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Sammendrag 

 

Hepatitt C-infeksjoner representerer et alvorlig folkehelseproblem og injiserende rusbrukere 

er den mest smitteutsatte gruppen i Norge i dag. Tidlig identifisering av individer med aktiv 

infeksjon er avgjørende for å redusere insidensen av HCV-smitte og alvorlige komplikasjoner. 

Tidligere krevde behandlingen av HCV-infeksjoner at pasienten holdt seg rusfri 

gjennom behandlingstiden. Resultatet ble at få prioriterte å teste seg da mange anså 

muligheten for å mestre rusavhold under behandlingstiden som urealistisk. I dag finnes det 

alternativer til den tidligere, relativt langvarige interferonbehandlingen, som ikke krever 

rusfrihet under behandlingstiden.  

I samarbeid med Marcus Thranes Hus, et midlertidig botilbud for aktive rusbrukere i 

Oslo, ønsker vi å se om innføring av en Dry Blood Spot-test vil kunne bidra til å avdekke 

individer med aktiv HCV-infeksjon i tidlig/asymptomatisk fase som ellers ikke ville prioritere 

å teste seg. Håpet er at en tidligere påvisning og intervensjon potensielt vil kunne lede til en 

forkortet smittefarlig periode og en påfølgende reduksjon av Oslos totale HCV-insidens. 

Vi har søkt på systematiske oversikter som søker å avdekke hvorvidt flere lar seg teste 

og diagnostisere ved tilbud om DBS-screening. Konklusjonen er et økt antall testede individer 

ved innføring av en DBS-test og/eller en økt andel nydiagnostiserte HCV-tilfeller. Den 

systematiske oversikten har en anbefalingsgrad C, men også en høy grad av bias som kan ha 

påvirket resultatet.  

Vi fant videre en kostnadsanalyse med hensyn på kost/nytte-forholdet mellom pris på 

DBS-screeningen og oppnådd helsegevinst. Denne studien baserte seg på rusbrukere i 

rusinstitusjoner og fengsler i Storbritannia. Der dobles incremental cost-effectiveness ratio 

ved intervensjon i rusinstitusjoner. Ved oppstart av DBS-programmet i fengsler, så man at 

behandlingen av innsatte mistet sin effekt hvis behandlingen avbrytes etter endt soning. På 

den annen side ble det beregnet at dersom 35-40 % av de HCV-positive innsatte følger opp 

behandlingen også etter endt soning, vil DBS-testing være kostnadseffektiv.  

Dagens praksis for utredning og korrekt behandling/oppfølging av en eventuell 

Hepatitt-C infeksjon krever at det tas en venøs blodprøve for genotyping og gjøres en 

somatisk undersøkelse. Ved Marcus Thranes hus i Oslo er det ingen mulighet for venøs 

blodprøvetaking og beboere som ønsker å utrede seg for en eventuell Hepatitt-C infeksjon må 

oppsøke lege på eget initiativ.  

         Vi vil innføre DBS-testing som et rutinetilbud for alle nye beboere på Marcus Thranes 

hus som har vært og/eller er injiserende rusbrukere. Rekvirent for prøvene skal Hepatitt-C 

klinikken og prøvesvarene på DBS-testene vil derfor sendes dit. Formålet med innføringen er 

tidligere identifisering av aktive HCV-infeksjoner og derigjennom en tidligere intervensjon 

med påfølgende bedring i prognoser for den syke og en reduksjon i antall smittebærere.  En 

overvåkning av prosjektet vil gjøres ved hjelp av prosessindikatorer som måler antall beboere 

som takker ja til å bli testet, antall positive prøvesvar og en eventuell diskrepans i antall 

registrerte tester på Marcus Thranes hus og antall prøvesvar mottatt på Hepatitt-C klinikken.       

Målsettingen er at 50 % av nyinnflyttede injiserende rusbrukere gjennomfører testen i løpet av 

pilotprosjektet. På grunnlag av en prevalensundersøkelse fra 2012 utført på feltpleiestasjon og 

sprøyterom i Oslo, viste at hhv 68 % og 62 % av de undersøkte injiserende rusbrukerene 

hadde en postitiv anti-HCV test. Basert på disse tallene, bør 55-60 % av DBS-testene være 

positive for at det skal være kostnadseffektivt å implementere DBS-testen etter endt 

pilotprosjekt. Videre bør minimum 35-40 % av de som får en positiv test, gjennomføre 

behandlingsforløpet, for at skal dette pilotprosjektet ansees som sannsynlig suksess. 
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1.0 Bakgrunn 

1.1 Generelt om hepatitt C 
 

Hepatitt C-viruset er et flaviviridae-virus. Innad i denne virusgruppen finnes 6 ulike genotyper 

som inkluderer omlag 30 subtyper. Smittede individer utvikler en leverbetennelse, men 

sjelden en fulminant hepatitt. Hos 70-80 % av de smittede etableres det etter noe tid en 

kronisk aktiv hepatitt med risiko for utvikling av alvorlige komplikasjoner som levercirrhose 

(5-20 %), fibrose og hepatocellulære carcinomer. De 20-30 % som unngår en kronifisering vil 

oftest spontant være HCV-RNA-negative innen 12 uker. De fleste infiserte opplever den 

akutte hepatitten som mer eller mindre asymptomatisk. I motsatt fall ser man ofte 

influensalignende symptomer, slapphet og/eller GI-plager. Mulige kliniske funn inkluderer 

ikterus, hepatosplenomegali, avfarget avføring, mørk urin og unormale leverprøver (1). 

Det faktum at personer kan vandre rundt med en asymptomatisk og smittsom HCV-

infeksjon, gjør det ekstra viktig å teste på mistanke om sannsynlig eksponering og risikoatferd. 

Standarddiagnostikk inkluderer i dag en EIA-test (antistoffer), samt identifisering av 

eventuelle antigener (HCV-RNA) ved PCR. Antistoffer kan detekteres 5-6 uker etter smitte 

(1).  

Det dukker stadig opp nye behandlingsmuligheter for HCV-infeksjoner. Av de nyere 

remediene inngår for eksempel Direct-Acting Antivirals (DAAs). DAAs er i følge WHO 

banebrytende innen HCV-behandlingen. Dette skyldes først og fremst at de kan administreres 

oralt, krever kortere behandlingstid (8 uker), gir færre bivirkninger enn den tradisjonelle 

behandlingen (interferon) og har en kurasjonsrate på omlag 90 % (4).  

