
Infeksjoner og Hepatitt C blant 

personer som injiserer 

NFRAMs jubileumskonferanse, Bodø 2016 

Lege Kjersti Ulstein,  

Hepatitt C-klinikken, Prindsen 

mottakssenter 

Oslo kommune, Velferdsetaten 

Side 1 



Dagens tema 

 

• Infeksjoner hos injiserende rusbrukere 

 

• Hepatitt C  
• Forekomst, sykdomsbyrde, hvordan bekjempe epidemien 

• Klinikk: Diagnose, utredning, behandling 

• Tilgang til behandling i Norge 

 

• Gatenær hepatitt C-klinikk 
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Infeksjoner 

 

• Utbredt injeksjonskultur gir stor risiko for infeksjoner 

 

Organsystemer affisert: 

• Hud 

• Lever 

• Systemiske (sepsis, HIV) 

• Hjerte 

• Bein, ledd 

 

”Tenk sebra, ikke hest!” 
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Hudinfeksjoner 

• Abscesser 

• Cellulitt 

• Erysipelas 

• Infiserte venøse leggsår  

 

 

• Viktigste mikrober er egne hudbakterier; Staph.aureus og 

streptokokker 
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Endokarditt 

• Insidens 3/1000 person-år 

• Oftest i høyre hjertehalvdel 
• Sekundære lungeabscesser 

• Også i venstre hjertehalvdel 
• Sekundære hjerneabscesser og spondylodiskitt 

 

 

• Symptomer: Langvarig feber, frysninger, slapphet, utilpasshet, 

vekttap, kvalme 

 

• Diagnostikk: Blodkultur, ekko cor 
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Virale hepatitter og HIV 
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Hepatitt C - En stille epidemi 

 
• 20-30 000 personer smittet av hepatitt C i Norge 

 
 

• Forekomsten av kronisk hepatitt C blant injiserende 
rusbrukere er antatt å være ca 50% 
 

• I løpet av 15 års sprøytebruk vil nær sagt alle ha vært 
smittet av hepatitt C og av de vil 70-80% utvikle kronisk 
infeksjon  
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Forløp av hepatitt C-infeksjon 

Akutt infeksjon 

Frisk  
Kronisk infeksjon 

~80% 

Stabil Cirrhose 

~30% 

Sakte progresjon  

Leversvikt 

~25% ila 10 år 

 

Lever-
kreft 

~25% ila 10 
år 



Viktig årsak til død i aldrende populasjon 

 
 
• HCV-relatert leversykdom omtrent like hyppig dødsårsak 

som overdose hos de over 50 år 
 

• 6-9% av pasienter som døde i LAR i 2013, 2014, og 2015 
døde av leversykdom 
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Hvordan bekjempe epidemien? 

• Stabilt høy prevalens på rundt 50 %  

• Usikker insidens, 1000-1500 per år 

 

Tiltak: 

• Smittevern 

• LAR 

• Behandling som forebygging 
• Matematiske modelleringer viser at massiv oppskalering er nødvendig 

for å snu epidemien. For norske forhold er det estimert at man må 

behandle ca 700 ruspasienter per år i 10 år for å komme ned på 2% 

prevalens i gruppa 
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Diagnose 

2 alternativer: 

 

Vanlig venepunksjon 

• De aller fleste laber går automatisk videre med HCV RNA-analyse 

ved positiv anti-HCV 

 

Hurtigtest 

• Tester kun for antistoff 

• Kapillærblod eller munnsekret 

• Svar innen 40 minutt 

• Kan teoretisk sett gå videre med dry blood spot for HCV RNA-

analyse uten å utføre venepunksjon 

 

• + Genotyping (FHI, Ullevål) 
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Utredning ved kronisk infeksjon 

Stadfesting av fibrosestadium: 

 

• Leverelastitetsmåling (Fibroscan) 0-75 kPa 

• Leverbiopsi 

• Serummarkører og kliniske scoringsystem  

 

