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Förord
I propositionen 2011/12:123 ”Ny ordning för nationella vaccinationsprogram”
föreslog regeringen att en ny reglering av nationella vaccinationsprogram förs in i
smittskyddslagen (2004:168). Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2013 och
innebar bl.a. att det numera är regeringen istället för Socialstyrelsen som fattar
beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram.
Sådana program delas upp i allmänna, som kostnadsfritt erbjuds alla personer i
Sverige, och särskilda, som kostnadsfritt erbjuds individer i riskgrupper.
I samband med att den nya lagstiftningen trädde i kraft fick Socialstyrelsen i
uppdrag att, i enlighet med den nya ordningen för nationella vaccinationsprogram,
pröva de vacciner som Socialstyrelsen tidigare har utgett rekommendationer eller
motsvarande om (S2013/240/FS (delvis), delredovisning e). Det innebär en
utredning om vaccination mot hepatit B till riskgrupper bör ingå i ett nationellt
särskilt vaccinationsprogram.
Föreliggande kunskapsunderlag är framtaget av experter och
myndighetsrepresentanter. Det utgör en grund i denna utredning och följer den
arbetsprocess som särskilt utvecklats för framtagande av beslutsunderlag till
regeringen avseende nationella vaccinationsprogram (dnr: 2407-2015). En
sakkunniggrupp har haft i uppgift att göra en bedömning av underlaget och ett
eventuellt införande av vaccinationen i ett särskilt program. Deras slutsatser är
rådgivande till myndighetens slutgiltiga bedömning, och en sammanfattning från
sakkunniggruppens möte återfinns i bilaga 1.
Då ansvaret för vaccinationsprogrammen övergick från Socialstyrelsen till
Folkhälsomyndigheten den 1 juli 2015 fördes även regeringsuppdraget om
riskgruppsvaccinationerna över. Slutredovisningen av uppdraget redovisas den 1
maj 2016 av Folkhälsomyndigheten. Arbetet med föreliggande underlag slutfördes
dock på Socialstyrelsen före verksamhetsövergången. I underlaget förekommer
hänvisningar till Socialstyrelsens rekommendationer om profylax mot hepatit B.
Dessa rekommendationer återfinns numera hos Folkhälsomyndigheten.
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Inledning
Socialstyrelsen, och senare Folkhälsomyndigheten, har haft i uppdrag att utreda om
nuvarande rekommendationer för profylax mot hepatit B till riskgrupper bör
omfattas av de nationella särskilda vaccinationsprogrammen. Föreliggande
kunskapsunderlag utgör en grund i denna utredning och följer den arbetsprocess
som särskilt utvecklats för framtagande av beslutsunderlag till regeringen avseende
nationella vaccinationsprogram [1]. Arbetsprocessen har sin utgångspunkt i de
kriterier och aspekter som återfinns i smittskyddslagen (2004:168) och
smittskyddsförordningen (2004: 255). Dessa aspekter utgör även huvudrubrikerna i
underlaget, med undantag för det hälsoekonomiska underlaget som redovisas
separat. I tillägg till de riskgrupper som ingår i dagens rekommendationer beskrivs
ytterligare några grupper som projektets experter och sakkunniga sett anledning att
belysa inför ett beslut om eventuellt införande som ett särskilt
vaccinationsprogram.
Projektorganisationen har bestått av representanter från berörda myndigheter samt
två arbetsgrupper med experter och sakkunniga inom ämnesområdet.
Expertgruppen och myndighetsrepresentanter har utarbetat föreliggande
kunskapsunderlag utifrån de frågeställningar som gemensamt togs fram vid ett
uppstartsmöte i maj 2014. Därefter har sakkunniggruppen, utifrån underlaget,
analyserat och bedömt om vaccinationen bör ingå i de nationella särskilda
vaccinationsprogrammen. En sammanfattning från sakkunniggruppens möte
återfinns i bilaga 1. Deras bedömning är rådgivande för det fortsatta arbetet som
den 1 juli 2015 flyttade från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten. Den
slutliga bedömningen görs av Folkhälsomyndigheten, som tar fram ett förslag till
regeringen gällande införande av vaccinationen i ett nationellt särskilt
vaccinationsprogram. Socialstyrelsens etiska råd konsulteras och förslaget skickas
på remiss till berörda myndigheter, landsting, kommuner och andra intressenter
innan det slutligen överlämnas till regeringen den 1 maj 2016.
För- och nackdelar med en riskgruppsbaserad strategi jämfört med ett allmänt
vaccinationsprogram har redovisats i ett tidigare kunskapsunderlag där
Socialstyrelsen också förordar ett införande av hepatit B-vaccination i det allmänna
vaccinationsprogrammet [2]. Beslut är ännu inte fattat av regeringen.

