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Blodburen smitta 
hos barn och ungdomar 

• “Blodsmitta” 
• smittan sker via kontakt med blod 

• från mor till barn vid förlossningen (Vertikal smitta) 

• via förorenade kanyler 

• Sexuellt 

• sjukvård eller ingrepp med dålig hygien 

 

• Hepatit-B, Hepatit-C, samt HIV 



Hepatit- B 
virussjukdom i levern 

• Infektionen är ofta utan symtom 
men kan ge en kraftig inflammation 
i levern (patienten blir då gul i 
huden och ögonvitor - gulsot). 

• Risk för kronisk sjukdom 
– Nyfödda löper 90 % risk, barn i 

ettårsåldern löper 50 % risk och barn i 
två- till fyraårsåldern löper 20 % risk att 
få en kronisk sjukdom. (Vuxna  ca 5%) 

• Kronisk hepatit B kan leda till 
skrumplever och levercancer 

 



• Över 350 miljoner bärare i världen 
– Vanligast i Asien och Afrika, förekomst 

mellan 5-20%  

• Ovanligt i Sverige 
– förekomst mellan 0.05 – 0.1% 

– Ca 20 fall fångas i blodgivarscreening 
årligen 

– Totalt Ca 250 fall av akut hepatit B 
smittskyddsanmäls årligen 

 

 

 

Hepatit- B 
förekomst 



• Nästa alla barn och ungdomar med hepatit-B är födda i länder 
med hög förekomst av viruset och mindre resurser till vård. 

• Mor – barn (Vertikal smitta). 

– Överföringsrisk >90 % utan att förebyggande behandling ges 

– Under 5 % med förebyggande behandling i samband med förlossning 

– alla nyfödda barn till mödrar hepatit-B ges vaccin direkt efter 
förlossningen, fortsätter sedan med de vanliga barnvaccinerna där 
hepatit-B numera ingår  i Norrbotten (jan 2012). 

• Barn till barn i småbarnsåldern. 

 

Hepatit- B 
vanligaste smittvägar för barn 



• Följ alltid rutiner för potentiell blodsmitta. 

• Vaccin är mycket effektivt! 90% skyddseffekt 
efter tre doser. Minst 15 års skydd, sannolikt 
längre. 

• Det finns potentiellt botande behandling, 
dock ovanligt att barn behandlas p g a 
biverkningar. 

 

Hepatit- B 
skydd och behandling 



• HIV – Human Immunodeficiency Virus 
– Viruset tar sig in i vita blodkroppar (del av 

immunförsvaret) och blir en integrerad del 
av dessa, ”gömmer” sig där. 

• Infektionen är utan symtom under 
många år och syns bara i blodprover. 

• Funktionen av de vita blodkropparna 
försämras successivt – utan behandling 
avancerad immunbristsjukdom. 
 

 

HIV 
virussjukdom i blodkroppar 



HIV 
förekomst globalt 

Western &  
Central Europe 
1400 
[<1000 – 1800] 

Middle East & North Africa 
40 000 
[27 000 – 52 000] 

Sub-Saharan Africa 
3.1 million 
[2.8 million – 3.5 million] 

Eastern Europe  
& Central Asia 
17 000  
[14 000 – 23 000] 

South & South-East Asia 
160 000 
[110 000 – 210 000] 

Oceania 
4600 
[3600 – 5800] 

North America 
4500 
[4000 – 5800] 

Latin America 
42 000 
[30 000 – 54 000] 

East Asia 
16 000 
[11 000 – 21 000] 

Caribbean 
16 000 
[12 000 – 19 000] 

Uppskattat antal barn under 15 år med HIV: 3.4 miljoner [3.0 – 3.8 miljoner] 



• Mor – Barn överföring står för >90% av fallen 
globalt. Sker under graviditet, under 
förlossning och via amning. 

– relativt stor risk för överföring utan förbyggande 
behandling (mor och barn). 

– 25-45% om barnet också ammas, 15-30% om 
barnet inte ammas. 

– Mycket lägre risk än vid hepatit-B (>90%). 

HIV 
förekomst globalt 



• Screening i samband med inskrivning på MVC 
– 80% är ”kända”, 20% upptäcks i screening 
 

• Majoriteten är utlandsfödda 
 

• Förlossningar KS / SY senaste åren:  
 2011:   36 4 

2012:   30 3 
 

• Bromsande behandling till mor och skyddande 
behandling till barnet i samband med graviditet och 
förlossning. 

• Ingen amning till barn i Sverige 
• Mindre än 0.5% risk för överföring 

 

HIV under graviditet och förlossning 
Sverige 
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Antal

Antal barn smittade i Sverige vid graviditet 
och förlossning 1995-2013 



154 HIV-infekterade barn/ungdomar födda 
1995-2013. 
InfCare sept 2013 

 
Totalt 6000 HIV-infekterade lever i 
Sverige. 
Smittskyddsinstitutet 2012 

 

HIV 
förekomst hos barn i Sverige 



Barn med HIV i Sverige 

• Tas hand om team med läkare, sjuksköterska, kurator och 
psykolog. Barnen är ”friska” men har behov av att lära sig om 
HIV och stöd i att hantera smittan och behandlingen. 

• Funktionen av de vita blodkropparna försämras successivt. 
– I Sverige tas blodprover regelbundet var 3e månad och behandling 

mot viruset sätts in först när patienten har ett försämrat immunförsvar 
(År) 

• Effektiv bromsande behandling – ingen bot 
– Personer med effektiv behandling mot HIV har normal livslängd i 

Sverige. 

– Risken för att smittas av en person med effektiv behandling anses nu 
vara minimal. 

– Ingen känd barn – barn smitta i Sverige 

 



Prognos 
Ett barn med HIV har avlidit i Sverige sedan 1996 
Flera ungdomar som behandlats med ett flertal läkemedel under lång tid 
har biverkningar av lipodystrofityp (fettomfördelning) 
Flera barn har avvikande blodfetter 
Risk för framtida hjärt-kärlsjukdom okänd 
Stor vaksamhet på kognitiva problem/neuropsykiatriska diagnoser 

Utmaningar 
Motverka stigma 
Utbildning för kunskap att leva med kronisk livslång sjukdom och framtida 
gott liv, minimera risk för smittfarligt beteende – stort stöd av HIV 
skola/konferens i Stockholm som hålls av Nationellt Centrum. 
Inge hopp och motivera 

Barn med HIV i Sverige 



Blodburen smitta hos barn i 
Norrbotten > 16år (1997-2013) 



• Informerar om smittskyddslagen 

– Skriftligt och muntligt, upprepade gånger 

• Bör informera i samband med introduktion till 
förskola och skola. 

• Skall informera förskola, skola, sjukvård vid 
incidenter som innebär risk för smitta. 

Blodburen smitta 
vad säger vi till barnen och familjerna 


