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Nasjonal satsning 2019/2020 for å eliminere Hepatitt C  
 
Strategi ved nasjonale faglige råd har følgende mål: 

 Antallet som blir smittet med hepatitt C i Norge skal reduseres med 90 prosent 
innen 2023 sammenlignet med 2018 

 Ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C 
 

Bærum kommune har i samarbeid med fastlegerepresentant og infeksjonsmedisiner 
fra spesialisthelsetjenesten startet arbeid med lokalt tilpasset implementeringsplan 
for forebygging, diagnostisering og behandling av hepatitt C.  Alle som er smittet med 
hepatitt C skal tilbys gratis behandling. Etter 8-12 ukers behandling blir 95 % friske.  
 
Følgende bør tilbys test for hepatitt C:  
 Personer som noen gang har injisert stoff med sprøyte (høyrisiko). 
 Personer som har mottatt blodoverføring eller blodprodukter før 1992, inkludert Norge 
 Innvandrere fra land med høy forekomst  
 Personer som kan ha blitt behandlet med urene sprøyter eller urene kirurgiske instrumenter i 

helsetjenesten (særlig i utlandet) 
 Personer som har vært utsatt for sprøytestikk ved uhell. 
 Menn som har sex med menn, særlig personer med hivinfeksjon. 
 Personer i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og annen rusbehandling. 
 Innsatte i fengsel. 
 Pasienter med vedvarende forhøyede leverfunksjonsprøver (ALAT). 
Basert på opprinnelsesland og risikogruppe bør nyankomne tilbys undersøkelse for noen infeksjoner, i tillegg 
til den obligatorisk tuberkuloseundersøkelsen. Les mer  

 
 
 
Rabies  
Preeksponeringsprofylakse er endret til to dose program. 
Ved behov for posteksponeringsprofylakse se veiledning på FHI for vurdering om også 
immunglobulin må bestilles.  Der finnes også oppdatert liste over land hvor rabies ikke 
anses å være en risiko. Ta gjerne kontakt med smittevernoverlegen eller med FHI.  
 
 
Meldeplikt for Vibrioinfeksjoner ( f. eks. sår infeksjon etter bading i saltvann) 
 Som følge av den varme sommeren i fjor ble det oppblomstring av flere 
vibriobakterietyper samt shewanella i Oslofjorden. FHI registrerte 8 alvorlig 
sykdomstilfeller og over 50 ble meldt med mild sykdom. (jmfr brev sendt 010818) 

Nytt fra smittevernoverlegen  
Juli 2019 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/hepatitt-c
https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/hepatitt-c
http://www.fhi.no/sv/asylsokeres-helse/undersokelse-for-smittsomme-sykdommer-hos-asylsokere-og-nyankomne-innvandre/
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/rabiesvaksinasjon/#posteksponeringsprofylakse


3 av infeksjonene var knyttet til Bærum og vi hadde erfaring for et tilsvarende tilfelle to 
år tidligere. På bakgrunn av vår varsling fokuserte helsemyndighetene på dette nye 
problemet og igangsatte registrering og rådgivning. Fra 19.06.19  er Vibrioinfeksjon 
og Shewanellainfeksjon meldepliktig i MSIS.  
Smitte kan skje ved bading gjennom sår (inkludert nylige tatoveringer) eller ved inntak av 
rå østers. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen, gastroenteritt 
og sårinfeksjon til mer alvorlig sykdom som nekrotiserende fascitt og sepsis.  
Ved badetemperaturer over 20 grader i flere dager bør fastleger og legevakt være 
årvåken på opptreden av sår etter bading eller superinfeksjon av gamle sår eller 
øregangsinfeksjon. Det bør da tas prøver for vibriobakterier. 
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/badeplasser-i-barum/  
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/vibrionaceaeinfeksjoner-diverse-art/  

 
Malaria i Uganda 
Siste året er det påfallende mange malaria tilfeller påvist ved PCR på OUS som kan 
knyttes til Uganda. Det bes om spesiell årvåkenhet  med flyktninger og reisende som 
kommer fra Uganda og viser mulige symptomer på malaria. Se vedlagte brev fra 
Helsedirektoratet.  
 
Sykdomspulsen 
Basert på Kuhr data har Bærums befolkning hatt mer luftveisinfeksjoner i juni og juli enn 
det som var gjennomsnittet de siste 5 år. http://sykdomspulsen.fhi.no/lege123/#/oversikt/municip0219  
 
Hepatitt A-vaksine og tyfoidvaksine 
Rådene om bruk av hepatitt A-vaksine og tyfoidvaksine ved reiser til Thailand, Malaysia, Cuba og flere 
europeiske land er endret. https://www.fhi.no/nyheter/2019/oppdaterte-rad-om-vaksiner-ved-utenlandsreiser/  

 
 
 

Fortsatt God sommer! 
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