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Information om hepatit B 

Hepatit B orsakas av ett virus som ger en inflammation i levern. 

Personer med kronisk infektion har ökad risk för leverskada och 

levercancer. 

Hur smittar hepatit B? 

Viruset finns i levern, blodet och andra kroppsvätskor. I Sverige är det 

vanligast att man smittas genom oskyddat sex eller att man delar 

injektionsverktyg. Man kan också smittas genom att man får smittat 

blod på skadad hud eller slemhinnor i till exempel ögon, mun eller 

näsa. Man kan även smittas genom att få blod in i kroppen via stick- 

och skärskador, eller vid tatuering/piercing om den som tatuerar inte 

använder sterila nålar. 

Det finns också en smittrisk om man behöver sjukvård i länder med 

dålig sjukhushygien. 

Hepatit B kan överföras till barn i samband med förlossning om 

mamman är smittad. Det är därför viktigt att erbjuda alla kvinnor att 

testa sig innan förlossningen så att man kan skydda barnet från att bli 

sjuk genom vaccination. Hepatit B kan också smitta mellan små barn. 

Om man blir smittad vid födseln eller som litet barn är det stor risk att 

man får en infektion som blir kronisk. 

Om man blir smittad som vuxen läker ofta, men inte alltid, infektionen 

ut av sig själv. 

Hur vet man att man blivit smittad?  

Ungefär hälften av vuxna personer som smittas får efter ca 1 ½ - 6 

månader symtom med illamående, feber, trötthet, mörk urin, gula 

ögonvitor. Många får dock inga symtom och vet därför inte att de är 

smittade. Man kan smitta andra även om man inte har symtom. Barn 

som är under 5 år får sällan symtom. 

När skall man testa sig? 

Om man har varit i en situation där det finns risk för smitta ska man 

testa sig på vårdcentraler och infektionsmottagningar. Det är viktigt att 

snabbt ta kontakt om man misstänker att man blivit smittad. För att 

helt kunna utesluta smitta tas uppföljande blodprov upp till 6 månader 

efter smittillfället. 
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Det är viktigt att ha kännedom om att man har hepatit B eftersom det 

minskar risken att man smittar andra, och även för att man skall kunna 

få vård och behandling och på så sätt minska risken för leverskada. 

Vad händer om man blir smittad? 

Om man får en kronisk infektion är det viktigt att man går på 

regelbundna kontroller för att följa hur levern mår. Oftast sker dessa 

kontroller hos infektionsläkare. 

Om man har hepatit B ska man ha god kunskap om hur man undviker 

att smitta andra, samt följa de förhållningsregler som man får av 

läkaren. Det är också viktigt att man får hjälp och stöd att hantera den 

nya situationen, både via sjukvården och närstående. 

Smittspårning 

Det är viktigt att personer som kan ha smittats av eller som man kan 

ha smittat har möjlighet att testa sig. Dessa personer kontaktas av 

sjukvården eller av den som smittats. 

Finns behandling? 

Det finns ingen behandling som säkert leder till bot, men det finns 

läkemedel som kan minska virusets förmåga att föröka sig och det 

minskar då risken för fortsatt leverskada. Bedömning när och om 

behandling ska påbörjas görs av infektionsläkare. 

Dricker man alkohol ökar det risken för leverskada. 

Hur kan man skydda sig från att smittas med hepatit B?  

Det bästa sättet att skydda sig är att vara vaccinerad mot hepatit B. 

Om man är anhörig till en person med hepatit B, eller tillhör andra 

riskgrupper så är vaccinationen kostnadsfri. 

Om man inte är vaccinerad sedan tidigare, och utsätts för smitta kan 

man undvika att bli sjuk i hepatit B om man vaccineras snabbt - gärna 

inom 24 timmar. 

Hepatit B – vaccinationer utförs bland annat på vårdcentraler och 

infektionsmottagningar. 

Mer information finns på Sjukvårdsrådgivningen, 

Folkhälsomyndigheten (se under mer hos oss/på andra webbplatser) 

 