 

1.2 Epidemiologi og smittekjede 
 

Tall fra 2014 viser i følge Folkehelseinstituttet at HCV-infeksjoner fremdeles representerer et 

reelt folkehelseproblem. Insidensen i Norge lå på 24 per 100 000 innbyggere dette året. 

Prevalensen lå omkring 0,5 % i Norge og 3 % globalt. Genotypene 3 og 1 dominerer i den 

norske befolkningen, med andeler på henholdsvis 50 % og 40 %. Det er gruppen av 

injiserende rusbrukere som dominerer statistikken og innad i denne gruppen finner man de 

fleste nye tilfeller av HCV-smitte. MSIS (Meldesystem for smittsomme sykdommer) oppgir 

1213 nye tilfeller i år 2014, mot 1318 i 2013. I 2014 oppga 86 % (619 personer) oppgav 

sprøytebruk som smittemåte (i gruppen på 716 personer med oppgitt smittemåte). 

Mann/kvinne-ratioen beregnes i 2014 å ligge omkring 1,9:1 med 784 menn og 408 kvinner. 

Menn utgjør majoriteten, men kvinner er overrepresentert blant de yngste. Tilfellene ble 

innrapportert fra hele landet med økende forekomst i og nær de større byene (2). 

Frem til 2007 ble kun akutte HCV-infeksjoner meldt inn til MSIS. Etter 2007 ble også 

kroniske tilfeller inkludert, noe som fikk statistikken til å skyte i været. I dag antas nysmitten i 

Norge å ha stabilisert seg på omlag 1200-1500 nye tilfeller hvert år. De kroniske HCV-

tilfellene hos norskfødte dominerer den norske statistikken. Kun 18 % rapporterer å ha pådratt 

seg smitten i utlandet, og da oftest før innvandring til Norge (2). 

 

1.3 Smittekjeden assosiert med HCV 
 

Folkehelseinstituttet overvåker HCV-smitten i Norge. Følgende informasjon om smittekjeden 

oppgis (1): 

 Smittestoff: Hepatitt C virus - et flaviviridae-virus. 
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 Smittekilde: Menneske, hovedsakelig injiserende rusmisbrukere. 

 Utgangsport: Eksponert blodsystem, slimhinne og genitalia 

 Smittemåte: Dråpesmitte primært ved sprøytedeling, stikkuhell, transfusjon av 

blodprodukter og seksuell kontakt (MSM), samt vertikal, perinatal overføring. 

 Inngangsport: Intravenøs inngang, brutte slimhinner, placental overføring. 

 Smittemottaker: Injiserende narkomaner, seksualpartnere, spedbarn, stikkutsatt 

helsepersonell og mottakere av blodpreparater (svært sjelden). 

 Inkubasjonstid: 4-12 uker. 

 

1.4 Bakgrunn for valg av tema 
 

Den 1. januar 2016 endret Folkehelseinstituttet meldingskriteriene ved påvisning av hepatitt 

C-infeksjoner (HCV) (1). Fra denne datoen skal kun aktive infeksjoner, akutte så vel som 

kroniske, påvist ved funn av HCV-RNA eller HCV core antigen, meldes inn til MSIS. MSIS 

er Folkehelseinstituttets register for bestemte infeksjonssykdommer som skal bidra til bedre 

kartlegging av sykdommene og et styrket smittevern. De tidligere retningslinjene inkluderte 

også meldeplikt ved funn av HCV-antistoffer alene. Denne praksisen ble etterhvert oppfattet 

som lite informativ, en erkjennelse som ble lagt til grunn for regelendringen (1). Det blir ved 

positiv screening for anti-HCV (test som identifiserer tilstedeværelsen av antistoffer dannet 

mot HCV) oppfordret til videre prøvetaking rettet mot en eventuell tilstedeværelse av HCV-

RNA. Dette gjøres for å identifisere en eventuell aktiv infeksjon som vil utløse et tilbud om 

utredning, behandling og oppfølging. Påvisning av HCV-antigener foreslås i dag gjennomført 

ved hjelp av enten en HCV-RNA nukleinsyretest eller en HCV-core antigen-test (ELISA) 

som begge tradisjonelt baserer seg på venøse prøver (1). 

Innad i rusmiljøene synes det i følge helsepersonellet ved Prindsens Hepatitt C-klinikk, 

å herske en forestilling om at testing for HCV-infeksjon er fåfengt - «alle» er smittet, 

behandlingen er ikke spesielt effektiv og medisinene har mange slitsomme bivirkninger. Det 

kreves i tillegg en samtidig rusfrihet under den relativt lange behandlingstiden. Kjennskap til 

de senere årenes utvikling av nye behandlingsstrategier (Direct Active Antivirals - DAAs: 

Telaprevir og Boceprevir (3,4)), opplever de at ennå ikke har nådd flertallet av rusbrukerne. 

Dermed vet de kanskje heller ikke at de nye behandlingene ikke krever rusfrihet, har mindre 

plagsomme bivirkninger og er kurativ i omlag 9 av 10 tilfeller (4). 

 

1.5 Utforming av problemstilling 
 

Det overordnede målet om å redusere den generelle smittefrekvensen ved HCV fordrer tidlig 

og presis identifisering av infiserte individer, i tillegg til gode behandlingsstrategier. De nye 

behandlingsalternativene setter krav til avansert sykdom målt ved grad av leverfibrose 

svarende til en Fibroscan som overstiger 7 kPa. Årsaken er at dette er en kostbar behandlling 

og derfor prioriteres de med mest alvorlige komplikasjonsbilder (11). 

Skal man oppnå en reell reduksjon i antall smittede og den andelen som utvikler 

kroniske forløp, trenger man først tilgang på smitteutsatte individer og deretter en aksept for 

HCV-screening. Prindsen mottakssenter i Oslo har allerede tilgang på en viss andel 

injiserende rusbrukere som får tilbud om den tradisjonelle HCV-utredningen ved deres 

Hepatitt C-klinikk. Brukerne oppsøker klinikken på eget initiativ. Klinikken har et ønske om å 

nå flere allerede i tidlig fase av infeksjonen. Hepatitt C-klinikken ved Prindsen har 

rekvirentansvar for prøver tatt ved visse feltpleiestasjoner og kommunale botilbud i Oslo. Ett 

av disse botilbudene finnes ved Marcus Thranes Hus og er rettet mot mennesker i aktiv rus 

(opoider, hasjis, alkohol og andre sentralstimulerende midler). Primært rettes tilbudet mot 
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yngre rusbrukere som ellers klarer seg relativt godt i hverdagen. Tilbudet har som mål å dekke 

brukernes viktigste behov, som midlertidig bosted (inntil tre måneder botid, unntaksvis inntil 

ett år), frokostservering, tilgang på psykiatriske helsearbeidere og ansatte med sosialfaglig 

bakgrunn, samt sykepleier. Institusjonen er døgnbemannet og har 37 døgnplasser. De har 

ingen mulighet til å følge opp beboere etter utflytting (8).  

