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Hepatitt C tar liv hos tidligere 
og nåværende stoffbrukere
1134

Kronisk hepatitt C fører til leversvikt og leverkreft, som er viktige døds-

årsaker hos pasienter smittet ved stoffinjeksjon. Tidlig diagnose og ade-

kvat behandling er essensielt.

Kronisk hepatitt C utvikler seg ofte langsomt 
hos pasienter smittet i ung alder, men etter 
25 – 35 år har 1/3 av pasientene alvorlig lever-
fibrose eller levercirrhose. I min doktorgrads-
avhandling har jeg studert dødelighet og 
utvikling av leversykdom knyttet til kronisk 
hepatitt C hos mennesker smittet ved stoffin-
jeksjon. Omfanget av antiviral behandling mot 
hepatitt C-virus (HCV) ble også undersøkt.

En gruppe på 523 pasienter innlagt for rus-
behandling 1970 – 84 ble fulgt i gjennomsnitt 
33 år ved koblinger til helseregistre. Serum 
var lagret ved Folkehelseinstituttet og ble 
undersøkt for hepatitt-markører. Alle i denne 
gruppen hadde antistoff mot HCV. 63  % 
hadde kronisk hepatitt C, de øvrige var spon-
tant blitt virusfrie. Leversykdom ble undersøkt 
ved mikroskopi av levervev fra obduksjoner.

Generell dødelighet var høy, hovedsakelig 
som følge av overdoser. Inntil omkring 50 
års alder var dødeligheten den samme hos 

dem som hadde kronisk hepatitt C-virus-
infeksjon og dem som var blitt virusfrie. Ved 
dødsfall ved alder over 50 år utgjorde lever-
sykdom omkring 1/4 av dødsfallene hos dem 
som hadde kronisk hepatitt C. Dermed ble 
dødeligheten i denne aldersgruppen høyere 
blant dem som hadde kronisk hepatitt C. 
I perioden 1997 – 2012 fikk 19  % av pasien-
tene antiviral behandling mot infeksjonen. 
Dødeligheten hos de ubehandlede var mye 
høyere enn hos de behandlede, som følge av 
flere overdoser og dødsfall som skyldtes 
hepatitt C blant de ubehandlede.

Mange som bruker eller tidligere har 
brukt stoff med sprøyte er nå i ferd med 
å utvikle alvorlig leverfibrose eller cirrhose 
som følge av hepatitt C. Det er avgjørende at 
disse oppdages og får behandling tidsnok.
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Oppfølging av barn 
med ørebetennelse og hørselstap
1134

Kronisk suppurativ mellomørebetennelse i barndommen er assosiert 

med nedsatt hørsel, tinnitus og svimmelhet i voksen alder.

Vi har studert sammenhengen mellom ulike 
typer mellomørebetennelser eller sensori-
nevralt hørselstap i barndommen, og hørsels-
tap, tinnitus og svimmelhet i voksen alder. 
Vi koblet data mellom Helseundersøkelsen 
i Nord-Trøndelag (HUNT) og en tidligere 
skoleundersøkelse i denne populasjons-
baserte kohortstudien. Ca. 33 000 personer 
gjennomgikk rentoneaudiometri både som 
barn (gjennomsnittsalder ti år) og som voksne 
(gjennomsnittsalder 40 år). Øresykdom 
i barndommen ble diagnostisert av øre-nese-
hals-spesialist.

Sammenhengen mellom kronisk suppu-
rativ mellomørebetennelse i barndommen 
og nedsatt hørsel, tinnitus og svimmelhet 
i voksen alder var tydelig. Sekretorisk mel-
lomørebetennelse, både med og uten arr på 
trommehinnen, var assosiert med marginalt 
økte høreterskler senere i livet. Videre indi-

kerte studien at både kronisk suppurativ mel-
lomørebetennelse og sensorinevralt hørselstap 
i barndommen er assosiert med et noe frem-
skyndet aldersrelatert hørselstap. Funnet bør 
undersøkes nærmere i en studie med gjentatte 
audiometrier i voksen alder. Mellomørebeten-
nelse eller sensorinevralt hørselstap i barn-
dommen var ikke forbundet med endret sår-
barhet for senere støyrelatert hørselstap. Selv 
om støybeskyttelse fortsatt er viktig, er dette 
verdifull informasjon for personer som har et 
hørselstap fra barndommen av.

Studien har gitt økt kunnskap om langtids-
prognosen ved øresykdom og hørselstap hos 
barn. Dette er viktig for å finne riktig nivå på 
forebyggende tiltak, behandling og oppfølging.
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