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Tilbud om vaksine mot hepatitt B til risikopopulasjoner 

Helsedirektoratet har fått henvendelse fra HivNorge om at pasienter ved enkelte helseforetak ikke får 

tilbud om vaksine mot hepatitt B i tilknytning til polikliniske konsultasjoner for hivinfeksjon eller 

preeksposisjonell profylakse (PrEP) mot hivinfeksjon.  

Helsedirektoratet viser til smittevernloven § 6-1 andre ledd om rett til smittevernhjelp mm:  

 "Den som etter en faglig vurdering anses å være i fare for å bli smittet med en allmennfarlig 

 smittsom sykdom, har rett til nødvendig smittevernhjelp i form av vaksinasjon, informasjon 

 og annen nødvendig forebyggende hjelp." 

Helsedirektoratet viser også til" PrEP – Veiledning for helsepersonell i Norge" utarbeidet av Nasjonal 

kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner (NKSOI) på oppdrag fra Helsedirektoratet. I 

veilederen anbefales at man ved oppstart av PrEP tilbyr testing for hepatitt B og at Hepatitt B-

vaksinasjon igangsettes hvis personen er HBsAg negativ og ikke har påvisbart HBs As. 

Vaksinasjon mot hepatitt B for hiv-positive, menn som har sex med menn og heteroseksuelle som etter 

en skjønnsmessig vurdering har spesielt høy risiko for smitte med hepatitt B og hiv, skal være gratis for 

pasienten.  

Helsedirektoratet anbefaler at pasienter som kommer til konsultasjon for hivinfeksjon eller PrEP og som 

tidligere ikke er fullvaksinert eller smittet med hepatitt B, får tilbud om å få satt hepatitt B vaksine på 

poliklinikken. Dette vil gjøre det enklere for pasientene og trolig bidra til at flere i risikogruppene tar 

vaksinen.   
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