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Virussykdom forårsaket av Lyssavirus

Alle pattedyr er mottakelige for infeksjon – primærreservoaret er rovdyr og 
flaggermus

Nær 100 % dødelig hvis utvikling av kliniske symptomer

Forebygges gjennom vaksinering – både for å redde liv (mennesker) og stoppe smitte 
(hunder)

Rabies - hundegalskap
Om sykdommen



Smitte skjer ved kontakt mellom virus og slimhinne eller skadet hud
Viruskonsentrasjonen er høyest i hjernen, ryggmargen, spyttkjertlene og spyttet
Vanligste smittemåte er bitt eller klor fra et infisert dyr

Inkubasjonstid 1 – 3 mndr (uke – år)
Avhengig av mengde virus, avstand fra bittsted til sentralnervesystemet og innervasjonen i området
Dype bitt i hode- og halsregionen samt hender er farligst

Symptomer - fra aggressiv til paralytisk form
Smerter og ubehag i og rundt bittstedet fulgt av hyperaktivitet og varierende bevissthet
Hydrofobi, paralyse og koma
Døden inntrer 7-10 dager etter de første kliniske symptomer

Diagnostikk – post mortem
Påvisning av virus i spytt, på hornhinne eller hud etter at sykdommen har brutt ut, antistoff i serum
Bekreftende diagnostikk gjøres på hjernevev

Rabies - hundegalskap



59 000 mennesker dør årlig av klassisk rabies – de aller fleste i Asia og Afrika

95 – 98 % av alle humane dødsfall skyldes bitt fra rabiesinfiserte hunder

40 % av de som blir bitt er barn < 15 år

Flaggermusrabies er årsak til de fleste humane tilfeller av rabies i Amerika.

Rabies - hundegalskap



Risiko for rabiessmitte, WHO 2018



Rabies påvist hos dyr og mennesker i Europa –
WHO 2018 Land Husdyr Ville dyr Flaggermus Humane tilfeller

Frankrike 0 0 7 0

Georgia 42 5 0 2

Tyskland 0 0 17 0

Litauen 0 1 0 0

Moldova 59 19 0 0

Polen 0 4 5 0

Romania 3 1 0 0

Russland 811 442 0 1

Slovenia 0 1 0 0

Nederland 0 0 2 0

Tyrkia 328 11 0 0

Ukraina 1081 833 2 0

Storbritannia 0 0 0 1
Kilde: www.who-rabies-bulletin.org/site-page/queries

Svalbard 2018
Polarrev: 4
Reinsdyr: 1



Ingen registrerte tilfeller av rabies i MSIS

Siste tilfelle smittet i Norge var i 1815

Fastlands Norge er fri for rabies (- Svalbard)
Påvist rabies hos én flaggermus i 2015
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1980 Rabies påvist på Svalbard for første gang

1980-1999 Sporadisk rabies (20 rev, 4 rein, 1 
ringsel)

2011 Utbrudd (5 rev, 10 rein)

2018: Utbrudd (4 rev, 1 rein)

Rabies på Svalbard



Trolig for lav revetetthet til å opprettholde 
endemisk nivå

Periodisk introduksjon med rev som kommer 
over isen 

Reven kan smitte andre dyr via bitt og slik spre 
smitte

Aldri påvist humane rabiestilfeller på Svalbard

Rabies på Svalbard



Unngå kontakt med fremmede hunder, katter og andre pattedyr (inkludert 
flaggermus) i områder der det forekommer rabies

Også i Norge bør kontakt med flaggermus unngås

Vaksine er tilgjengelig for pre- og posteksponeringsbruk

Svalbard
Vaksine anbefalt til besøkende og fastboende på Svalbard som kan komme i direkte kontakt med ville pattedyr
Unngå kontakt med ville dyr generelt og spesielt døde dyr og dyr som oppfører seg unormalt. 
Alle hunder som oppholder seg på Svalbard skal være rabiesvaksinert.

Forebyggende tiltak



Laboratoriepersonell som risikerer å håndtere prøvemateriale fra rabies smittede pattedyr 
eller mennesker

Personer som i sitt arbeid har hyppig/nær kontakt med importerte pattedyr/ pattedyr i 
utlandet (veterinærer – fangstmenn – zoologer osv)

Besøkende og fastboende på Svalbard som kan komme i direkte kontakt med ville pattedyr

Barn som skal bo eller reise i rabiesendemiske områder 

Preeksponeringsprofylakse
Hvem bør vaksineres



Bo eller reise i rabiesendemiske områder ved opphold over 1 måned eller ved deltakelse i 
aktiviteter med risiko for dyrebitt (f.eks. apesafari, sykkelturer etc.).

Hyppig nærkontakt med flaggermus, besøk i flaggermushuler

Personell som i jobbsammenheng er stasjonert i rabiesendemiske områder

Helsepersonell som kommer i nær kontakt med rabiespasienter

Preeksponeringsprofylakse
Hvem bør vaksineres forts.