Klinisk undersøkelse  

Biokjemiske prøver (trombocytter, INR, ASAT, ALAT, IgG, bilirubin, 

albumin) 
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Behandling 

• Hvem får behandling:  
• Indikasjon etter dagens retningslinjer: De som har en viss grad 

av leverfibrose (fibrosestadium F2, fibroscan >7 kPa) 

 

• Hvordan behandle: 
• Nye effektive og skånsomme direktevirkende antivirale middel frå 

2014 har revolusjonert Hepatitt C-behandlingen 

• 8-24 ukers kur med tabletter 1-2 ganger daglig 

• 70-98 % blir kvitt viruset 

• Et visst potensiale for bedring av leverfunksjon etter behandling 
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Tilgang til behandling i Norge 

• Personer i aktiv rus hadde inntil 2014 ikke et reelt tilbud 
om behandling  
 

• Barrierer: 
 

• Ansett å være for risikabelt mht håndtering av bivirkninger 
• Gamle medisiner hadde stor fare for potensielt alvorlige bivirkninger som 

krevde tett oppfølging.  
• Nye medisiner med lav bivirkningsprofil 
• Kostnader og fare for resistensutvikling skaper nye barrierer og gjør at man 

fortsatt ønsker tett oppfølging gjennom behandlingen 

 
• Antatt lite effektivt pga fare for resmitte etter behandling 

• Nye norske tall anslår 5 % risiko for resmitte per år  
• Fortsatt kostnadseffektivt å behandle da pasienten vil smitte færre andre i 

perioden han er virusfri 
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• Spesialisthelsetjenestens tilbud er dårlig tilpasset ruspasienters 

liv og hverdag 

 
• Krever henvisning; mange ledd for å få hjelp 

• Timeavtaler 

• Dårlig tid 

• Vanskelig å finne frem 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oslo kommune, Velferdsetaten Side 16 



Ting er i endring 

Internasjonalt: Mange initiativ for å behandle også aktive 
rusmisbrukere 

 
• Nye medisiner fra 2014 og fremover gir nye muligheter 

 
• Flere land har laget ambisiøse hepatittstrategier 

 
• Økonomiske hensyn: 

• Modeller viser at det er kostnadseffektivt å behandle pasienter i 
aktiv rus, da man demper smittetrykket i befolkningen og på den 
måten får færre tilfeller av HCV-infeksjon 

 

Nasjonalt:  
• Holdningsendring i spesialisthelsetjenesten 

• Store forventninger til nasjonal hepatittstrategi som kom i 2016 – stor 

skuffelse, usikkert hvor veien går videre 
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Lavterskel hepatitt C-klinikk  

• Åpnet april 2013 ved Prindsen mottakssenter 

 

• Samarbeid mellom Ahus, Prindsen mottakssenter (Oslo kommune) 

og Gatehospitalet (Frelsesarmeen) 

 

• 3 årsverk per okt 2016 

 

• Åpent 5 dager i uken 

 

• Tilbyr drop-in testing, utredning med fibroscan og behandling 
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Metoder 

• Lavterskel metodikk  
  • Hjelp uten henvisning og venting 

 • Betalingsevne ikke viktig 

 • Tilgjengelighet for alle (innenfor en gitt gruppe) 

      

• Ambulant 

• Tverrfaglig/helhetlig 

• Nettverk 

• Rusfrihet ikke et krav 

 

• Individuelle behandlingsforløp, plan A og B 

• Ansatte med kjennskap til lavterskelnettverket og med frihet til å 

jobbe tverrfaglig og fleksibelt 
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Status for 273 testede ved HCV-klinikken per juli -16 
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• Behandlingsresultater 45 pasienter: 
 

• 40 er varig virusfrie 

• 2 ble ikke kvitt Hepatitt C-viruset -> rebehandling 

• 2 har avbrutt behandling pga bivirkninger 

• 1 død under behandling (andre årsaker) 
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Veien videre 

 

• Hvordan i stor skala identifisere og behandle de med behov? 

• Hvem skal ha ansvaret – kommunen, spesialisthelsetjenesten? 

• Skal man behandle av smittevernhensyn, og hvordan? 
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