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Kronisk infektion (70 %) Läker ut spontant (30 %)  

 Leversvikt, lever cancer:  1-5 %  

Skrumplever (20 %)  

efter > 30-35 år  

efter ca 25 år  



Utan nya åtgärdsprogram och behandlingsmöjligheter kommer 

konsekvenserna av hepatit C-epidemin i form av leversvikt, 

transplantationsbehov och relaterad ökad dödlighet att, likt en tsunami, 

skölja över sjukvården… 



Ca 150 levertransplantationer utförs varje år i Sverige 

och största orsaken är Hepatit C! 















    Access till behandling?       Icke diagnosticerade patienter?        Hjälp och stöd? 



Utmaningen blir att 
• Minimera mörkertalet 
• Ordna access till behandling 
• Stödja patienterna inför 

behandling 
Och det är vi rätt hyffsade på i 
Sverige och Norrbotten 
 





Landstingsledning 
- politiker 

- tjänstemän 

- katastrofberedskap 
Primärvård 
- kontaktläkare 

- ungdomsmottagningar 

- klamydia smittspårning 

Laboratorier 

Patienter 

Socialtjänsten 

Kriminalvård 

Polisen 

Allmänheten 

Media 

Frivilliga 

organisationer 

Länsveterinär 

Kommuner 
- MAS:ar 

- MHN  

Vårdhygien 

Slutenvård 
- hudklinik 

- lungklinik 

- infektionsklinik 



1. Campylobacterinfektion 

2. Difteri 

3. Enterohemorragisk E.coli 

(EHEC) 

4. Fågelinfluensa (H5N1) 

5. Giardiainfektion 

6. Gonorré 

7. Hepatit A-E 

8. HIV 

9. HTLV I eller II 

10. Klamydiainfektion 

11. Kolera 

12. Meticillinresistenta gula  

stafylokocker (MRSA) 

13. Mjältbrand 

 

 

14. Paratyfoidfeber 

15. Pest 

16. Pneumokocker med nedsatt 

känslighet för penicillin G (PNSP) 

17. Polio 

18. Rabies 

19. Salmonellainfektion 

20. Shigellainfektion 

21. Smittkoppor 

22. Svår akut respiratorisk sjukdom 

(SARS) 

23. Syfilis 

24. Tuberkulos 

25. Tyfoidfeber 

26. Virala hemorragiska febrar exkl. 

denguefeber och sorkfeber 

Allmänfarliga sjukdomar 



 

» PATIENTEN: Var och en skall genom 

uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att 

förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. (2 kap 1 § SmL) 

 

» BEHANDLANDE LÄKAREN: Läkare och 

annan hälso- och sjukvårdspersonal skall vara uppmärksamma 

på förekomsten av smittsamma sjukdomar och vidta de åtgärder 

som skäligen kan krävas från smittskyddssynpunkt. (2 kap. 4 § SmL) 



Den som har anledning anta att han har 
smittats av en allmänfarlig sjukdom är 
skyldig att 
  

» söka läkare 

» låta sig provtas 

» följa förhållningsregler 

» medverka till smittspårning 

 



» inskränkningar i arbete, skolgång etc. 

» förbud donera blod och organ 

» förbud dela injektionsverktyg 

» informera vårdgivare, även icke-medicinska 
ingrepp 

» informera sexualpartner 

» minimera risk för smittspridning vid sex 

» iaktta särskilda hygienrutiner 

» regelbunden kontakt med behandlande läkare 
     

 (4 kap  2 § SmL) 



» Ta prov för att fastställa allmänfarlig sjukdom eller 

annan smittspårningspliktig sjukdom 
 

» Informera om sjukdomens art och smittsamhet 
 

» Ge förhållningsregler för att hindra smittspridning 
 

» Smittspåra 
 

» Smittskyddsanmäla 
 

» Anmäla till smittskyddsläkaren om förhållningsregler 

och smittspårning, mm inte följs 



» Kan utföras av behandlande läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal med särskild kompetens 

