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HVORFOR VI STARTET DETTE PROSJEKTET

 Vi er ikke en prioritert pasient gruppe

 Spesialisthelsetjenesten har lite kunnskap om hepatitt C

 Fastleger har lite kunnskap, og gir for ofte feil informasjon om 

sykdommen til pasientene

 Dette gjør at brukerne selv har mangelfull kunnskap om egen 

sykdom.

 80% av alle som har HCV i Norge, er tidligere og nåværende 

injiserende brukere

 Godt over 50% av folk i LAR har hep. C



HVA VI GJORDE FOR Å OPPDATERE VÅR 

KUNNSKAP OM HEPATITT C

Vi har de siste årene hatt økt fokus på HCV, 

opparbeidet oss kunnskap og invitert til seminar. 

Knut Boe Kielland ble invitert for å holde kurs for oss. 

Dr. Knut Boe Kielland og overlege ved A-hus Olav 

Dalgard Har vært våre faglige rådgivere i 

utformingen av prosjektet, og bistått hele veien. 

Noe vi er veldig takknemlige for, da de er landets 

fremste eksperter innenfor hepatitt C.



DETTE ER TEMAENE VI GJENNOMGÅR PÅ KURSET

 Hva er hepatitt C

 Symptomer

 Hvordan forebygge

 Gamle myter og fakta-feil

 Hvordan kartlegge smittestatus

 HCV Behandling 2016

 Å leve med hepatitt C



VÅRT HURTIGTEST TILBUD 

 Rapid-tests tilgjengelig på alle våre kontorer

 Gis av brukere til brukere

 Testene er alltid med på reise

 Veldig nøyaktige tester, selv om man kun 

bruker spytt

 Svar innen 20 min.

 Vår lokale avis viste interesse. Her tester jeg min 

kjære kollega Bjørnestad.



VI ØNSKER Å BIDRA TIL
 At Fibroscan kommer inn på et tidligere stadiet. 

Det er kun gjennom undersøkelse av leveren man 

ser faktisk lever tilstand. Leververdier gjennom 

blodprøver kan man ikke stole blindt på

 At både leger, spesialisthelsetjenesten, og ikke 

minst brukerne selv får ny oppdatert og riktig 

kunnskap om denne stille epidemien.

 At alle som har krav på behandling får 

behandling, og en god oppfølging

 At myndighetene tar dette på alvor, og bidrar til 

å øke kunnskapen om HCV. At de følger WHO å 

setter mål om å eliminere hepatitt C 



RESULTATER & VEIEN VIDERE

 Brukere deler kunnskapen med andre brukere

 Flere krever oppfølging og behandling av sin HCV

 Spesialisthelsetjenesten viser at de bryr seg og ønsker oppdatert 
kunnskap

 Vi gjennomfører nå informasjonskurs på døgn institusjoner for brukere 
og ansatte

 Vi får fortsatt henvendelser fra fagpersoner som ønsker kurs

 Det er dessverre fortsatt en lang vei å gå

 HVA SKAL TIL FOR AT MYNDIGHETENE SER HVOR HARDT DETTE RAMMER 
EN ALLEREDE ALTFOR UTSATT GRUPPE MENNESKER???

 DETTE VILLE IKKE VÆRT ET REELT PROBLEM OM DET GJALDT EN ANNEN 
PASIENTGRUPPE!!!

 VI KREVER AT REGJERINGEN KOMMER MED EN HANDLINGSPLAN, MED 
AMBISJONER OM Å ELIMINERE HCV INNEN 2030



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Ønsker dere mer informasjon om proLAR som organisasjon, og mere 

om vårt arbeid med hepatitt C - gå inn på: www.prolar.no

Ønsker dere kontakt med oss, send mail til: post@prolar.no

Dere finner oss i Oslo, Kristiansand, 

Stavanger og Bergen

mailto:post@prolar.no

