlík J, Hulínská D, Hercogová J. Langtidsresultater for pasienter med kronisk 
borreliose etter behandling på Ceftriaxone. Infection. 1996 Jan-Feb;24(1):98-102. 

 
Kortvarig antibiotika fører til tilbakefall hos pasienter  
med kronisk borreliose  
 
Eric L. Logigian, M.D., Richard F. Kaplan, Ph.D., and Allen C. Steere, M.D. 
N Engl J Med 1990; 323:1438-1444: Chronic Neurologic Manifestations of Lyme Disease 
Etter 6 mnd antibiotikaterapi, 10 av 27 pasienter ble ikke friske eller fikk tilbakefall.  
 
Pfister, H.W., Pfister HW, Preac-Mursic V, Wilske B, Schielke E, Sörgel F, Einhäupl KM., Randomized 
comparison of ceftriaxone and cefotaxime in Lyme neuroborreliosis. J Infect Dis, 1991. 163(2): p. 311-8.  
33 pasienter med nevroborreliose ble behandlet med IV antibiotika. Etter gjennomsnitt på 8,1 mnd var 10 av 27 
symptomatiske og i én pasient fant man borrelia i spinalvæsken.  
 
Shadick, N.A., Shadick NA, Phillips CB, Logigian EL, Steere AC, Kaplan RF, Berardi VP, Duray PH, Larson 
MG, Wright EA, Ginsburg KS, Katz JN, Liang MH., The long-term clinical outcomes of Lyme disease. A 
population-based retrospective cohort study. Ann Intern Med, 1994. 121(8): p. 560-7  
10 av 38 pasienter fikk tilbakefall (5 med IV) i løpet av ett år etter avsluttet behandling, og fikk deretter re-
behandling av antibiotika. 
 
Asch, E.S., Asch ES, Bujak DI, Weiss M, Peterson MG, Weinstein A., Lyme disease: an infectious and 
postinfectious syndrome. J Rheumatol, 1994. 21(3): p. 454-61. 28% tilbakefall 3,3 år etter første behandling.  
 
 

 



Wahlberg P, Granlund H, Nyman D, Panelius J, Seppälä I., Treatment of Late Lyme borreliosis. J 
Infect, 1994. 29(3): p255-61 
31% forbedring m/14 dager Rocephin, 89% forbedring m/ Rocephin + 100 dager av Amoxillin og 
Probenecid, 83% forbedring m/Rocephin + 100 dager med cephadroxil 
 
Donta, ST., Tetracycline therapy for chronic Lyme disease. Clin Infect Dis, 1997. 25 Suppl 1: p.S52-6.  
277 pasienter med kronisk borreliose ble behandlet fra 1-11 mnd. 20% kurert, 70% forbedret, 10% ingen 
effekt. 
 
Oksi J, Nikoskelainen J, Viljanen MK., Comparison of oral cefixime and intravenous ceftriaxone 
followed by oral amoxicillin in disseminated Lyme borreliosis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 1998. 
17(10)  :p 715-9 
30 pasienter med kronisk borreliose behandlet i 100 dager. 90% med gode eller utmerkede resultater. 
 
Oksi J, Marjamäki M, Nikoskelainen J, Viljanen MK.. Borrelia burgdorferi detected by culture and 
PCR in clinical relapse of disseminated Lyme borreliosis. Ann Med, 1999. 31(3):p.225-32 
32/165 pasienter med kronisk Borreliose ble behandlet med 1 eller flere mnd antibiotika. Selv etter tre 
måneder behandling kunne man fortsatt finne spiroketer i blodet. Langvarig behandling er mest sannsynlig 
nødvendig. 
 

Vitenskapelig forskning viser at langvarig antibiotika har positiv effekt 



Antibiotic retreatment of Lyme disease in patients with persistent 
symptoms: a biostatistical review of randomized, placebo-controlled, 
clinical trials. Delong AK, Blossom B, Maloney EL, Phillips SE. 2012 Nov;
33(6):1132-42. Contemp Clin Trials.  

 

Re-behandling av kronisk borreliose gir positive resultater:  
Tidligere studier blir trukket i tvil. 

De nåværende retningslinjer for 
behandlingen av Lyme Borreliose 
baserer seg primært på: 4 RCTs 
(Randomized, controlled trials). 
I disse fire studiene (RCTs) ble det 
sterkt advart mot en re-behandling 
med antibiotika for langvarig infeksjon 
av borreliose. 
Hovedresultatene fra disse fire 
studiene blir i denne nye studien av 
Delong et al, 2012  (biostatical 
review)  trukket i tvil. Flere resultater 
i disse RCTs (som ble ansett som 
mindre betydningsfulle) burde vært 
tillagt mye mer vekt. 
Konklusjonen er at lengre 
antibiotikabehandling kan være 
gunstig ved langvarig infeksjoner. 
Flere studier på dette er ønskelig.  

 



Forbedring etter langvarig behandling med intravenøs antibiotika behandling  
for nevroborreliose  
Metode: 158 pasienter med betydelige symptomer på nevroborreliose (med positive tester), ble behandlet med 
intravenøs antibiotika (Ceftraxione). De ble fulgt opp i 1 år. De ble gradert etter symptomer og evaluert ukentlig. De 
ble plassert i ulike grupper med ulik behandlingstid (1–4, 5–8, 9–12, 13–24, and 25–52 uker) De beste resultatene 
var i gruppen med lengst antibiotika behandling.  
 
Konklusjon: Forlenget intravenøs antibiotika behandling viser seg å gi forbedret kognitive evner,  mindre 
utmattelse, and mindre muskelsmerter med pasienter som er i behandling for Nevroborreliose. Behandling i 25–52 
uker kan være nødvendig for å bevare symptombedring hos disse pasientene. 
 
Raphael B Stricker, Allison K DeLong, Christine L Green, Virginia R Savely, Stanley N Chamallas og Lorraine Johnson 
Benefit of intravenous antibiotic therapy in patients referred for treatment of neurologic Lyme disease 
Int J Gen Med. 2011; 4: 639–646.  
 

Metode: Gjennomgang av patofysiologien av B. burgdorferi infeksjon og all ”peer-reviewed” litteratur innenfor 
diagnostiske tester, resultater etter standardbehandling, samt co-infeksjoner som Babesia, Anaplasma, Ehrlichia og 
Bartonella. Undersøkelse av ”controlled og uncontrolled trials” med bruk av langvarig antibiotika.  
 
Resultat og konklusjon: Det komplekse “stealth” patologien til B. burgdorferi gjør at spiroketer kan trenge seg 
gjennom ulike typer vev, undertrykke immunssystemet og skape langvarig infeksjon. Kommersiell testing av 
borreliose er veldig spesifikk, men med dårlig sensitivitet, spesielt ved senere stadier av borreliose. Mange studier 
dokumenterer at standardbehandling ofte er mislykket. Tidligere “uncontrolled trials” og seneste placebo-kontrollerte 
forsøk foreslår at langvarig antibiotika (>4 uker) kan være fordelaktig i pasienter med kroniske borrelia symptomer. 
Flåttbårne co-infeksjoner kan øke alvorlighetsgraden og føre til mer langvarig infeksjon med B. burgdorferi. 
 
Raphael B Stricker, Counterpoint: long-term antibiotic therapy improves persistent symptoms associated with lyme disease. 
 Clin Infect Dis. 2007 Jul 15;45(2):149-57. Epub 2007 Jun 5. 
 

Langvarig antibiotika er fordelaktig og tilrådelig for pasienter med kronisk 
borreliose og co-infeksjoner 




