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Blodsmitta

Definition:

Med blodsmitta avses smitta med mikroorganismer som via blod

blodtillblandade kroppsvätskor och /eller blodprodukter överförs

från en individ till en annan.

… och smittämnet ska kunna ge upphov till en infektion, symtom

givande eller inte hos mottagaren.



OBS! Om du behöver justera 

bilden inom ramen –

dubbelklicka på bilden och 

välj verktyget ”Beskär” som 

dyker upp i menyn. 

Smittöverföring

• Genom stick eller skärskada av förorenat 

föremål

eller

• Genom att blod kommer i kontakt med 

slemhinnor som mun, näsa ,ögon eller skadad 

hud



Hepatit B

 Ca 240 miljoner människor i världen är kroniskt infekterade



 Hepadna virus med DNA genom

 Upptäcktes1968

 Inkubationstid 2-6 månader

 Symtom: många asymtomatiska( ffa

barn), ikterus, fulminant leversvikt.

 Risk för kroniskt bärarskap relaterat till

ålder vid insjuknande, spädbarn 90% 

risk. Vuxna och barn > 7år, < 5% risk .   

 Ökad risk för levercirrhos och 

levercancer

 Endast symtomatisk behandling finns

 Smittvägar

-sexuell smitta

- via blod

- iv missbruk

- mor-barn

 Vaccinationsprofylax



Diagnos: Serologi, ev HBV DNA (PCR)

Serologisk markörer för hepatit B



I Norrbotten 2018: 37 anmälda fall vara 1 

rapporterats smittad i Sverige, 34 utomlands.

Hittills 2019: 31 anmälda fall, 1 inhemsk smitta.

Sjunkande trend även hos oss



Hepatit C

 Flavivirus ,RNA genom, upptäcktes 

1989

 Ca 70 miljoner infekterade i världen

 Inkubationstid 4v-4 (6) månader

 Akut hepatit C, många 

asymtomatiska

 Minst 50% blir kroniska bärare

 Risk för levercirrhos och levercancer

 Effektiv behandling finns!

 Smittvägar

- blod/blodprodukter ( testas 

sedan 1992)

- iv missbruk

- sexuell smitta ( sällsynt)

- mor-barn ( låg risk <5%)

 Vaccin finns ej



 Diagnostik:

- Anti HCV uppträder vanligen inom 3 månader, kvarstår sen i 

regel livet ut.

- HCV RNA och /eller specifikt hepatit C antigen (HCV-ag).

Båda positiva inom någon/några veckor efter smittotillfället.



38 anmälda fall i Norrbotten 2018

Hittills 2019: 27 fall   



HIV =humant immunbrist virus

 Lentivirus, retrovirus med RNA genom. HIV-1 och HIV-2

 Angriper delar av människan immunförsvar.

 Inkubationstid  ca 14 dagar

 Symtom på primär HIV infektion ses hos >50% av smittade 

patienter (1-4 veckor efter smittotillfället)

-feber, halsont, lymfkörtelförstoring, utslag

 Inom loppet av 10-15 år har ca 50% av de infekterade ( utan 

behandling) utveckas AIDS ( Acquired Immune Deficiency

Syndrom)



 Bromsmedicinering finns. Med behandling är den förväntade 

livslängden normal för den som lever med HIV.

 Patient med välinställd behandling smittar inte

 Vaccin finns ej

 Smittvägar

-sexuellt, blod, mor-barn 

 Diagnostik

-Screeningtest: Kombinationstest som påvisar såväl anti-HIV 

antikroppar av IgG och IgM typ samt HIV-antigen

- Verifierande tester

- Alltid ett uppföljande prov för att utesluta provförväxling



2018: 14 anmälda fall i 

Norrbotten.

2019: 15 anmälda fall 

hittills.

2015 uppskattade WHO att 34,9 milj vuxna samt 

1,8 milj. barn var infekterade med HIV



Risk för infektion efter ett enda stick av

smittad patient är vid…

¤ Hepatit B  30%

¤ Hepatit C    3%

¤ HIV           0,3%



Om olyckan är framme….

 Desinfektera omedelbart. Använd rikligt av vad som finns 

tillgängligt, tex handdesinfektionsmedel eller klorhexidinsprit. 

Finns inte detta tillgängligt använd tvål och vatten.

 Vid stänk i ögonen, skölj rikligt med vatten eller fysiologisk 

koksalt. Ta därefter ut  eventuella kontaktlinser och skölj noga.

 Vid stänk i munnen, skölj med rikligt med vatten  



 Kontakta omgående läkare för bedömning av 

postexpositionsprofylax, provtagning och uppföljning.

 Rapportera till din närmaste chef/arbetsledare. 

Arbetsskadeanmälan ska göras.

 Behandlande läkare skall om hen inte är helt säker på 

handläggningsrutinerna alltid utan fördröjning konsultera 

infektionsjour



Provtagning

 0 prov tas på den exponerade, kan vänta till nästkommande 

vardag om inte infektionsjouren ordinerar annat. 0 prov skall tas 

före ev.postexpositionsbehandling

 Om patienten finns tillgänglig, förklara situationen och fråga om 

lov för provtagning. Patienten har rätt att neka.

 Ange på remiss om provet gäller Personal (exponerad för blod 

från patient) eller Patient (indexpatient, möjlig smittkälla)



 ASAT, ALAT, Hepatit B, Hepatit C och HIV ( HbsAg, anti HBc, 

anti HBs, anti HCV, HIV)

 Märk remissen med stickskada och information om:

- Skadedatum, klockslag

- Är personalen som stuckit sig hepatit B vaccinerad

- Smittkälla

- Har index känd blodsmitta, i så fall vilken

- Medarbetarens ordinarie hälsocentral



 Använd VAS kod: blodsm, eller kryssa rutan för 

Blodsmittetillbud på pappersremiss.

 Prover analyseras samma eller nästkommande dag

 Om akut analys är indicerad ( i praktiken ffa vid misstanke om 

HIV exposition) skall infektionsjour kontaktas och därefter 

kontaktas laboratoriet. Under jourtid kan personal behöva 

ringas in för akut analys av blodsmitteproverna.

 Uppföljning av provtagning (personal) rekommenderas efter 1,3 

och 6 månader



Postexpositionsprofylax

 Hepatit B:  -Vaccination 

- Ev Immunoglobulin (skall ges inom 48 timmar)  

 HIV:           -Antiretroviralbehandling. Skall ges inom 36 timmar.

 Hepatit C:  -Ingen postexpositionsprofylax finns att tillgå i dagsläget.

Följs med förnyad provtagning om index anti-HCV positiv.

Behandling finns om sjukdom utvecklas.



Undvik tillbud och skador

• Betrakta ALLT blod som tänkbart smittsamt

• Tillämpa basala hygienrutiner

• Tänk på andras säkerhet- lämna aldrig 

kanyler, suturnålar eller andra vassa  

föremål bland sopor



• Använd ALLTID handskar!! 

Handskar skyddar vid stickskada

46% minskad risk för smitta från kanyl

86% minskad risk för smitta från suturnål

Blod på kanylens utsida stryks av mekaniskt

på handsken

Mast ST, Woodbine JD, Gerberding JL

J Infect Dis 1993:168;1589-92



• Munskydd/skyddsglasögon alternativt visir vid risk för stänk

• Kanylbehållare där stickande/skärande föremål kan läggas 

direkt

• Aldrig skyddshylsa på använd kanyl!



• Förebygg det som går. Se till att 

DU är Hepatit B vaccinerad  




