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Hepatit B  

 Av vuxna som smittas utvecklar < 5% kronisk hepatit. 
 
 Störst risk att utveckla kronisk hepatit är det om man 

smittas av sin mamma när man föds (90 % risk). 
 
 Kronisk HBV leder till ökad risk för levercirros och 

levercancer. 
 

 Är en global smitta. I vissa delar av världen t ex Afrika 
och Asien är ca 10-20% av befolkningen smittade 

 
 I Norrbotten ca 60-70 nya fall per år 
 

 



Hepatit B i Norrbotten 
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Hepatit B smittvägar 

• Smitta från mor till barn i samband med 
förlossning – gravida kvinnor skall erbjudas provtagning 

 

• Sexuell smitta 
 
• Via blod; via nålstick, iv-missbruk, blod på 

skadad hud eller på slemhinnor 
 
• Horisontell smitta -  framförallt mellan barn i 

länder med hög förekomst med smittväg blod 
och sårsekret 



HBV symtom, sjukdomsutveckling och 
behandling 

• Inkubationstiden är 2-6 månader 

 

• Symtom: trötthet, matleda, och en del blir gula i huden.  

      50% utvecklar symtom 

 

• Kroniska bärare av hepB kan behandlas med målet att minska 
smittsamhet och att minska risk för cirrhos och levercancer. 

 

• Behandling sköts av infektionsläkare 

 

• Risk för resistensutveckling mot läkemedlen 

 

 

http://sterilizasyon.org/images/HB-V.jpg


Smittsam hepatit B? 

HBsAG 

Positiv – smittsam 

Negativ – inte smittsam 



Laboratoriemedicins tolkningsmall 
Labhandbok hepatit B 

 



Hepatit B vaccination – till vem? 
 

 
 

1. Skall erbjudas till familjemedlemmar, dagisbarn, sexualpartners där det finns risk för smitta. 
 

2. Personal i riskyrken ex polis och i sjukvård. 
 

3. Personer med ökad risk att smittas ex iv-missbrukare 
 

4. Resenärer till länder med hög förekomst av hepB 
 

5. Barn till föräldrar från länder med intermediär till hög prevalens av hepatit B  
 

6. Barn vid födseln som har en mamma med hepB (samt ev även immunglobulin) 
 

7. Efter incidenter med risk för smitta (då kan ev även immunglobulin ges). Skall påbörjas 
helst inom 24-48 timmar. 

         
 
 



WHO rekommenderar sedan 1991 att vaccinet  

skall ingå i de nationella vaccinationsprogrammen. 

Länder där vaccination mot hepatit B införts 



Mer information om Hepatit B 

• Rekommendationer för profylax mot hepatit 
B. Profylax med vaccin och immunoglobulin - 
före och efter exposition 

 

• Hepatit B – vaccination  

   Kunskapsunderlag från experter 

Socialstyrelsen.se 



Hepatit C 
• Orsakas av virus som finns i olika genotyper 

 

• Inkubationstiden 1-4 månader 

 

• Symtom kan vara trötthet och dålig matlust i 
några veckor till månader 

     Ofta har man inga symtom 

 

• 15-40% läker ut spontant 

 
 
 

 



Hepatit C  

 

• Man kan smittas flera gånger 

• Kan leda till cirros och levercancer. 

    Vanligaste orsaken till levertransplantation 

• Finns behandling 

• Inget vaccin 

 



Analyser hepatit C 

 

• Hepatit C antikroppar  

    Om pos skickas provet till Umeå för verifiering 

• Hepatit C antigen  

    pos = pågående hepatit C infektion 

• Hepatit C PCR 

    pos = pågående hepatit C infektion 



Hepatit C provsvar 



           HIV i världen 

Antal vuxna som lever med HIV  2009            Totalt ca 31-35 milj     (WHO) 

http://www.cdc.gov/globalAIDS/features/2008_implementers_meeting.html


Hiv 
Norrbottens Län 
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Smittvägar 

• Sexuell smitta  

• Blodsmitta- stick/skärskada, blodkontakt till slemhinna, 
iv-missbruk. Via blod- och organtransfusioner från hivsmittad 
förekommer i länder med dålig kontroll 

• Mor till barn smitta – framför allt vid vaginal 

förlossning och amning  

 
    Man har inte upptäckt fall där någon smittats via feaces, saliv, urin,  tårar 

    och bronkial sekret (ej blodtillblandat) 



Hiv-viruset     
 
• Infekterar CD4-celler i 

kroppen 

• Utvecklas långsamt 

• Livslångt bärarskap 

• Bra behandling 

• Förebyggande behandling 

• Inget vaccin  

 

 

 

 

 

 



Hur vet man att någon har hiv? 

• Hiv1 och hiv2 antikroppar/antigen 
pos  

 
   = patienten är smittad och smittsam 
 
    
 

 



Nytt kunskapsunderlag 

Smittsamhet vid behandlad 
hivinfektion 

 

Beskriver det aktuella kunskapsläget avseende smittrisk 
om en personer har en välinställd antiviral behandling 
 

• vid sexuella kontakter 

• om personer delar injektionsverktyg vid narkotikamissbruk 

• från mor till barn under graviditet  

     och förlossning 

 

 

 

 

 



Blodsmitta - handlingsplan 
Smittskyddets hemsida 



När skall man kontakta Smittskyddet? 

Till exempel… 

• Ni får inte tag i en patient som har en sjukdom  

    som råder under SmL 

• Inte kunna kontaktas vid smittspårning 

• Personen flyttar (meddela även beh.läk) 

• Patienten bryter mot förhållningsregler 

 
Se Smittskyddets hemsida – Anmälningspliktiga sjukdomar 

 