Metod
Kunskapsunderlaget strävar efter att återge bästa tillgängliga kunskap inom
ämnesområdet med fokus på förhållandena i Sverige.
Tillgången till vetenskaplig litteratur när det gäller de olika aspekter som beskrivs i
underlaget varierar kraftigt och även andra källor såsom statistikdatabaser,
rapporter, riktlinjer och experters sakkunskap har bidragit till underlaget.
Litteratursökningarna har begränsats till elektroniska referensdatabaser och till
studier på svenska och engelska. De databaser som genomsökts är PubMed och
Cochrane library. I första hand söktes systematiska översikter och därefter
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primärstudier i de fall systematiska översikter inte funnits eller varit otillräckliga
för att belysa de olika aspekterna i kunskapsunderlaget. Vid behov gjordes
kompletterande manuella sökningar, såsom genomgång av referenslistor i
framtagna studier och i översiktsartiklar.
Urvalet har skett i flera steg och de studier som inte berör frågeställningarna
exkluderas redan på titel- eller abstrakt nivå eller efter fulltextgranskning. Studier
som besvarade frågeställningarna kvalitetsgranskades enligt de mallar som Statens
beredning för medicinsk utvärdering (SBU) tillhandahåller i sin metodbok för
utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvård [3]. Samtlig referenslitteratur
som använts för att ge en bakgrund till de olika aspekterna har däremot inte
kvalitetsgranskats. Sökdokumentation finns tillgänglig på Folkhälsomyndigheten.

Referenser
1.
2.
3.
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Hepatit B – ett globalt hälsoproblem
Infektion med hepatit B-virus (HBV) är ett globalt hälsoproblem och WHO
beräknar att mer än 240 miljoner människor har en kronisk leverinfektion och att
mer än 780 000 personer dör varje år som en följd av kronisk eller akut hepatit B
[1]. Prevalensen av kronisk hepatit B minskar i de flesta regioner i världen och en
bidragande orsak till detta kan vara att allt fler länder inför vaccinationsprogram
[2]. Trots det har antalet HBsAg positiva individer ökat med ca 20 miljoner åren
1990–2005. Högst prevalens av kronisk hepatit B hittas i Afrika söder om Sahara
och i östra Asien. Många i dessa regioner smittas av hepatit B-viruset som barn och
5–10 procent av den vuxna befolkningen har en kronisk infektion. Västeuropa,
Nordamerika och delar av Sydamerika tillhör de regioner med lägst prevalens, dvs.
lägre än två procent [2]. I Sverige uppskattas förekomsten av kronisk hepatit B till
lägre än 0,5 procent, men för vissa grupper är den dock högre än för övriga i
befolkningen [3].
Figur 1: Hepatit B prevalens (HBsAg) år 2005, vuxna 19–49 år
Kartan visar prevalens av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna. Då man i analysen grupperat länder i
regioner så är det möjligt att enskilda länders prevalens kan vara högre eller lägre än vad som
framkommer av kartan.

Källa: Ott JJ, Stevens GA, Groeger J, Wiersma ST. Global epidemiology of hepatitis B virus infection: new estimates of
age-specific seroprevalence and endemicity. Vaccine. 2012.30(12):2212–9. (Med tillstånd av Elsevier Ltd)

