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Kommunalsjef helse i Hallingdal  
Miljøretta Helsevern  
Samhandlingsleder Ringerike sykehus  
Kommuneleger/fastleger i Hallingdal  

 
Uregistrerte kjæledyr fra Ukraina - økt risiko  

 
Kjæledyr fra Ukraina som kommer til Hallingdal, kan i noen få tilfeller ha ukjent smittestatus for 
rabies. Mattilsynet ber oss om å øke bevisstheten rundt smitte fra kjæledyr som ikke er klarert ved 
grensepassering.  
 
Under en normalsituasjon vil alle dyr fra Ukraina gjennomgå undersøkelser og eventuell karantene 
ved grensepassering. På grunn av antallet flyktninger som nå kommer til Norge, foregår registrering, 
undersøkelse og karantene av kjæledyr også mer lokalt. Privatpraktiserende veterinærer og annet 
støttepersonell hjelper Mattilsynet med situasjonen. Det er viktig at alle som kommer i kontakt med 
uregistrerte dyr fra Ukraina, er bevisste på smittefaren. Husk god hygiene, og sørg for nødvendige 
forebyggende tiltak for å beskytte egen helse.  
 
Tilleggsinformasjon: Særlige forhold som gjelder personer som er fordrevne fra Ukraina - 
Helsedirektoratet 

 
Viktig informasjon til helsepersonell 
Mulig eksponering for rabiessmitte er en nødssituasjon. Dette gjelder bitt, kloring, spytt på 
eksponerte slimhinner, skadet hud mv. Rabies er en alvorlig infeksjon med høy dødelighet. 
Behandling består av rengjøring av sår, vaksinering og eventuelt infiltrasjon av humant rabies 
immunglobulin (HRIG) i og rundt sår (avhengig av vaksinestatus og eksponeringskategori). Dette 
må påbegynnes snarest mulig og uten forsinkelse. Umiddelbar (helst innen få minutter) og 
langvarig (15 min) rengjøring av alle bittsår og dyreklor er viktig. Bruk såpe ved mangel på 
desinfeksjonsmiddel, og godt med rennende vann. Vaksinen må settes så raskt som mulig! Det må 
også vurderes tetanusvaksine og antibiotika-profylakse etter vanlige retningslinjer. 
 
Oppdaterte rutiner finnes på FHI sine sider.  
 
Sårbehandling og posteksponeringsprofylakse må ikke forsinkes av at det mistenkte rabide dyret skal 
observeres eller diagnostiseres av veterinær. Uansett eksponeringsgrad (mindre sår/kontakt med 
spytt vs. bittskader gjennom hud), så skal alle få første posteksponeringsvaksine så raskt som mulig i 
løpet av første døgn. HRIG og vaksiner kan kjøres ut fra Oslo. Posteksponeringsvaksine og HRIG 
rekvireres av legevaktslege som ø-hjelp pr. telefon.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/tillegg#sykdommer-ukraina
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/tillegg#sykdommer-ukraina
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/rabiesvaksinasjon/#preeksponeringsvaksinasjon-mot-rabies


 

 
 

• Dagtid 08.00 - 15.45: Ring FHI på telefon 21 07 70 00 - oppgi at det er snakk om 
posteksponeringsprofylakse og ø-hjelp. Hos vakthavende lege ved avdeling for 
vaksineforebyggende sykdommer eller farmasøyt ved vaksineforsyningen, får man også råd og 
vurdering av indikasjon.  

• Utenom normal åpningstid: Ring Vitus apotek Jernbanetorget i Oslo på 23 35 81 00. 

Utlevering skjer hele døgnet. Utkjøring (Bring/posten/taxi) avtales med instanser ved telefonkontakt 
som nevnt over, slik at det raskt kommer direkte til Hallingdal. FHI dekker p.t. utgiftene ved 
øyeblikkelig transport fra sentralt lager i Oslo ut til den aktuelle legevakten.  

Infiltrasjonsbehandling med HRIG settes på samme måte som lokalanestesi i og rundt såret, og kan 
også gjøres på legevakt. Hvis lege er usikker på fremgangsmåte, får man hjelp fra FHI og farmasøyt 
ved beredskapslageret. Videre behandling og eventuell innleggelse, gjøres i samråd med 
vakthavende infeksjonsmedisiner på Ringerike sykehus.  
 
Vi har anskaffet rabiesvaksine som oppbevares på legevakt Ål for døgnkontinuerlig beredskap i 
regionen. Beholdning vil være begrenset, og vi kan ikke garantere tilgjengelighet lokalt. Vaksinene på 
legevakten benyttes utelukkende som posteksposisjonsbehandling. HRIG vil ikke være i Hallingdal 
inntil videre. Legevaktssentralen på Ål kan kontaktes hvis situasjonen oppstår, og man trenger 
vaksine som øyeblikkelig hjelp.  
 
Rabies er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom, og legeundersøkelse 
dekkes av HELFO.   
 
For kommuneoverlegeforum i Hallingdal.  
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Christoffer Boge 
Spesialist i allmennmedisin  

Kommuneoverlege 
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Magnus Lauritzen  

Spesialist i anestesiologi  
Legevaktsjef  

Hallingdal nattlegevakt 
  