En HCV-screening er ikke en rutinemessig del av tilbudet i dag og de relativt 

velfungerende beboerne føler i følge helsepersonellet ved Prindsen sjelden et behov for å 

oppsøke Hepatitt C-klinikken i perioden de bor ved Marcus Thranes Hus. Som resultat faller 

trolig en ikke ubetydelig andel potensielt infiserte individer utenfor Prindsens «HCV-radar». 

Helsepersonellet ved Prindsen ønsker derfor en innføring av en diagnostisk HCV-screening 

ved Marcus Thranes Hus for å øke andelen testede. Det skal nevnes at det tidligere har blitt 

tatt initiativ til innføring av en screening for HCV-antistoffer, men denne ble i følge de ansatte 

ved Prindsens Hepatitt C-klinikk aldri skikkelig implementert. 

Med forankring i den nylig gjennomførte regelendringen i meldingskriteriene for HCV 

i MSIS (1), mener vi det vil være mest hensiktsmessig å innføre en RNA-test i form av en Dry 

Blood Spot-test (DBS) istedenfor en antistofftest når et nytt forsøk på HCV-screening blant 

beboerne ved Marcus Thranes Hus nå planlegges implementert. På bakgrunn av dette har vi 

formulert følgende problemstilling: 

 

«Vil innføring av en Dry Blood Spot-test for HCV-RNA rettet mot beboere ved Marcus 

Thranes Hus øke identifiseringen av rusbrukere med aktiv HCV-infeksjon, og dermed 

potensiel utløse intervensjon på et tidligere tidspunkt i sykdomsforløpet?» 
 

1.6 Dry Blood Spot-test 
 

En DBS-test er en kapillær blodprøve der fullblod hentes ut ved et stikk i en fingertupp. 

Bloddråper føres over i brønner på en teststrimmel, og skal i de neste timene tørke i brønnene 

før de sendes til laboratoriet for analyse (12). DBS-testen påviser en eventuell tilstedeværelse 

av HCV-RNA og vil ved positivt resultat bety at pasienten har en aktiv HCV-infeksjon som 

kan være behandlingstrengenede. En positiv DBS-test bør uansett følges opp av en venøs 

prøve som sendes laboratoriet for PCR og genotyping før behandling vurderes og iverksettes 

(10).  

DBS-testen er ennå ikke i bruk i Norge. For at en ny test skal være lønnsom å ta i bruk, 

må den oppfattes som god nok. Testens egenskaper måles blant annet ved å undersøke dens 

sensibilitet (evne til å gi et positivt resultat hos et individ som faktisk er syk) og spesifisitet 

(evne til å gi et negativt resultat hos et individ som faktisk er frisk). Dry Blood Spot-test 

myntet på HCV-RNA viser i flere studier en høy sensibilitet og spesifisitet på henholdsvis 99 % 

for begge egenskaper (5,9). I tillegg er den enkel å utføre, rask, billig og mindre «invasiv» enn 

venepunksjon (5). Man kan tenke seg at den kapillære DBS-testen også vil kunne redusere 

smitterisikoen under selve prosedyren og ved forsendelse (tørrpreparat), samt gi økt mulighet 

til raskere intervensjon. DBS-testen vil videre gjøre det enklere å utføre en screening blant 

misbrukere med skadede vener som vanskeliggjør venøs prøvetaking (9).  

Ytterligere en artikkel funnet på Pubmed tydeliggjør flere av de samme fordelene ved 

en DBS-test sammenlignet med venøse prøver. Det poengteres blant annet at bruk av en DBS-

test vil øke muligheten for prøvetaking av individer med ellers sjelden kontakt med 

helsevesenet (7).  

 

1.7 Mål for implementering av en DBS-test i diagnostikken av HCV 
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En jevnlig screening av individer i risikogruppene vil kunne øke muligheten for tidligere 

identifisering av og intervensjon ved aktiv HCV-infeksjon sammenlignet med i dag. Tidligere 

identifisering av syke individer vil kunne øke andelen som ennå ikke har utviklet avansert 

leverfibrose, og da potensielt redusere den høye andelen på 70-80 % (1) av HCV-smittede 

som utvikler alvorlige komplikasjoner. Håpet er at implementeringen av en DBS-test skal 

kunne redusere total smittefrekvens og utviklingen av kroniske hepatitter på sikt. 

 

2.0 Kunnskapsgrunnlaget  

2.1 Søkestrategi  
Innhenting av kunnskap rundt erfaringer med Dry Blood Spot-testing som ledd i 

diagnostikken av Hepatitt C ble basert på følgende PICO-spørsmål:  

 

P – Population Injiserende rusbrukere  

I – Intervention Dry Blood Spot-testing for HCV-RNA 

C – Control Injiserende rusbrukere uten aktive tiltak for testing 

O – Outcome Økt andel injiserende rusbrukere som lar seg teste for HCV. 

Tabell 1: PICO-spørsmål 
 

PICO-spørsmål: Vil innføring av Dry Blood Spot (DBS)-testing for HCV-RNA kunne 

medføre at flere injiserende rusbrukere inkluderes i en screening for aktiv HCV-infeksjon?  

Vi utførte et systematisk søk etter retningslinjer og artikler med utgangspunkt i PICO-

spørsmålet. Hovedsøket ble gjort i McMaster Plus med søkeordene «Hepatitis C» AND 

"diagnosis". Dette ga treff øverst i kunnskapspyramiden både i UpToDate og BMJ Best 

Practice, men det ble ikke funnet retningslinjer som inneholdt anbefalinger om bruk av en 

DBS-test. Derimot ga det treff under medier plassert lenger ned i kunnskapspyramiden. 

Konkret informasjon om erfaringer med bruk av DBS-tester rettet mot HCV-RNA ble funnet 

under “enkeltstudier”.  

Vi benyttet oss av følgende søkeord i PubMed "dry blood spot test " AND "hepatitis 

C".  De samme søkeordene ble først benyttet ved søk i McMaster plus. Søket resulterte i 

systematiske oversikter. Vi valgte primært å benytte oss av en oppsummeringsstudie heller 

enn en enkeltstudie i McMaster plus, dog ble den sistnevnte studien også lest. Den 

systematiske oversikten gikk under tittelen "The effect of introducing point-of-care or dried 

blood spot analysis on the uptake of hepatitis C virus testing in high-risk populations” (7).  

