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HEPATITT A VAKSINASJON AV BRUKERGRUPPEN VED HELSEAVDELINGEN PÅ PRO SENTRET, OSLO
KOMMUNE

Vi refererer til deres brev til Folkehelseinstituttet av 8. august 2018 vedrørende hepatitt A vaksinasjon av
brukergruppen ved helseavdelingen på Pro Sentret, og forslag om metodevurdering av hepatitt A vaksinasjon
av brukergruppen ved helseavdelingen Pro Sentret fra august 2018.
Vi beklager at tilbakemelding i denne saken har tatt meget lang tid. Årsaken er at vi har jobbet med å
implementere et nytt system for vurdering av nye vaksiner og endret bruk av etablerte vaksiner.
I brevet ber Pro Sentret om at brukere kan tilbys gratis hepatitt A-vaksine dekket av folketrygden
(blåreseptforskriften). Brukerne knyttet til sentret kan etter dagens bestemmelser tilbys gratis hepatitt B-
vaksine. Pro Sentret har i forbindelse med utbruddet blant menn som har sex med menn (msm) i Oslo 2017-18
fått utlevert kombinasjonsvaksine mot hepatitt A og B fra Folkehelseinstituttet til brukere ved sentret. Denne
utleveringen ble stoppet i april 2018 da utbruddet ble ansett som over.
Folkehelseinstituttet anser at det etter dagens bestemmelser i blåreseptforskriften ikke er faglig eller
forskriftsmessig grunnlag for å tilby regelmessig gratis hepatitt A-vaksine til brukere ved Pro Sentret. Dette
gjelder både kvinnelige og mannlige brukere.

Grunnen til dette er:
• I følge dagens regelverk kan hepatitt A-vaksine gitt for å unngå seksuell smitte bare gis gratis ved

utbrudd i risikoutsatte grupper.
• Kvinnelige brukere ved sentret anses ikke som særlig utsatt for hepatitt A smitte fra sine seksuelle

kontakter i Norge. Med dagens epidemiologiske situasjon her i landet anses heller ikke mannlige
brukere å være særlig utsatt for slik smitte. Dette gjelder også brukere som er migranter fra land med
høy forekomst av hepatitt A.

• Personer som blir smittet med hepatitt A-viruset vil være smitteførende i en kortere periode, i
motsetning til personer som blir smittet med hepatitt B-viruset. Det er derfor lite sannsynlig at brukere
ved sentret er utsatt for smitterisiko fra sine seksuelle kontakter eller at brukere av sentret vil smitte
sine seksuelle kontakter.

• Gratis hepatitt A-vaksine etter blåreseptforskriften gis ikke i forbindelse med mulig eksponering for
viruset ved opphold eller reiser utenfor Norge.
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Dersom det skulle oppstå et utbrudd av hepatitt A blant brukere eller deres seksuelle kontakter vil
smittevernlegen i Oslo, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, i tråd med dagens bestemmelser vurdere om
det skal tilbys gratis hepatitt A-vaksine i en kortere periode.
Folkehelseinstituttet anser at det basert på hepatitt-A situasjonen i Norge ikke er grunnlag for å endre dagens
regelverk slik at brukere ved Pro Sentret kan tilbys gratis hepatitt-A vaksine.

Bakgrunn for vurderingen:
Hepatitt A smitter vanligvis gjennom kontaminert vann eller gjennom kontaminerte matvarer som er håndtert
av smitteførende personer. Hepatitt A kan også smitte ved fekal-oral overføring ved seksuell aktivitet gjennom
munn-anus kontakt, finger-rektum kontakt og genital-oral kontakt etter analsex. Det er altså liten eller ingen
risiko for seksuell smitte gjennom vaginalt samleie eller oralsex (som ikke utføres rett etter analsex). Menn
som har sex med menn er gjennom seksualpraksis mer risikoutsatt for hepatitt A, og det er beskrevet utbrudd
av sykdommen i msm-miljø i mange land, også i Norge. Det har vist seg vanskelig å få slike utbrudd blant msm
under kontroll, og dagens regelverk har derfor bestemmelser om at menn som har sex med menn bør tilbys
hepatitt A-vaksine når kommunelegen anser at det foreligger et utbrudd i msm-miljøer.
Den som blir smittet er smitteførende i en kort periode ved at viruset kan utskilles gjennom avføring ca. 2 uker
før og ca. 2 uker etter han/hun blir syk. Man kan ikke utvikle kronisk bærertilstand som medfører lengre
smitteførende periode.
Hepatitt A-smitte forekommer svært sjelden i Norge utenfor risikogruppene personer som tar stoff med
sprøyter og menn som har sex med menn.
Enkelte grupper er særlige målgrupper for hepatitt A-vaksinasjon, og utgifter til vaksine til disse gruppene
dekkes av folketrygden (blåreseptforskriften §4 punkt 3). Grupper som har krav på gratis vaksine er nedfelt i
egne retningslinjer (Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av Folketrygden,
helse-og omsorgsdepartementet 2011). Av særlig smitteutsatte personer er det etter disse retningslinjene kun
personer som tar stoff med sprøyter som kan få gratis vaksine. I tillegg er det en bestemmelse om at særlig
smitteutsatte personer kan tilbys gratis vaksine ved utbrudd i Norge. Målgruppen for slik vaksinasjon
bestemmes av smitteansvarlig kommuneoverlege i utbruddskommunen i samarbeid med Folkehelseinstituttet.
Denne bestemmelsen har bare blitt brukt i forbindelse med utbrudd blant msm, senest i Oslo i 2018.
Basert på begrunnelsen ovenfor støtter ikke Folkehelseinstituttet forslag fra Pro Sentret i Oslo kommune om
offentlig finansiering gjennom blåreseptforskriften §4 av hepatitt A vaksine til brukergruppen ved
helseavdelingen Pro Sentret i Oslo kommune. Dette vil også gjelde nasjonalt for tilsvarende brukergrupper.
Folkehelseinstituttets standpunkt er at det ikke er faglig grunnlag for å tilby regelmessig gratis hepatitt A-
vaksine til brukergruppen ved Pro Sentret, hverken kvinnelige eller mannlige brukere, og vil derfor ikke følge
saken videre.
Vi takker for deres henvendelse og for en god og detaljert informasjon om brukergruppen ved Pro Sentret.

Vennlig hilsen

Ingeborg Aaberge Britt Wolden
Fagdirektør Avdelingsdirektør

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/dokumenter-fha/rundskriv/rundskriv_i_2_2011.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/dokumenter-fha/rundskriv/rundskriv_i_2_2011.pdf
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