Vaccinationsstrategier mot hepatit B i Europa och Sverige
De första vaccinerna mot hepatit B kom i början av 1980-talet och i Sverige har
vaccination mot hepatit B rekommenderats av Socialstyrelsen (nu
Folkhälsomyndigheten), till riskgrupper sedan 1991. Vaccination är centralt i det
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förebyggande arbetet mot hepatit B och vaccinet har betraktats som det första
anticancervaccinet eftersom det kan förhindra primär levercancer.
WHO rekommenderar sedan 1991 universell hepatit B-vaccination av barn och i
Europa har de flesta länder implementerat nationella vaccinationsprogram. I
Sverige, Finland, Norge, Island och Storbritannien tillämpas dock en
riskgruppsbaserad vaccinationsstrategi mot hepatit B [4]. Norge utreder dock ett
eventuellt införande av allmän vaccination från år 2017. Även Danmark,
Nederländerna och Irland hade tidigare riktad strategi, men har de senaste åren
ändrat till allmän vaccination av barn.
Vid ett eventuellt införande av hepatit B-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige, kommer behovet av riskgruppsvaccination av
spädbarn att upphöra redan efter ett år, med undantag för komplettering av tidigare
ovaccinerade barn och nyfödda till hepatit B-positiva mödrar. Däremot kommer
vaccination av övriga riskgrupper att behöva fortgå under lång tid.
Nästan alla länder inom EU/EEA vaccinerar riskgrupper som komplement till de
allmänna programmen, men vilka riskgrupper som vaccineras varierar mellan
länderna [4].

Socialstyrelsens nuvarande
rekommendationer om hepatit B-profylax
Enligt dagens rekommendationer från Socialstyrelsen gällande profylax mot hepatit
B [5] rekommenderas vaccination mot hepatit B för ett flertal riskgrupper. Detta
baserat på den aktuella epidemiologin för sjukdomen, kunskapen om hur
sjukdomen sprids och om vilka grupper som löper risk att exponeras för viruset.
Grupper där spridning av sjukdomen sker i Sverige eller grupper med ökad risk för
hepatit B-exposition

 intravenösa narkotikamissbrukare
 män som har sex med män
 interner på fängelse (pga. ökad förekomst av personer med intravenöst
missbruk bland interner)
 Sexualpartner till person med akut eller kronisk hepatit B.
 familjemedlemmar i familj med kronisk HBsAg-bärare
 barn och vårdare som vistas i samma grupp inom barnomsorgsverksamheten
som HBsAg-positiva småbarn (< 6 år)
 barn till föräldrar från länder med mellan till hög prevalens av hepatit B (gäller
2005 de flesta länder utanför Nordamerika, Västeuropa och Australien). Dessa
bör vaccineras vid födseln eller inför resa till föräldrarna hemland.
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Yrkesgrupper med ökad risk

 Hälso- och sjukvårdspersonal med frekvent förekommande blodkontakt där
det finns risk för att hepatit B-smitta förekommer bland patienterna.
 Laborerande personal som analyserar blod eller andra kroppsvätskor som kan
komma från HBsAg-positiva patienter.
 Tandvårdspersonal med frekvent förekommande blodkontakt, där det finns en
risk för att hepatit B-smitta förekommer bland patienterna.
 Personal inom omsorgsverksamheten vid enheter där det finns en risk för att
hepatit B-smitta förekommer.
 Kriminalvårdspersonal och poliser med särskilt hög risk för att komma i
kontakt med blod från personer med hepatit B-smitta.
 Vårdpersonal vid behandlingshem för narkotikamissbrukare.
 Ambulanssjukvårdare.
Vårdtagare med ökad risk för att smittas

 Patienter som kommer att genomgå eller genomgår hemodialys.
 Klienter inom omsorgsverksamheten som kommer i kontakt med HBsAgpositiva personer.

Andra föreskrifter om åtgärder mot hepatit B
Socialstyrelsens föreskrifter om
 screening av gravida (SOSFS 2004:13)
 utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika (SOSFS
2007:2)
 blodverksamhet (SOSFS 2009:28)
 blodtransfusion (SOSFS 2009:29)
 donation och tillvaratagande av vävnader och celler (SOSFS 2009:30)
 hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation (SOSFS 2012:14)

Referenser
1.
2.

3.
4.
5.

