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Hepatit B



Epidemiology and public health burden1
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• Worldwide ≈250 million chronic HBsAg carriers2,3

• 686,000 deaths from HBV-related liver disease and HCC in 20134

Increasing prevalence in 
some European countries:5,6

• Migration from high 
endemic countries

HBsAg prevalence, adults (19−49 years), 20053

<2%
2−4%
5−7%
≥8%
Not applicable

Decreasing prevalence 
in some endemic 
countries, e.g. Taiwan7

Possible reasons:
• Improved 

socioeconomic 
status 

• Vaccination 
• Effective treatments



Smittvägar

• Via blod och sexuellt
• I Asien och Afrika även vanligt med smitta vid födseln och 

mellan småbarn
• Betydligt mera smittsamt än hep C och Hiv



Sjukdomsförlopp

• Inkubationstiden är lång, 1-6 månader
• En del får allmänna sjukdomssymtom
• En del får gulsot
• Andra har inte så mycket symtom



• 95% läker ut om smittad i vuxen ålder
• Bland nyfödda läker bara 5 % ut
• Stora delar av världen har infört hepatit B-vaccin till alla 

nyfödda



Förebygga hep B

• Bra vaccin finns!
• Erbjuds till alla nyfödda i Sverige
• All sjukvårdspersonal bör vara vaccinerade
• Även annan personal som kan komma i kontakt med 

blodsmitta bör vaccineras
• Screeningprogram
• Upprepad provtagning om ej vaccinerad och utsatt för risk



Världen och Västerbotten

• I Västerbotten 30-70 nya fall hep B per år
• De flesta är migranter smittade i hemlandet
• Bara enstaka smittade i Sverige
• Inget utbrott bland missbrukare på många år I V-botten





HIV

• I Sverige lever 7500 personer med hiv
• De allra flesta är behandlade och har minimal 

smittsamhet
• Inget utbrott bland missbrukare i Västerbotten
• I Malmö och Kalmar hiv-utbrott bland iv missbrukare som 

föranledde start av sprutbytesmottagningar
• Stockholm har haft utbrott bland missbrukare



HIV i Västerbotten idag

Källa: Inf Care HIV



Hiv

• I Västerbotten följs 150 personer för hivinfektion
• Alla har behandling
• Ingen med känt pågående iv missbruk



Hepatit C



Smittvägar

• Hepatit c-virus, HCV finns i blodet hos den smittade
• Vanligaste smittvägen i Sverige är iv missbruk
• Blodtransfusion före 1992
• Ovanligt med sexuell smitta



Smittskyddslagen

• Allmänfarlig sjukdom
• Skyldigheter för patienten
- Ej dela injektionsverktyg
- Kondom vid tillfällig sexpartner 
- Träffa läkare regelbundet
- Uppge blodsmitta vid sjukvårdskontakter od
- mm



Sjukdomsförlopp

• 1-3 månaders inkubationstid
• En del får symtom såsom trötthet, influensalikn. symtom
• De flesta märker inget
• 70 % utvecklar kronisk hepatit C



Följder av kronisk hepatit C-infektion

• Efter många års bärarskap >20 år:

• 20 % skrumplever
• 3-4 % av de som har skrumplever utvecklar hepatocellulär

cancer årligen
• Hepatit C är orsaken bakom 25% av 

levertransplantationer i Sverige



Sämre prognos om samtidigt 
• annan hepatit
• HIV 
• diabetes, fetma, alkoholöverkonsumtion 



Fibrosstadier F0-F4

Normal lever

Kronisk hepatit

Cirros/skrumplever

Levercancer



Smittsamhet HCV

• 98% vid blodtransfusion med HCV-RNA pos blod
• >80% av alla iv missbrukare blir smittade
• 5% mor-barn
• 3% stickincident
• Mycket låg risk bland heterosexuella par
• Förekommer som sexuell smitta, ffa vid anala samlag i 

gruppen HIV pos MSM



Förebygga hepatit C

• Finns inget vaccin
• Genomgången sjukdom ger INTE immunitet

• Upprepad provtagning i riskgrupper
• Mest smittsam första halvåret



Förebygga hepatit C

• Erbjuda rena kanyler och andra tillbehör via 
sprutbytesmottagningar

• Behandla! Behandla! Behandla!





Förekomst i världen och i Sverige

• 70 miljoner bärare i världen
• I Sverige cirka 45 000 
• I Västerbotten 1000 st?
• Vi har koll på 250 st just nu
• Tillkommer 30-40 nya per år i Västerbotten



Behandlingsrevolution!

• Tablettbehandlingar med få biverkningar
• Tar 8-12 veckor
• > 90% läker ut
• Viktig att hitta alla sjuka
• Låg tröskel för provtagning av hepatit C vid alla 

former av missbruksanamnes


	Blodsmitta
	Hepatit B
	Epidemiology and public health burden1
	Smittvägar
	Sjukdomsförlopp	
	Bildnummer 6
	Förebygga hep B
	Världen och Västerbotten
	Bildnummer 9
	HIV
	HIV i Västerbotten idag
	Hiv	
	Hepatit C
	Smittvägar
	Smittskyddslagen	
	Sjukdomsförlopp	
	Följder av kronisk hepatit C-infektion
	Bildnummer 18
	Fibrosstadier F0-F4
	Smittsamhet HCV
	Förebygga hepatit C
	Förebygga hepatit C
	Bildnummer 23
	Förekomst i världen och i Sverige
	Behandlingsrevolution!

