SLIK FJERNER DU
FLÅTT

Snakk med lege, vaksinasjonsklinikk eller apotek om forebygging og
behandling av flåttbårne sykdommer.

NYTTIG INFORMASJON OM SKOGFLÅTT
OG FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER

Grip tak i flåtten med en
pinsett med smal spiss. Du
kan også bruke neglene.

Hvis du ikke får fjernet hele
flåtten, kan du vente noen
dager og ta bort gjenstående
deler med en pinsett.
Husk å vaske såret godt.
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Ta tak i flåtten helt inne ved
huden og dra den rett ut.

ETT FLÅTTBITT
KAN VÆRE NOK

Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf.: 67 52 61 00
pfizer.no
Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker

flåttvett.no

Skogflåtten har fire utviklingsstadier: egg, larve, nymfe og voksen.

Risikoen for smitte er høyest i disse områdene, samt i tilgrensede geografiske områder.3

Larven er bare 0,5 mm lang. Nymfene er ca. 1,5 mm. De voksne

HVORFOR KAN FLÅTT VÆRE

hannene er 2–3 mm, mens de voksne hunnene er 3–4 mm. Når
hunnen er fullsugd med blod, kan den bli inntil 1,5 cm lang.

FARLIG FOR MENNESKER?
Når en flått biter seg fast for å suge blod, kan den overføre bakterier og virus som kan gi
alvorlig sykdom hos oss mennesker. Ett enkelt flåttbitt kan i teorien være nok. De to viktigste
flåttoverførte sykdommene i Norge er borreliose (en bakterieinfeksjon) og skogflåttencefalitt
(også kalt TBE, på engelsk «tick-borne encephalitis»), en sjelden men alvorlig virsusykdom
forårsaket av TBE-viruset.
Oppholder du deg i områder med flått, bør du jevnlig
sjekke om du har fått flått på kroppen. Gå på stier og
veier for å unngå høyt gress. Kle deg godt så flåtten ikke
kommer til bar hud. Fjern flåtten fra kroppen straks du
oppdager den.

Borreliose

Skogflåttencefalitt, eller TBE, er en sjelden, men
alvorlig virusinfeksjon
Skogflåttencefalitt, eller TBE, er en sjelden, men svært
alvorlig virusinfeksjon. Hvis du blir bitt av en flått med
TBE-virus, kan viruset overføres med en gang flåtten har
festet seg til huden din.1 I Norge er det kun meldt om
humane TBE-tilfeller nær kysten i Agder, Vestfold og
Telemark og tidligere Buskerud fylke.

Denne ringen varer gjerne i flere uker. Men vær

TBE kan ikke behandles
Det finnes ingen behandling mot sykdommen annet
enn å lindre symptomene. Det kan ta lang tid å bli frisk.
Dødeligheten ved TBE er veldig lav. Men ca. 40 % av de
som blir syke, får varige mén.2 Les mer om hvordan du
kan beskytte deg mot flåttbitt under flåttvettreglene.

1. Alekseev AN, Chunikhin SP. Parazitologiia 1990; 24: 177–85
2. Haglund M. Vaccine 21 (2003) S1/11–S1/18

er mer vanlig enn TBE. Får du borreliose av
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Figur:
TBE-tilfeller meldt MSIS 1994-2020 med antatt smittested i Norge.
(Folkehelseinstituttet, Smittevernveilederen. Oppdatert 05.11.2021).

borreliabakterien som overføres fra flått, vil du etter
noen dager ofte kunne se en rød ring rundt bittstedet.

FLÅTTVETTREGLENE

oppmerksom på at du KAN ha fått en infeksjon fra
Om du opplever rødt
område ved bittstedet
eller andre plager du
tror kan skyldes flåttbitt,
bør du ta kontakt
med legen.

flåttbitt, uten at det oppstår en slik ring eller annet
utslett. Risikoen for borreliose etter et enkelt flåttbitt er
forholdsvis liten. Jo tidligere du fjerner flåtten, desto
mindre er risikoen for å bli smittet.
Symptomer ved borreliose

Får du borreliose fra et flåttbitt, risikerer du plager og

UNNGÅ FLÅTTBITT OG FOREBYGG
FLÅTTBÅREN SYKDOM

I dag finnes det flått over
store deler av Europa,
også i Norge. Der det
finnes flått, kan det være
risiko for å smittes av flåttoverførbare sykdommer
som TBE og borreliose.

ubehag som hodesmerter, stiv nakke, leddsmerter,
lammelse i deler av ansiktet eller andre steder,
nervesmerter, muskel-/ skjelettsmerter, feber,
influensasymptomer, utmattelse og halsbetennelse.
Borreliose kan behandles med antibiotika, og du vil
normalt bli helt frisk etter behandlingen. Hos noen
pasienter vil symptomer kunne vedvare. Du kan da få
hudforandringer, leddbetennelser eller nevroborreliose
Det er mulig å
forebygge TBE ved
å vaksineres.

med symptomer som tretthet, depresjon,
koordinasjonsproblemer eller lammelser.

Utbredelse av
Ixodes ricinus.

Kilde: ECDC (april 2020)

Symptomer ved TBE
De fleste som får TBE-virus fra flått, merker ingenting.
Men noen får influensalignende symptomer, og omtrent
en tredjedel av disse utvikler en hjernebetennelse som
kan gi lammelser, konsentrasjonsproblemer og hodepine.

Borreliose forårsakes av en flåttoverførbar bakterie, og

1. Fjern flåtten så fort som mulig. I motsetning til borrelia,
kan TBE-viruset overføres idet flåtten biter.
2. Bruk sti og vei, og unngå høyt gress, lyng og buskas.
3. Dekk til huden når du ferdes i områder med mye flått.
4. Bruk lyse klær – da blir det enklere å få øye på flåtten.
5. Sjekk deg selv og barna ofte. Flåtten kan krype rundt i
flere timer før den biter seg fast.
6. Hold den unna. Bruk gjerne flått- eller myggmiddel.
7. Hold gress i hagen kort – det gir færre flått.
8. Sjekk både deg selv og firbente venner. Flått på dyr kan flytte
seg over til deg.
9. Oppsøk lege hvis du får et rødlig utslett rundt et bittsted,
eller andre symptomer etter flåttbitt.
10. TBE (hjernebetennelse fra flått) kan også forebygges ved vaksine
– snakk med din nærmeste reiseklinikk, lege eller apotek dersom du ferdes
mye i skog og mark, og ofte blir bitt av flått langs kysten i områder der det
er rapportert humane tilfeller av TBE (Agder, Telemark og Vestfold, tidligere
Buskerud fylke).
3. FHI.no, https://www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/skogflattencefalitt-tbe/ Lest 31.03.2022