WHO. Media Centre: Hepatitis B. Fact sheet N°204 July 2014. Hämtad
2014-11-01 från: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/
Ott, JJ, Stevens, GA, Groeger, J, Wiersma, ST. Global epidemiology of
hepatitis B virus infection: new estimates of age-specific HBsAg
seroprevalence and endemicity. Vaccine. 2012; 30(12):2212-9.
Smittskyddsinstitutet. Epidemiologisk årsrapport 2012. Solna; 2013.
ECDC. Hepatitis B and C in the EU neighbourhood: prevalence, burden of
disease and screening policies. Stockholm: ECDC; 2010.
Socialstyrelsen. Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax
med vaccin och immunglobulin - före och efter exposition. 2005; Artikelnr
2005-130-6.
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Sjukdomsbördan av
akut och kronisk hepatit B
Sjukdomsbördan orsakad av hepatit B kan beskrivas som konsekvenser för den
enskilde individen, uppskattade konsekvenser för hälso- och sjukvården samt
konsekvenser för samhället i stort. Sammanfattningsvis rör vi oss i Sverige med
generellt sett mycket små risktal, men med avsevärda konsekvenser för den
enskilda individen, vilka i olika grad kommer att belasta hälso- och sjukvården och
samhället i stort.
Situationen i Sverige avseende sjukdomsbördan av akut- och kronisk hepatit B
beskrivs nedan utifrån dess epidemiologi, infektionens förlopp, leverskadans
uppkomst och utveckling samt relation till andra kroniska infektioner och specifika
sjukdomar som kan associeras till hepatit B.

Infektionens naturalförlopp
Hepatit B-viruset smittar med blod och via sexuell kontakt och kan orsaka akut och
kronisk infektion. De vanligaste smittvägarna är via sexuella kontakter, injicering
av droger och från mor till barn i samband med förlossningen. Mellan ovaccinerade
barn i förskoleåldern kan smittspridning ske från smittsam individ t.ex. i samband
med blödande sårskada, lån av varandras tandborstar etc. [1, 2]. Även tatuering och
akupunktur kan vara en smittrisk [3, 4]. Vårdrelaterad smitta förekommer främst i
länder där engångsnålar och engångsampuller för läkemedel inte används. Smitta
via blodtransfusion har upphört i utvecklade länder efter det att testning av alla
blodenheter införts under 1970-talet, men kan förekomma i utvecklingsländer där
blod inte testas.
Diagnosen akut hepatit B fastställs genom påvisandet av ytantigenet, HBsAg, samt
antikroppar mot kärnantigenet av IgM-klass, anti-HBc IgM. Om infektionen läker
ut försvinner HBsAg från blodet och antikroppar mot ytantigenet, anti-HBs,
uppkommer. Tolkning av serologiska markörer vid akut och kronisk hepatit B
framgår av tabell 1. Förökningen av viruset påverkar smittsamheten hos individen
och speglas av antigenet HBeAg. Vid en akut infektion som läker ut går HBeAg
över i anti-HBe. Vid kronisk hepatit B kvarstår HBeAg under lång tid och är ofta
associerat med höga nivåer av HBV DNA.
Tabell 1. Tolkning av serologiska markörer vid akut och kronisk hepatit B
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Infektionsform