Perioden dedikert til kunnskapssøk inkluderte også et møte med ulike helsearbeidere 

med ansvar for HCV-testing på Prindsens mottaksenter i Oslo, i tillegg til løpende kontakt pr 

mail. Vi opprettet også kontakt med avdeling for infeksjonsmedisin ved Akershus 

universtetssykehus ved overlege Olav Dalgard. Han fungerer som ansvarlig 

infeksjonsmedisiner ved Prindsen. Begge institusjoner bistod oss med informasjon, kunnskap 

og erfaringer underveis i prosjektarbeidet.  

 

 



Page 8 of 19 
 

2.2 Anbefalinger basert på den systematiske oversikten  
 

Den systematiske oversikten (7) vurderer erfaringer gjort under utprøving av dry blood spot- 

og point-of-care (PoC)-testing (pasientnær testing) med Ora Quick-test i høy risikogrupper for 

HCV-smitte. Ett fokusområde i denne studien var hvorvidt en DBS-test vil kunne øke andelen 

rusbrukere som testes for aktiv HCV-infeksjon.  

I tillegg til studier funnet ved systematiske søk på databasene PubMed, Scopus og 

Cochrane, ble også relevante artikler inkludert i oppsummeringsstudiens (7) referanselister 

benyttet. Valget av studier baserte seg på inklusjonskriterier som stilte krav om kvantitative 

data som testfrekvens og/eller frekvens av nye diagnoser ved introduksjon av PoC og/eller 

DBS hos høyrisikogrupper innen HCV-smitte. Vi vurderte kvaliteten etter den evidens som 

forelå. Vi valgte å kun benytte de studiene som omfattet DBS-tester som grunnlag. Totalt seks 

ulike studier ble vurdert relevante. To av disse baserte seg på et RCT-design, to var 

prospektive kohortstudier, en var utformet som et økologisk studium og en siste som en 

klinisk utprøvning. 

De aktuelle studiepopulasjonene var alle hentet fra Storbritannia, og inkluderte 

deltakere som rapporterte tidligere eller nåværende aktivt rusmisbruk, deltakere fra en 

fengselpopulasjon, samt brukere av ulike rusinstitusjoner. Alle typer studier, både med og 

uten kontrollgrupper, ble inkludert. Studienes evidensgrunnlag ble vurdert etter Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) method of assessing trials (17), gjengitt i tabell 2.  

 

2.3 Resultater og vurdering av anbefalinger.  
 

Fem av seks studier inkludert i den valgte oppsummeringsstudien konkluderte med et økt 

antall individer som lot seg teste for HCV-infeksjon og/eller en økt andel nydiagnostiserete 

HCV-tilfeller etter innføring av en DBS-test. Den siste studien var en RCT med evidensgrad 

1-. Denne viste ingen signifikant effekt. Den andre RCT-studien som på sin side viser til en 

økning, hadde også evidensgrad 1-. Begge de prospektive kohortstudiene og den økologiske 

studien konkluderte også med en økning. Disse hadde alle en evidensgrad 2-. Den siste 

studien, en clinical audit, konkluderte også med en økning. Den hadde en evidensgrad 3.  

 

SIGN evidenskriterier: 

 

1++ High quality meta-analyses, systematic reviews of RCTs, or RCTs with a very low risk 

of bias. 

1+ Well-conducted meta-analyses, systematic reviews, or RCTs with a low risk of bias 

1- Meta-analyses, systematic reviews, or RCTs with a high risk of bias 

2++ High quality systematic reviews of case control or cohort or studies High quality case 

control or cohort studies with a very low risk of confounding or bias and a high 

probability that the relationship is causal 

2+ Well-conducted case control or cohort studies with a low risk of confounding or bias 

and a moderate probability that the relationship is causal 

2- Case control or cohort studies with a high risk of confounding or bias and a significant 
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risk that the relationship is not causal 

3 Non-analytic studies, e.g. case reports, case series 

4 Expert opinion 

 

Graderte anbefalinger: 

 

A At least one meta-analysis, systematic review, or RCT rated as 1++, and directly 

applicable to the target population; or a body of evidence consisting principally of studies 

rated as 1+, directly applicable to the target population, and demonstrating overall 

consistency of results 

B A body of evidence including studies rated as 2++, directly applicable to the target 

population, and demonstrating overall consistency of results; or extrapolated evidence 

from studies rated as 1++ or 1+ 

C A body of evidence including studies rated as 2+, directly applicable to the target 

population and demonstrating overall consistency of results; or extrapolated evidence 

from studies rated as 2++ 

D Evidence level 3 or 4; or extrapolated evidence from studies rated as 2+ 

Tabell 2: SIGN-kriterier (17) 
 
Denne systematiske oversikten faller totalt sett inn under en anbefalningsgrad C.  
 

2.4 Svakheter ved studiene 
 

Alle studiene inkluderte en høy grad av bias. Som oversikten selv opplyser, skyldes dette først 

og fremst at DBS-testene ble introdusert samtidig som det var pågående opplæring av 

personalet, implementering av nye retningslinjer, samt innføring av nye kampanjer for å øke 

oppmerksomheten rundt HCV. Videre vurderes det som en mulig svakhet for denne oppgaven 

at fengselspopulasjoner er inkludert. Årsaken ligger primært i at konklusjonene ikke 

nødvendigvis da er direkte overførbare til individer tilhørende ordinære rusinstitusjoner som 

HCV-klinikker eller boinstitusjoner for aktive rusbrukere.  

 

2.5 Kostnads- og nytteanalyse  
 

Vi gjorde flere forsøk på å innhente informasjon rundt kostnader ved innføring av DBS-tester. 

Dette inkluderte den direkte enhetsprisen på testen i tillegg til kostnader vedrørende analyse 

av resultatene. Dessverre finnes det per i dag ingen faste satser å forholde seg til da denne 

testen ennå ikke er rutinemessig i bruk i Norge. Mangelen på slike opplysninger gjorde det 

vanskelig å utføre en detaljert kost/nytte-analyse slik vi hadde intendert. Derimot fant man en 

studie utført i Storbritannia som inkluderte en slik analyse. Denne studien kan gi et lite 

innblikk i de kostnader og den nytte innføring av en DBS-test kan gi, men en åpenbar svakhet 
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er at denne studien baserte seg på en fengselspopulasjon. Studien av Martin og kollegaer fra 

2013 (18) søker å avgjøre kostnadseffektivitet ved å sette antall nyoppdagede HCV-tilfeller 

blant injiserende rusmisbrukere opp mot de faktiske kostnadene den økte andelen påviste 

HCV-infeksjoner medfører. Denne studien baserer seg både på innsatte i fengsler og brukere 

av rusinstitusjoner.  