 

» Personer som misstänks vara smittade skall underrättas av 
den som ansvarar för smittspårningen  

 

» Om man ej kan fullgöra smittspårning skall detta anmälas till 
smittskyddsläkare 



 

 

31 kontaktas för 

provtagning och samtal        7 index 

19 år 20 år 19 år 21 år 32 år 38 år 
40 år 

I genomsnitt kontaktades 3,6 personer/index vid smittspårning under 2010-2011 



Projektmål 

och aktiviteter 

 Tidig upptäckt 

genom ökad 

provtagning och 

smittspårning 

Ökad 

kunskap 

  

Samverkan 

 

Nätverk 

Informationsmaterial 

Manual för 

preventionssamtal 

Handlingsplan 

Utbildningar 

2 oktober Luleå 

9 oktober Gällivare 

Utbildningsturné 2013 - 

          2014 

Målgrupper:  personal – personer i risk – personer med missbruk 

 

Psykiatri inkl missbruksenhet 

Primärvård inkl. ungdomsmott 

Socialtjänstens missbruksenheter 

Akutsjukvård 

Kriminalvård 

Elevhälsa  

 









Access till och stöd för vård och 

behandling  
    

Den som bär på en allmänfarlig sjukdom skall av 

behandlande läkare erbjudas den vård och behandling 

som behövs för att eliminera eller minska risken för 

smittspridning. Om det finns behov av särskilda 

behandlingsinsatser för att förändra ett smittfarligt 

beteende skall detta också erbjudas den enskilde.  
 

 (4 kap 6 § SmL) 

 







Hepatit C-behandling 

i den nära framtiden… 
 

 

När vi har råd så kommer vi att kunna 
bota dom som vi kommer att kunna 
bota… 





 Samverkan viktig! 

Behandlingshem 

Övrig Slutenvård 

Akuten, IVA, kir 

Psykiatri 

Missbruksenhet 

Socialtjänst 

Primärvård 

Infektions- 

sjukvård 

Kriminal-

vård 

Elevhälsa 

Ungdoms- 

mott 

Flykting- 

medicin 

Företagshälsa 

Skola 

Familj 

Vänner 

Polis 





 

 

 

Vilka patienter med hepatit C 
ska vi behandla i närtid? 



Kroniskt HCV-infekterade patienter 

med omedelbart behov som ska 

behandlas snarast och sannolikt 

uppstart redan 2014: 
 patienter med fibrosstadium 4 

 levertransplanterade patienter  
 patienter under utredning för 

levertransplantation eller som står på 
väntelista  

 patienter som har hepatocellulär cancer 
där antiviral behandling skulle kunna 
påverka prognos 

 patienter med leverdekompensation 
(ascites, varicerblödning, encefalopati) 

 patienter med portal hypertension (varicer, 
portal hypertensiv gastropati , tc-peni)  

 patienter som utan snabb behandling 
riskerar att få allvarlig skada 
(Immunsuprimerade patienter ex HIV, 
cancer som ska behandlas, reuma-
patienter som ska behandlas etc). 



Kroniskt HCV-infekterade patienter som bör behandlas 

i närtid med uppstart helst senast våren 2015:  
 patienter med fibrosstadium 3 

  

Kroniskt HCV-infekterade patienter där behandling bör 

planeras till 2015-2016-2017:  
 patienter med extrahepatiska manifestationer av sin infektion, 

till exempel symtomgivande kryoglobulinemi med vaskulit 
eller glomerulonefrit. 

 kvinnor som önskar bli gravida (inklusive IVF-behandling). 
OBS! Här rekommenderas i första hand ribavirin-fri 
kombination. 

  

Kroniskt HCV-infekterade patienter där behandling kan 

planeras till 2015-2016-2017: 
 patienter med fibrosgrad 2 eller lindrigare som upplever att 

virusbärarskapet har en stark negativ påverkan på livskvalitet 
eller psykosocial situation 

  



*  beror ju förstås på hur länge           
man ska behöva jobba… 


