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Skabb er et folkehelseproblem
Forekomsten øker, og 
behandlingen er komplisert og 
dyr.

EMILIA HUGDAHL  
Spesialist i hud- og veneriske syk-
dommer og overlege ved Hudavdelin-
gen, Haukeland universitetssjukehus 
 
 

MANGE FASTLEGER OG hud leger 
vil være enig i dette utsag
net: Skabb er blitt et folke
helseproblem. Skabb gir en 
intens og utbredt kløe, som 

forstyrrer søvn og over tid påvirker skole
prestasjoner, jobbevne og familieliv. 

Det er flaut og skambelagt med sosial 
isolering som resultat. 

MITT INNTRYKK ER at helsemyndighetene 
bagatelliserer fremmarsjen og konse
kvensene av denne lille midden i befolk
ningen. 

Skabb er ikke definert som en seksuelt 
overførbar sykdom. Den kan smitte ved 
all form for direkte hudkontakt, men 
oftest ved intim kontakt. Tilstanden er 
ikke relatert til dårlig hygiene og fore
kommer i alle sosiale lag og aldre, både 
i småbarnsfamilier, studentkollektiv og 
på sykehjem. 

SKABB ER IKKE meldepliktig, så det finnes 
ikke data om forekomst. Derimot har vi 
tall på legekonsultasjoner der det er satt 
en skabbdiagnose, samt tall på solgte 
pakninger med permetrinkrem. Tallene 
Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte i 
fjor, viser en formidabel økning i fore
komsten. 

I 2012 var det i underkant av 2000 
konsultasjoner for skabb i Norge. Seks år 
senere hadde tallet økt til 6000. 

MUNTLIGE RAPPORTER FRA FHI, fastleger og 
hudleger gir ingen holdepunkter for at 
denne trenden har snudd, snarere tvert 
imot. Parallelt rapporteres det fra flere 
hold om behandlingssvikt, ikke bare i 
Norge, men globalt. 

Førstelinjebehandling er permetrin
krem og benzylbenzoatliniment. Der 
det tidligere ofte var nok å ha på perme
trinkrem i åtte timer, ser det nå ut til at 
kremen må være på i minimum 12–24 
timer for å ha effekt. 

SKABBMIDDENS ØKTE TOLERANSE for 
perme trin, gjenspeiles også i en bety
delig økning i forskrivningen av iver
mektintabletter, som brukes som 
andrelinje behandling. 

Etterspørselen etter disse tre lege
midlene er så stor, at det stadig er tomt 
på apotekene på grunn av leverings
vansker.  Behandlingen av skabb kan 
bli svært kostbar, og det finnes ingen 
refusjonsordninger. Permetrinkrem og 
benzylbenzoatliniment er reseptfrie 

preparater, og prisen varierer derfor fra 
apotek til apotek. 

En tube permetrinkrem koster for 
eksempel 339 kroner på Apotek 1 og 475 
kroner på Vitus apotek. En pakke iver
mektintabletter koster 552 kroner. 

LA MEG TA et fiktivt, men typisk eksempel 
fra vår hudpoliklinikk: En mann tren
ger to tuber permetrinkrem for å smøre 
hele kroppsoverflaten. Behandlingen 
skal gjentas etter en uke, så han trenger 
to til. I tillegg skal konen og de tre barna  
behandles to ganger. 

Totalt må familiefaren kjøpe 12 tuber 
for å gjennomføre standard førstelinje
behandling av skabb, og betale mellom 
4000 og 5700 kroner for hele familien. 

SÅ VISER DET seg at det er praktisk van
skelig å smøre hele kroppen på en god 
nok måte, og saneringen blir bare delvis 
gjennomført. Etter denne behandlings
svikten må han få ivermektintabletter. 
Han veier 90 kg og må ha tre pakker til 
1656 kroner. 

I mellomtiden blir besteforeldrene 
som har vært barnevakt, smittet, og det 
fører til at yngstesønnen blir smittet på 
nytt. Familien må nå gjennom en ny 
behandlingsrunde, denne gangen med 
kombinasjon av krem og tabletter, til 
rundt 10.000 kroner.

DETTE ER STORE utgifter for de fleste av 
oss. Noen har rett og slett ikke råd til be
handlingen. Det kan være studenten i 
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Gi ungdommene 
et sted å være 
denne vinteren
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NESTEN HVER KVELD ser jeg ungdom 
som henger utenfor Bergen Stor
senter. De ser glade ut, men det er 
noe trist ved dem, også. Som om de 
er stengt ute på gaten. 

Eller kanskje de ikke orker å 
være hjemme om kvelden. Begyn
ner å lengte etter selvstendighet. 
Komme vekk hjemmefra. Lengter 
etter andre ungdommer, et felles
skap. Jeg skjønner dem godt.

I tre år har ungdommen vært 
husløse i sentrum etter at U1880 
forsvant i 2017. Derfor var det 
gledelig å lese i BT at den gamle 
kunsthøyskolen i Strømgaten kan 
bli nytt ungdomshus (BT 20.10.20). 
Men det er ikke klart når det kan 
skje, sier byråd Nødtvedt. 

VI SNAKKER OM unge mellom 1325 
år her. Å ville vekk fra hjemmet og 
søke ut mot verden er sunt og vik
tig. Og ungdommen skal selvsagt få 
lov til å henge i byen, hoie og styre 
på og være ungdom, innenfor rime
lighetens grenser. Men de trenger 
et sted å være. 

For å komme innendørs, unna 
regnet, må du nå minimum betale 
40 kroner. Det koster en kopp kaffe. 
Det har ikke ungdom nødvendigvis 
råd til å betale hver dag. 

UROM PÅ BIBLIOTEKET (som er både 
innendørs, gratis og lokalisert der 
ungdommen allerede henger), er 
et fint tilbud. Men de unge for tjener 
også et eget hus.

Et ungdomshus skal ikke nød
vendigvis ha seriøse kulturelle 
aktiviteter som hovedprosjekt, men 
gi muligheten til å utfolde seg. Et 
ungdomshus skal være et sted hvor 
ungdommer kan kjøpe brus og 
kanskje lage seg en matbit, låne pc, 
se på storskjerm, spille, låse seg inn 
med egne nøkkelkort, møte andre 
ungdommer. Bare være.

SENTRUM HAR FLERE steder for 
andre sårbare grupper som Ama
lie Skrams hus, Robin Hood Huset 
og Kirkens Bymisjon. Og vi kan 
vel si at voksne har bygget ganske 
mange hus til seg selv. Det er ung
dommens tur nå.

Om gamle kunsthøyskolen 
ikke går, hva med det gamle krets
fengselet som nytt ungdomshus? 
Begge ærverdige bygg som vi ikke 
kan la bli kontorer eller butikker.

PANDEMIEN GJØR DET enda vikti
gere å sørge for sosiale møteplas
ser. Det ropes daglig alarm om den  
ensomhet pandemien fører med seg.  
Dagene blir kortere og kaldere. 
Skal ungdommen virkelig stå ute 
og fryse denne vinteren også, eller 
kjenne seg til overs på Storsente
ret, mens flere sentrumsbygg står 
tomme?

FRITIDSKLUBBER

Vil du også skrive i BT? 
Send innlegget ditt til 
debatt@bt.no!