Inkludert i oppsummeringsstudien vurderes en utført kostnad/nytte-analyse. Målet 

med analysen var å avdekke kostnader ved DBS-testing vurdert opp mot fordeler ved 

behandling av den enkelte pasient og populasjonen, behandling under fengselsopphold eller i 

rusinstitusjon, samt behandling ved overgang til samfunn. Kostnaden ble satt opp mot nytten 

ved forebygging av HCV-infeksjoner og HCV-relaterte komplikasjoner som skrumplever, 

hepatocellulært carcinom, samt levertransplantasjoner. Kostnader ved behandling etter 

levertransplantasjoner ble også inkludert i vurderingen. DBS-testing i fengsel ble 

sammenliknet med en populasjon testet ved venepunksjon.  

Den økonomiske analysen i studien (18) var blitt laget ved hjelp av perspektivet til UK 

Nathional Health Service, der kostnader og helsefordeler (målt i QALY) ble benyttet i den 

matematiske modellen. QALY er et helseøkonomisk begrep benyttet ved effektvurderinger av 

helsetjenestetiltak og forebyggende virksomhet. Som grunnlag for begrepet QALY antas det 

at et leveår med plager, sykdom eller funksjonshemninger i varierende grad har redusert 

kvalitet sammenlignet med et leveår uten tilsvarende problemer. Resultatet av den 

økonomiske analysen viser at en terskelverdi på £20 000 per QALY (236 400 NOK) vunnet er 

den maksimale summen som kreves for at intervensjonens økte livskvalitet skal regnes som 

lønnsom relativt til kostnaden intervensjonen påfører samfunnet. DBS–testing ble vurdert 

kostnadseffektiv med incremental cost-effectiveness ratio (ICER) på £14 600 per QALY 

vunnet, men viser også at tiltaket ikke er kostnadseffektivt dersom behandling etter påvist 

HCV-infeksjon ikke blir kontinuert også etter fengselsoppholdet, altså avbrutt prematurt. 

Årsaken begrunnes med at man da får en ICER på £59 400 per QALY vunnet. Hvis derimot 

behandling fullføres (altså kontinueres etter løslatelse) for minimum 40 % av individene, 

ender ICER på mindre enn £59 400 per QALY vunnet. Dette viser at en innføring av en DBS-

test vurderes som kostnadseffektiv dersom man greier å sikre tilbud om og tilstrekkelig 

compliance i forbindelse med medisinsk behandling av de syke individene i etterkant av 

testingen.  

Ser man på resultatene for rusinstitusjoner isolert sett, finner man at ICER ved å fange 

opp flere HCV-tilfeller gjennom introduksjon av en DBS-test, estimeres til £14600 per QALY 

vunnet. Jo flere individer som mottar behandling, jo høyere grad av kostnadseffektivitet 

etableres. Dersom for eksempel 50 % av de injiserende rusbrukerne med en påvist HCV-

infeksjon også motter behandling mot sin HCV innen to år, faller ICER til £4500 per QALY 

vunnet. Resultatet av studien indikerer at en introduksjon av en DBS-test er kostnadseffektiv i 

henhold til vanlig brukte willingness-to-pay thresholds i Storbritannia (£20 000–£30 000/ 

QALY vunnet) og i USA ($50 000/QALY vunnet) i rusinstitusjoner, gitt at det forekommer 

kontinuitet i behandlingen i overgangen fra fengsel til samfunn.  

Oversikten viser at ICER dobles ved intervensjon i rusinstitusjoner. På bakgrunn av 

den tapte gevinst i kost/nytte-forholdet ved avbrudd i behandling ved endt soning, vil det 

kunne være liten forebyggende effekt ved innføring av DBS i fengsel alene. På den annen side 

settes det bare krav til at 35-40 % av individene følger opp behandlingen videre også utenfor 

murene for at en innføring av DBS-testing likevel skal bli kostnadseffektiv (18).  
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3.0 Dagens praksis 
 

Dagens gullstandard for diagnostisering og utredning av HCV-infeksjoner er påvisning og 

videre analyser av en venøs blodprøve. Dette kreves for å kunne gjøre genotyping av blodet. 

Ved påvist HCV-infeksjon på denne bakgrunn må det gjøres en somatisk og biokjemisk 

undersøkelse som avgjør videre oppfølgings-/behandlingsforløp (19). I følge Hepatitt-C 

klinikken tas det ikke venøse blodprøver på Marcus Thranes hus. Hvis beboerne her ønsker å 

teste seg for en HCV-infeksjon må de derfor oppsøke lege på egnet sted for slik utredning.  

 

3.1 Tiltak 
 

I dette avsnittet beskrives kort hvilke tiltak vi vil innføre. En beskrivelse av hvordan vi ønsker 

å innføre tiltakene redegjøres for i delen om “Prosess 4.0” under. 

Vi vil innføre tre tiltak på Marcus Thranes Hus. 

 

3.1.1. Tiltak 1: Implementere DBS-test for HCV-RNA som et rutinetilbud for alle 

beboere 

Kunnskapsgrunnlaget som foreligger på nåværende tidspunkt sier altså at dersom det er 

tilgjengelige DBS-tester lar flere seg teste for aktive hepatitt-C infeksjoner enn hvis et tilbud 

om DBS-test ikke finnes. Hepatitt-C klinikkens erfaring er, som nevnt, at for få injiserende 

rusbrukere oppsøker de for utredning og eventuell oppfølging av en HCV-infeksjon. Ved å 

innføre en DBS-test som kan tas på Marcus Thranes hus håper vi at man kan oppnå en 

tidligere påvisning av en aktiv HCV-infeksjon enn hva som ellers ville være tilfelle hvis den 

ikke introduseres. Målet med innføringen er videre at de beboerne som har en positiv DBS-

test får en økt motivasjon for å oppsøke Hepatitt-C klinikken for videre utredning og 

behandling/oppfølging. Helt konkret ønsker vi at Marcus Thranes hus utstyres med DBS-

tester som tilbys alle nye beboere på indikasjon. Indikasjonen for å tilby DBS-test vil være 

alle nye beboere med et tidligere og/eller nåværende injiserende rusbruk.  

