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Hvert år dør 125 000 europeere av ulike hepatitt-relaterte sykdommer. Rundt om i 

Europa er det 25 millioner mennesker som lever med hepatitt, de fleste av dem uten å 

vite det. Dette gjør dem til en høyrisikofaktor for smittespredning. En ny studie 

sammenligner behandling av og retningslinjer for hepatitt i 30 europeiske land, for å 

finne de mest vellykkede eksemplene og en god pan-europeisk praksis for hepatitt. 

Rangert som nummer 9 i denne studien, bør Norge likevel vie mer oppmerksomhet til 

hepatitt. 

 

Virushepatitt er i stor grad neglisjert i Europa, selv om det er anslått at rundt 23 millioner 

mennesker lever med kronisk hepatitt B (HVB) og/eller hepatitt C (HVC). Når man ser på 

dette tallet må man ta i betraktning at deteksjonsraten av smittede personer er svart lav. Selv i 

land med en nasjonal strategi, er mindre enn 40 % av smittetilfellene oppdaget. I land som 

Storbritannia og Tyskland er deteksjonsraten 14 - 18 %. I de fleste andre land varier raten fra 

0,3 % (Hellas) til 3 % (Polen). Dette betyr at millioner av europeerere fremdeles ikke er klar 

over at de har hepatitt. 

 

De fleste lands myndigheter anser ikke effektive tiltak mot hepatitt som en viktig prioritering. 

Unntakene er hovedsaklig Storbritannia (Skottland og i økende grad England) og Frankrike. 

Dette betyr at det er mye som gjenstår å bli gjort, også i land som er rangert høyt i studien 

"Hepatis Index"! 

 

Omtrent 14 millioner er bærere av HVB, og har hovedsakelig blitt smittet av infisert blod 

eller infiserte kroppsvæsker (sæd, kjedesekret, morsmelk og spytt). 

 

Og omtrent 9 millioner er smittet med HVC, hovedsaklig på grunn av sprøytedeling mellom 

narkomane.  Før 1992 var blodoverføringer lite sikre og forårsaket også infeksjon. 

 

Høyrisikogrupper både for å bli smittet og for å spre smitte, er ikke begrenset til pasienter 

som får dialysebehandling, sprøytenarkomane, barn av smittede mødre, profesjonelle sex-

arbeidere, fengselsinnsatte og menn som har sex med menn, men inkluderer også 

helsepersonell og innvandrergrupper. Spesielt HVB kan være tilstedeværende uten tydelige 

symptomer og bæreren er derfor ofte uvitende om sykdommen. Dette utgjør en risiko for den 

generelle befolkningen, og gjør bevisstgjøring viktig. Kronisk hepatitt forblir ofte ubehandlet, 

og fordi mindre enn 20 % av pasientene mottar behandling er sykdommen en av 



 

hovedårsakene til skrumplever og primær leverkreft. 

 

En europeisk strategi for hepatitt vil kunne redde liv 

"Euro Hepatitis Index" (EHepI) som sammenligner retningslinjer for sykdom og behandling i 

30 europeiske land, ble i dag presentert i Brussel av den europeiske 

leverpasientorganisasjonen, European Liver Patient Association (ELPA; som også har 

levert presseinformasjon om indeksen), og tenketanken Health Consumer Powerhouse 

(HCP). Studien foreslår forbedringer på en rekke områder, og utgjør således en hepatitt-

strategi for Europa: 

 

 Effektive vaksinasjonsprogram for hepatitt B. 

 Lett tilgjengelig og gratis testing for den generelle befolkningen og for alle 

risikogruppene. 

 Bevisstgjøringskampanjer for å fremme detektering, samt for å redusere risiko-

oppførsel blant den generelle befolkningen og sentrale grupper av smittebærerne.  

 Tilgang til nødvendig behandling, ikke bare til subsidiert medisinering, men også 

individuelt tilpasset behandling som helseopplysning og sosial støtte.  

 Kvalifisert helsepersonell til å håndtere behandlingen av sykdommen i henhold til 

beste praksis. 

 Innsamling av informasjon i nasjonale dataregistre, for å kunne analysere hvor 

tilgjengelige ressurser kan brukes på best mulig måte, og for å kunne oppdage og 

vurdere områder for forbedring 

 EU-forpliktelse til å ta en ledende rolle når det gjelder folkehelse. Nasjonale 

strategier er nødvendige for å koordinere tiltakene i hvert medlemsland. 

 

Hva med Norge? 

Med de høyeste helseutgiftene per innbygger i Europa, skulle man kunne forvente at Norge 

også ville ligge i toppskiftet når det gjelder tiltak mot hepatitt. Tilgjengelighet for testing og 

vaksinering er generelt god, med lave eller ingen avgifter. Den universelle HVB-

vaksineringen for spedbarn er imidlertid lav. Og Norge er det eneste nordiske landet som 

fremdeles ikke har et hepatitt-register. 

 

- For å ta det fra begynnelsen, Norge er i økende grad utsatt for hepatitt og andre virus-

relaterte sykdommer, på grunn av migrasjon og livsstil. Fraværet av offentlige 

holdningskampanjer kan tyde på at nasjonale myndigheter fortsatt ikke vier temaet 

nok oppmerksomhet, sier Dr Beatriz Cebolla, prosjektlederen for EHepI.  

 

EHepI, har 27 indikatorer og dekker hele EU, samt Sveits, Norge og Kroatsia. 



 

 

Indeksen som ble påbegynt i 2004 er utarbeidet av "Health Consumer Powerhouse Ltd", ved å 

måle helsetjenester i 35 land ut fra et forbrukerståsted. EHepI har fått et ubegrenset tilskudd 

fra ELPA (European Liver Pasient Association). 

 

Den fullstendige rapporten, tabeller, grafikk og nasjonale pressemeldinger er tilgjengelig på 

siden www.healthpowerhouse.com 

 

Kontakt: info@healthpowerhouse.com , eller 

Dr. Arne Bjornberg: +46705848451   
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