To doser med et intervall på minst 7 dager.

Immunsvekkede: Tre doser med et intervall på minst 7 dager mellom første og 
andre dose, og helst 3 uker eller mer mellom andre og tredje dose.

1500 – 2000 vaksiner gis i Norge årlig

Gir delvis beskyttelse mot sykdom i flere årtier, men må alltid følges opp med 
tilleggsdoser etter smitteeksponering

Preeksponeringsprofylakse
Vaksineregime



For de aller fleste er det ikke nødvendig med kontroll av antistoffnivå eller 
boosterdose etter grunnvaksinering med to doser

Booster anbefales som en ekstra sikkerhet for de som pga yrke utsettes for 
kontinuerlig eller hyppig risiko for eksponering til rabiessmitte:

Forskere som jobber med rabies i laboratorium  serologisk testing hver 6. mnd – booster hvis antistoff nivå 
< 0,5 IU/ml

Jegere og fangstfolk på Svalbard  serologisk testing hver 2. år – booster hvis antistoff nivå < 0,5 IU/ml

Antistoffundersøkelse utføres ved Folkhälsomyndigheten i Sverige.

Antistoffnivå og behov for boosterdose
Avhengig av risiko for eksponering for smitte



Bitt, klor eller slikk på slimhinne eller skadet hud av potensielt smitteførende pattedyr i 
områder der rabies forekommer
Bitt, klor eller slikk på slimhinne eller skadet hud ved kontakt med flaggermus uansett 
hvor dette har skjedd, også i Norge 
Lav terskel for igangsetting av PEP

Mulig eksponering for rabiessmitte er en nødssituasjon og behandlingen må påbegynnes 
snarest mulig og uten forsinkelse:

Umiddelbar og langvarig rengjøring av alle bittsår og klor med såpe og rennende vann
Vaksinering og eventuelt immunglobulin (avhengig av vaksinestatus og eksponeringskategori)

Posteksponeringsprofylakse
– indikasjon for behandling etter eksponering for virus



Områder uten risiko for klassisk rabies
Tabell i Smittevernveilederen: Land og områder hvor det ikke er risiko for klassisk 
rabiessmitte* (per 2. juli 2018)



Posteksponeringsprofylakse (PrEP)
Kategorisering av eksponering  - viktig for valg av PrEP

Eksponerings-
kategori Type kontakt

Landpattedyr Flaggermus
I Ingen kontakt med spytt

Berøring eller mating av dyr.
Slikking på intakt hud.

Ingen fysisk kontakt med flaggermus

II Minimal kontakt med spytt
Overfladiske bitt, mindre klor eller risp uten blødning
Spytt/slikking på overfladisk skadet hud

Usikker kontakt med spytt
Håndtering uten beskyttelsesutstyr (f.eks hansker)
Vært i huler med store kolonier av 
flaggermus, men uten direkte kontakt

III Direkte kontakt med spytt
Ett eller flere dype bitt eller klor som går gjennom huden 
og gir blødning
Eksponering for spytt via slikking på slimhinne eller på 
skadet hud

Direkte kontakt med spytt
Alle typer bitt, også overfladiske bitt og klor fra 
flaggermus
Eksponering for spytt, urin eller ekskrementer 
direkte på slimhinne



Plasma fra blodgivere immunisert med rabiesvaksine

Særlig viktig ved skader som gir kort inkubasjonstid (hode, hals, hender)

Nøytraliserer rabiesvirus som kan være deponert i vevet ved eksponering
Injiseres rundt bittstedet
Gir beskyttelse i den uken det tar før vaksinen gir antistoffrespons

HRIG bør gis samtidig med første dose vaksine så raskt som mulig etter 
eksponering – men ikke utsett vaksinering i påvente av HRIG

Immunglobulin kan gis inntil 5-7 dager etter første vaksinasjon. 
Bruk etter dag syv er unødvendig bruk av HRIG

Posteksponeringsprofylakse
Humant rabiesimmunglobulin (HRIG) – til uvaksinerte og immunsupprimerte



Vaksine på dag 0, 3, 7 og mellom dag 14-28 (i alt fire doser)

HRIG gis samtidig med første dose ved en kategori III eksponering

Ved usikker kategori II eller III eksponering – gi HRIG hvis tilgjengelig

Immunsupprimerte: Vaksine på dag 0, 3, 7, 14 og mellom dag 28-30 (i alt fem doser). HRIG 
anbefalt både ved kategori II og III eksponering

Posteksponeringsprofylakse
– til uvaksinerte



Vaksine på dag 0 og 3 (i alt to doser)

Immunsupprimerte: Vaksine på dag 0, 3, 7, 14 og mellom dag 28-30 (i alt fem 
doser). HRIG anbefalt både ved kategori II og III eksponering

Posteksponeringsprofylakse
– til tidligere vaksinerte