 

3.1.2. Tiltak 2: Obligatorisk utfylling av et spesifikt skjema for hver nyinnflyttede 

beboer.  
Som et ledd i innføringen av testene vil vi innføre en rutine hvor det skal fylles ut et skjema 

for hver ny beboer på Marcus Thranes hus. Her skal det registreres om beboeren har takket ja 

eller nei til en DBS-test og deretter registreres antall tester som utføres. På skjemaet skal det 

også noteres dato for når testen er tatt. Skjemaet heter “Journalskriv til utfylling i forbindelse 

med DBS-test ved inntak”. Prinsippene for skjemautfyllingen beskrives under avsnittet 

“Prosess”.  

 

3.1.3. Tiltak 3: Henge opp plakater og lage informasjonsskriv til utdeling. 

For at flest mulig skal takke ja til et tilbud om DBS-test, er det behov for informasjon til 

beboeren. Vi vil derfor at det skal henges opp informative plakater på strategiske plasser inne 

på Marcus Thranes hus. Ved siden av plakatenes skal det utleveres informasjonsskriv til 

beboerene under første inntakssamtale.  Plakatene og informasjonsskrivene bør være 

kortfattede, lett forståelig og tilpasset den aktuelle målgruppen. De bør inneholde en kort 

beskrivelse av HCV, smittemåte og hvordan en infeksjon med viruset kan arte seg. Det må 

omtales at det er en tilgjengelig test for påvisning av aktiv infeksjon på Marcus Thranes hus 
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som kun krever et stikk i fingertuppen. Videre må det komme frem at det finnes nye 

behandlingsmuligheter som kan være aktuelle også for aktive rusbrukere. Herunder bør det 

neves at en eventuell videre oppfølging av positiv prøve på Marcus Thranes hus kan gjøres på 

Hepatitt-C klinikken i Oslo.  

 

3.2 Kvalitetsindikator 
For å overvåke om tiltaket vi vil innføre har effekt, vil vi bruke kvalitetsindikatorer. 

Kvalitetsindikatorer kan deles inn flere typer, fortrinnsvis i struktur-, prosess og 

resultatindikator (15) Vi har kommet frem til at det i vårt prosjekt vil være riktig å bruke 

prosessindikatorer. Vi har valgt tre indikatorer.  

 

3.2.1 Indikator 1: Antall beboere med indikasjon for DBS-test som lar seg teste 

Det kunnskapsgrunnlaget vi har lagt til grunn for innføring av DBS-test sier, som nevnt, at 

dersom det er tilgjengelige DBS-tester lar flere seg teste for aktive hepatitt-C infeksjoner 

gjennom denne enn dersom det ikke er tilgjengelige tester. For å vurdere om innføringen av 

DBS-test har ønsket effekt, vil vi bruke det standardiserte skjemaet for å følge med på hvor 

mange av de som tilbys test som velger å la seg teste. Denne indikatoren er målbar fordi 

skjemaet registrerer antall injiserende rusbrukere som har fått tilbud om DBS test og hvor 

mange av disse som tar i mot tilbudet. Ved å vurdere prosentandelen av de som har fått tilbud 

om testen som faktisk tar testen, er indikatoren ikke direkte avhengig av det totale antallet nye 

beboere i ulike perioder. Det vi vil vite er om de nye beboerne lar seg teste, slik 

kunnskapsgrunnlaget vårt indikerer at vi de i større grad vil ved bruk av DBS-test.. 

Indikatoren er relevant fordi den måler en viktig del av det vi ønsker å oppnå, nemlig tidligere 

identifisering av injiserende rusbrukere som har en aktiv HCV-infeksjon.  

Dersom skjemaene for registrering av tilbud og en eventuell aksept for DBS-testing 

ikke blir fylt ut rutinemessig og korrekt, blir dette en feilkilde. Dersom skjemaet for eksempel 

kun blir fylt ut dersom beboeren lar seg teste, vil prosentandelen på denne indikatoren bli 

falskt forhøyet. For at denne indikatoren skal være valid er man avhengig av at det faktisk 

føres skjema for alle pasienter med indikasjon for tilbud om DBS-testing. Hvis registreringen 

på skjemaene gjøres korrekt vil tolkningen av prosentandelen handle om et regnestykke og vil 

derfor vurderes likt av alle. Den vil være sensitiv for endringer i om det er en økning eller 

reduksjon i antall beboere som lar seg teste, forutsatt at tilbudet gis til alle og registreres 

korrekt. 

Det er viktig at en utfylling av skjemaet sammen med informasjon knyttet til tilbudet 

for en DBS-test ikke går på bekostning av andre vesentlige elementer i innkomst/mottak av 

nye beboere. Vi mener at dette kan forhindres ved at DBS-test blir en rutinemessig del av 

innkomst av nye brukere på lik linje med andre rutiner.  

 

3.2.2 Indikator 2: Antall positive DBS-tester 

Da det skal være hepatitt-C klinikken som står som rekvirent, vil alle svar på innsendte prøver 

sendes dit. Det kan således registreres og telles hvor stor prosentandel av de totale 

prøvesvarene som er positive. Dette angir totalantallet av hvor mange infeksjoner som 

identifiseres ved hjelp av DBS-test. Indikatoren er svært relevant, da den direkte angir antall 

nyidentifiserte infeksjoner med bruk av DBS-test. Det foreligger en klar sammenheng mellom 

testen evne til å fange opp ukjente infiserte brukere og formålet med innføring av testen. En 

http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsider/klok/info-fagplanutvalg/kvalitetsindikatorer.html)
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forutsetning for å kunne tolke data som foreligger uten store feilkilder, er imidlertid at alt 

innsendt materiale med prøvesvar kommer tilbake til rekvirent og at alle prøvesvar inkluderes 

i tellingen. 

 

3.2.3 Indikator 3: Antall prøvesvar på DBS-tester som er tatt, sammenholdt med antall 

prøvesvar mottatt på Hepatitt-C klinikken 
Den siste prosessindikatoren vi vil bruke er antall prøvesvar på DBS-tester som Hepatitt-C 

klinikken har mottatt. Dette som en kontroll på at de prøvene som er blitt tatt på Marcus 

Thranes hus faktisk blir sendt inn til laboratoriet. Hvis det oppstår noe som gjør at det blir tatt 

flere tester enn det kommer svar på DBS-tester til rekvirenten, vil diskrepans i 

prosessindikator 2 og 3 avsløre at det er noe feil i et sted i prosessen fra testen blir tatt til 

svaret blir mottatt. Denne indikatoren blir derfor en kontroll som også øker validiteten i 

prosessindikator 2 hvis tallene på antall tester som er tatt samstemmer med antall prøvesvar 

som blir mottatt. 

4.0 Prosess 

 
Bilde 1: PUKK-modellen (16).  
 

