
 1 

 

 

 
 

 

Information hepatit C  

Hepatit C orsakas av ett virus som ger inflammation i levern. 

Infektionen kan vara akut eller kronisk. Med akut hepatit C menas 

tiden från smittillfället och 1 år framåt. Om man inte läkt ut 

infektionen under den tiden räknas infektionen som kronisk. En 

kronisk infektion kan efter lång tid medföra ökad risk för leverskada 

och levercancer. 

Hur smittar hepatit C?  

 

Viruset finns i blodet. Det vanligaste sättet att bli smittad på i Sverige 

är genom att man delar injektionsverktyg (nålar, sprutor, filter, 

blandningskopp, lösning) i samband med missbruk. Risken att smittas 

vid samlag är liten, men ökar om man samtidigt har eller får en 

könssjukdom. 

Man kan också smittas via stick- och skärskador om det finns hepatit 

C-smittat blod på det som man skadar sig på. Den risken finns också 

om man tatuerar eller piercar sig hos någon som inte använder sterila 

nålar och instrument. Hepatit C -viruset kan leva flera dygn på ytor 

utanför kroppen. Viruset kan finnas i så små mängder blodspill att 

man inte kan se det men kan ändå smitta om det kommer in i 

blodbanan. 

Har man fått blodtransfusion innan 1992 finns det också en risk att 

man kan ha smittats eftersom man då inte kunde testa blod för detta. 

Barn kan också smittas i samband med förlossningen om mamman har 

hepatit C. 

Hur vet man att man blivit smittad?  

De flesta får inte några symtom. Om man får symtom så kan det vara 

att ögonvitor och hud blir gula, man känner sig trött, har illamående 

och dålig matlust. Många har levt flera år utan att veta om att de har 

hepatit C. Det enda säkra sättet att veta är att testa sig. Även om man 

inte har symtom så kan man smitta andra. 

När skall man testa sig? 

Om man varit i en situation som kan innebära risk för smitta ska man 

testa sig genom att lämna ett blodprov. Provet kan lämnas nära inpå 

smittillfället. För att helt utesluta att man inte blivit smittad tas ett 

avslutande prov 6 månader efter det misstänkta smittillfället.  
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Man kan testa sig på de flesta vårdinrättningar men vanligen på 

vårdcentraler eller på infektionsmottagningen. 

Vad händer om man blir smittad? 

Om man blir smittad kan man läka ut infektionen spontant och det 

sker då inom 1 år. Genom blodprov kan man se om virus finns kvar i 

blodet. Om så inte är fallet räknas infektionen som utläkt. Finns 

viruset kvar efter 1 år anses infektionen som kronisk. 

En genomgången och utläkt infektion med hepatit C innebär inte att 

man har ett skydd från att smittas igen. Man kan alltså få hepatit C 

igen om man smittats. 

Om man har hepatit C 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 behandling som man ibland kan välja att starta i samband 

med akut smitta, men i de flesta fall behandlas infektionen i kroniskt 

skede. Behandlingen är jobbig och det är inte alla som kan gå igenom 

den. Drygt hälften av alla som behandlas läker ut infektionen. Det är 

också viktigt att regelbundet följa hur levern mår. Kontroller och 

eventuell behandling sköts av infektionsläkare. Läkarbesök och 

behandling för hepatit C är kostnadsfri eftersom sjukdomen räknas 

som allmänfarlig enligt Smittskyddslagen. 

Dricker man alkohol ökar det risken för leverskada. 

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

Om man injicerar droger ska man inte dela verktyg med andra 

personer. Det bästa är att helt sluta med droger. Risken att man 

injicerar och delar injektionsverktyg med andra ökar om man är 

påverkad.  
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Har man en partner med hepatit C eller tillfällig sexuell kontakt bör 

man använda kondom. 

Vill man tatuera eller pierca sig ska man göra det hos verksamheter 

som använder sterila instrument och nålar. 

Mer information finns på: Sjukvårdsrådgivning 1177.se, 

Folkhälsomyndigheten, Piercing och tatuering - hälsorisker samt 

gällande lagar och regler (Socialstyrelsen), se mer hos oss/på andra 

webplatser. 

 