I vår prosess har vi valgt å bruke PUKK-modellen (16) som utgangspunkt for integrering av 

DBS-test på Marcus Thranes hus. De ulike fasene vil presenteres slik: 

4.1 Planleggingsfasen 
 

I denne fasen er det viktig å involvere parter med god kunnskap til problemstillingen. For å få 

til en vellykket gjennomføring, trenger vi kunnskap om nåværende situasjon og hvor det vil 

være nyttig og implementere testen i startfasen. Gjennom et møte med ansatte ved Prindsen-

mottakssenter og Hepatitt-C klinikken har vi fått god informasjon. Det viser seg at pasienter 

som ikke bor i umiddelbar nærhet til Hepatitt C klinikken, sjeldnere oppsøker klinikken. 
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Derfor er det ønskelig å implementere testen på Marcus Thranes hus som er et midlertidig 

botilbud for brukere i aktiv rus. De har miljøterapeut og en ansatt sykepleier. Lege ved 

Hepatitt-C klinikken satte oss i kontakt med sykepleier ved Marcus Thranes hus slik at vi fikk 

introdusert vårt prosjekt. 

4.1.1 Opplæring av sykepleier 
For at en praktisk gjennomføring skal være mulig kreves en opplæring slik at sykepleier og 

miljøterapeut ved Marcus Thrane har god informasjon om prøvetaking og fordeler med DBS-

testen. Hepatitt-C klinikken som stiller seg positive til å gjøre denne opplæringen etter å ha 

lest seg opp på gjennomføring av DBS-testen. Både sykepleiere og leger var motiverte til å ta 

ansvar for denne opplæringen som skal skje innenfor arbeidstiden. Opplæringen utføres på 

møterom ved Prindsen mottakssenter med DBS-test til stedet. Det skal settes av 60 minutter 

en måned før oppstart av DBS-tilbudet. Hepatitt C klinikken er ansvarlig for å avtale 

tidspunkt med sykepleier ved Marcus Thranes hus. I løpet av disse 60 minuttene skal følgende 

punkter skal gjennomgås: 

 Opplæring av DBS-test. Gjennomgang av brukerutstyr, prøvetaking og oppbevaring 

 Journalføring 

 Opptellingsskjema 

 Informasjonsplakater og skriv til pasienten 

 

Journalføringen: 

Ved inntakssamtale skal alle beboere få tilbud om DBS-test fra miljøterapeut som 

gjennomfører disse samtalene. Hvis pasienten takker ja, vil sykepleier oppsøke beboer og 

utføre testingen. Det skal etter inntakssamtalen journalføres på eget ark om pasienten har fått 

tilbud om test, om pasienten takket ja eller nei. Og hvis pasienten takket ja, skal det krysses av 

for at pasienten er testet og signeres med sykepleiers navn samt dato for test. Det skal også 

fylles inn dato for ny anbefalt test etter 6 måneder. Pasienten får med seg et informasjonsskriv 

og på dette skrivet noterer sykepleier ned dato for ny test etter 6 måneder. Pasienter som har 

flyttet ut fra MT, kan da henvende seg til Hepatitt-C klinikken. Det vil være informasjon om 

åpningstider på informasjonsskrivet.  

 

Registeringsskjema ved mottak av injiserende 

rusbrukere ved Marcus Thranes hus. 

Navn: Fødselsnr:  

Beboer har fått tilbud om DBS-testing (sett kryss) Ja (  ) Nei (  ) 

Beboer testet Dato _______ Signatur______ 

Oppfølging Dato for ny test 

_______ 

Telefonnr:  

Tabell 3: Journalskriv til utfylling i forbindelse med DBS-test ved inntak 
 

Når det gjelder opptelling av antall gjennomførte tester, skal denne være anonym. Det skal 

føres opp i en perm og oppsummeres hver måned.   

 

Måned: Antall nyinnflyttede injiserende rusbrukere: 

(sett strek) 

Sum: 
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Antall gjennomførte DBS tester: 

(sett strek) 

Sum: 

Tabell 4: Skjema for månedlig opptelling av antall utførte DBS-tester. 
 

4.1.2 Informasjon til beboerne 
Miljøterapeut vil dele ut informasjonsskriv til beboerne ved innkomstsamtalen. Vi ønsker 

også å markedsføre testen vår på de ukentlige husmøtene ved å sette av 5 minutter med 

informasjon om denne nye testen.  

 

4.1.3 Tilgjengelig utstyr og kostnader ved testen 
For at en praktisk gjennomføring skal være mulig, må det være et samarbeid med Fürst for 

tolkning av tester. Etter å ha vært i kontakt med Fürst, er det avklart at testutstyr og tolkning 

dekkes av Helfo. Det vil ikke påløpe kostnader for Marcus Thranes Hus med innføring av 

denne testen. Det må også bestilles inn tester slik at det til en hver tid er tilgjengelige tester og 

rekvireringsskjemaer, sykepleier ved Marcus Thrane er ansvarlig for at det til en hver tid er 

tilgjengelige tester. Testene bør oppbevares på sykepleiers kontor.  

 

4.1.4 Opptelling av DBS-tester ved Hepatitt-C klinikken 
For at vi skal kunne si noe om prosentandel positive tester, må det gjennomføres en opptelling 

av prøvesvarene på Hepatitt-C klinikken. Sykepleier ved Hepatitt C klinikken er ansvarlig for 

opptellingen. Skjemaene arkiveres i en perm. Prosentandel positive tester beregnes av 

sykepleier i forkant av ettårsevalueringen. 

 

Måned: Antall DBS-tester prøvesvar motatt (sett strek) 

 

Sum: 

 

Antall postitive DBS-tester (sett strek) 

 

Sum: 

Tabell 5: Skjema for antall DBS-prøvesvar motatt. 
 

4.2 Utførelsen 
 

Gjennomføring av testen skjer under inntaksmøte ved Marcus Thranes hus. Beboer får tilbud 

om testen og hvis beboer takker ja, gjennomføres testen av sykepleier. Miljøterapeut fører så 

inn i journalsystemet om pasienten har fått tilbud om test og sykepleier journalfører om testen 

er utført. Beboer informeres om at hvis testen er positiv, vil de innkalles til videre oppfølging 

ved Hepatitt-C klinikken. Ansvarlig sykepleier ved Marcus Thranes hus sender testen til Furst. 

Hepatitt-C-klinikken står som rekvirent og vil dermed være ansvarlig for videre innkalling og 

behandling av pasienten ved positivt prøvesvar. Hvis pasienten ikke har hørt noe innen 2 uker, 

betyr dette at prøvesvaret er negativt.  
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4.3 Kontrollere 
 

Marcus Thranes hus har et botilbud på 3 måneder, vi ønsker derfor en evaluering basert på 

dette. Lege ved hepatitt C klinikken er ansvarlig for å innkalle sykepleier og miljøterapeut ved 

Marcus Thranes hus etter 3 måneder. Det skal settes av 60 minutter til denne evalueringen 

som holdes i møtelokalene på Prindsen og leder ved Prindsen er i forkant informert. 

Prosentandelen nyinnflyttede som lot seg teste denne perioden, vil gi oss en pekepinn på om 

prosjektet går som ønsket. Ved en lav prosentandel testede, bør det jobbes med nye måter man 

kan motivere beboerene til å teste seg. Opplæringen bør også evalueres. Var denne dekkende? 

Hvordan har samarbeidet med Hepatitt C klinikken fungert?  

Det skal også foretas en ettårsevaluering. Lege fra hepatitt C klinikken er ansvarlig for 

innkalling til Prindsens lokaler for en gjennomgang av pilotprosjektet i arbeidstiden. Det er 

satt av 90 minutter. Sykepleier og miljøterapeut fra Marcus Thrane, sykepleier, lege og leder 

fra Hepatitt C klinikken skal være tilstede. Sykepleier fra Marcus Thrane skal legge frem tall 

basert på den månedlige opptellingen. Hvor stor prosentandel av nyinnflyttede testet seg dette 

året? Og hvor mange tester er gjennomført. Sykepleier fra Hepatitt C klinikken vil legge frem 

prosentandel positive tester, som representerer antall inkallelser basert på DBS-testen.  

 

4.4 Korrigere 
 

Etter 3 måneders evalueringen, vil man se hvilke korreksjoner som vil være nødvendig basert 

på evalueringen. Korreksjon kan omhandle måten organiseringen har foregått i forkant av 

implementeringen og ved behov må man omorganisere deler av prosessen. 

Organisasjonskulturen vil også kunne vanskeliggjøre forbedringer, kanskje er ikke 

organisasjonen godt nok inkludert i planleggingsfasen (16). Ved å føle ”eierskap” til 

implementeringen igjennom å komme med innspill til gjennomføringen vil dette kunne endre 

organisasjonskulturen i en positiv retning. Har alle fått tilbud om testen? Hvor mange takket 

ja? Kan man jobbe videre med å motivere enda flere til å takke ja til testen? 

 

5.0 Resultat og diskusjon 

5.1 Viktigheten av problemet 
 

Hepatitt C utgjør et alvorlig helseproblem og er uttalt blant injiserende rusmisbrukere. Det har 

nå kommet ny behandling og retningslinjer som ikke lenger krever rusfrihet (4). Vi ønsker 

derfor å snu trenden slik at flere injiserende rusbrukere får mulighet til å teste seg for en aktiv 

infeksjon som krever behandling og skal meldes til MSIS (1). For å gjennomføre dette, må 

man legge til rette for at testingen skjer der injiserende rusbrukere oppholder seg. Det er også 

viktig at testen kan avgjøre om en aktiv infeksjon er til stede slik at disse pasientene kan få 

hjelp til behandling og på denne måten også hindre videre smitte. 

 

5.2 Bør prosjektet gjennomføres? 
 

Ved å gjennomføre prosjektet, vil man kunne nå ut til en gruppe injiserende rusbrukere som 

trolig ikke ville tatt kontakt med helsepersonell eller Hepatitt C klinikken før på et senere 

tidspunkt i sykdomsforløpet i følge lege ved Hepatitt C klinikken. Ved å innføre DBS-tilbud 
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som del av en inntakssamtale ved Marcus Thranes hus, vil man kunne øke bevisstheten rundt 

aktiv infeksjon. Det vil også være en fordel og dele ny kunnskap om behandling og om hvor 

ofte man bør teste seg for aktiv infeksjon. Hepatitt-C klinikken stiller seg positive til 

pilotprosjektet. På grunnlag av dette mener vi at pilotprosjektet bør gjennomføres. 

 

 

5.3 Videre implementering 
Vårt mål er at minimum 50 % av nyinnflyttede injiserende rusbrukere gjennomfører en test i 

løpet av pilotprosjektet. På grunnlag av en prevalensundersøkelse fra 2012 utført på 

feltpleiestasjon og sprøyterom i Oslo, viste at hhv 68 % og 62 % av de undersøkte injiserende 

rusbrukerene hadde en postitiv anti-HCV test (1). Basert på disse tallene, bør 55-60 % av 

DBS-testene bør være positive for at det skal være kostnadseffektivt å implementere DBS-

testen. Videre bør minimum 35-40 % av de som får en positiv test gjennomføre 

behandlingsforløpet, for at skal dette pilotprosjektet ansees som sannsynlig suksess (18).  

 

5.3 Organisering og ressursbruk 
 

Ved å legge til DBS-testen som et tilbud i inntakssamtalen, vil man effektivt kunne teste 

mange beboere i løpet av er år. Fordi testen er enkel og rask og gjennomføre, kreves det ikke 

ekstra personale for å gjøre denne jobben. Sykepleier og miljøterapeut ved Marcus Thranes 

hus må i forkant gjennomgå en opplæring i regi av Hepatitt C klinikken og er ansvarlig for å 

bestille inn nok tester estimert ut i fra antall personer som flytter inn. Prøvene sendes inn til 

Fürst, og Hepatitt C klinikken vil stå som rekvirent og ta seg av de positive prøvesvarene. 

Dermed vil ikke en positiv test kreve ressursbruk fra Marcus Thranes hus. Journalføring må 

innføres på M. T hus som en del av pilotprosjektet. Da det er snakk om smittevern, vil utstyr 

og prøvetolkningen dekkes av Helfo. Dagens hurtigtest ønsker vi å avvikle for å spare tid og 

ressurser. 

 

5.4 Vyer og videreførende tanker 
 

Ettårsevalueringen sees på som en sluttevaluering hvor det tas stilling til om DBS-

implementeringen har vært vellykket. Har denne implementeringen gjort at minimum 50 % av 

de nyinnflyttede testet seg? Videre, vil 55-60 % av DBS-testene være positive? Hvis svaret er 

ja, er det ønskelig å implementere testen også på andre liknede rusinstitusjoner i Oslo. På 

denne måten vil tilbudet gjelde for flere injiserende rusbrukere og Hepatitt C klinikken vil 

lettere få tilgang på pasienter med aktiv infeksjon som krever behandling og videre 

oppfølging.  
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