HBsAg

Anti-HBs

Anti-HBc IgG

Anti-HBc IgM

Akut hepatit B

+

-

+

+

Subakut hepatit B

-

-

+

+

Kronisk hepatit B

+

-

+

-

Utläkt hepatit B

-

+

+

-

Vaccinerad mot hepatit B

-

+

-

-

Akut hepatit B
Den kliniska bilden av den akuta infektionen kan variera, men är asymtomatisk i de
flesta fall hos vuxna och nästan alltid hos barn. Symtom med en virusliknande
sjukdomsbild (feber, illamående och ledvärk) kan uppträda ca tre veckor före debut
av ikterusperioden då illamående, matleda och leverpåverkan dominerar bilden.
Immunologiskt kan denna akuta infektion karakteriseras med stegrade biomarkörer
i blodet (HBeAg, HBsAg, anti-HBc IgM och levertransaminaser)
Den akuta sjukdomen läker i regel ut inom fyra veckor och kan ibland orsaka ett
efterdröjande trötthetssyndrom som går i regress över tid [5]
Kronisk hepatit B
Kvarstående virusreplikation, med HBsAg-positivitet, längre tid än sex månader
betraktas som en kronisk hepatit B-infektion. Övergång från akut till den kroniska
formen av hepatit B sker hos mindre än 5 procent av vuxna, 20–50 procent av barn
1–5 år och ca 90 procent av barn vid perinatal smitta [6]. Smittsamheten kvarstår
under flera decennier i livet, speciellt vid perinatal smitta. Smittsamheten beror på
en kvarstående virusreplikation, som genereras av cirkulära virusgenom (ccc-DNA
HBV) lagrade intracellulärt i leverceller eller mer specifikt i levercellens
kärnstruktur. Individer med kvarstående virusreplikation kan i någon enstaka
procent serokonvertera till immun och icke-smittsam, men med latent bärarskap av
virusgenom. Resterande individer har en ökad risk för att utveckla levercirros
och/eller primär hepatocellulär cancer (HCC) [7].
Individer med ett kroniskt smittsamt bärarskap (HBsAg-positiv) kommer att under
flera år och decennier att genomgå ett virologiskt och leverhistologiskt
naturalförlopp som beskrivs nedan. Serokonverteringen från HBeAg- positiv
(högsmittsam) till negativ (lågsmittsam) är långsam vid nyföddhetssmitta, och
inträffar hos ca 15 procent av de smittade efter ca 20 års bärarskap, medan vuxna,
nysmittade, serokonverterar till lågsmittsam i 70 procent av fallen under ett
tidsförlopp på ca 10 år [5]. Under detta förlopp kan smittsamheten variera beroende
på var i tidsförloppet individen befinner sig.
Figur 2. Virologiska markörer vid kronisk hepatit B illustrerat över tid
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Det virologiska naturalförloppet kan beskrivas med fyra faser: immuntolerans-,
immunaktivering-, immunövervakning- och reaktiveringsfasen.

 Immuntoleransfasen varar upp till 30 år vid perinatal smitta, medan smitta
under barnaåren eller som vuxen orsakar en kortare immuntoleransfas. Under
immuntoleransfasen är virusnivån i blodet mycket hög och HBeAg kan
diagnostiseras i blodet. Inflammationsaktiviteten som orsakas av viruset är låg
och leverskada är i denna fas i det närmaste obefintlig för de flesta patienter
[8]. Smittsamheten under denna fas är dock mycket hög p.g.a. höga HBVDNA nivåer.
 Immunaktiveringsfasen domineras av immunförsvarets aktivering för att
kontrollera virusets replikation. Under denna fas kommer leverceller att skadas
vilket leder till stegrande levertransaminaser. Replikationen kommer så
småningom att successivt minska, vilket leder till minskande nivåer av virusDNA i blodet. Följt av lägre virusnivåer kommer också smittsamheten att
successivt minska. Den minskade replikationen av virus kommer dessutom att
medföra sjunkande nivåer av HBeAg över tid. En årlig spontan
serokonvertering till anti-HBe (HBeAg-negativ) uppträder hos 10–15 procent
av vuxna under loppet av 10 år [9]. Smittsamheten är under denna fas
varierande, men bör betraktas som hög eftersom HBeAg kan växla mellan
positiv och negativ [8].

 Immunövervakningsfasen. Den naturliga immunaktiveringsprocessen övergår
till ett tillstånd av immunologisk kontroll och övervakning av virus i levern.
Virusnivån kommer att stanna på en låg nivå (< 2000 IE/mL, HBsAg positiv,
HBeAg negativ, anti-HBe positiv), och leverinflammationen upphör
(levertransaminaser återgår till en normal nivå i blodet). Smittsamheten är i
regel låg. Denna fas har generellt sett en mycket god prognos med en mycket
liten risk för levercirros eller levercancer, speciellt om infektionen övergår till
s.k. stabil immunövervakningsfas. En årlig spontan serokonversion till antiHBs positiv (HBsAg-negativ) uppträder hos ca 1–2 procent av patienterna [810]. Immunövervakningsfasen kan också uppnås genom behandling.
 Reaktiveringsfas. För många blir inte immunövervakningsfasen stabil utan de
reaktiverar sin infektion. Vid reaktivering sker en reversering av det
virologiska naturalförloppet och blodmarkörerna kan uppvisa samma bild som
i immunaktiveringsfasen och spontanmutation, precore-mutant, kan
förekomma [11]. Denna mutant saknar uttryck av ytproteinet HBeAg och kan
trots dess negativitet vara högreplikativ, med mycket höga virusnivåer och hög
smittsamhet. Långtidsuppföljningar har visat att upp till en fjärdedel av dessa
patienter utvecklar en HBeAg-negativ kronisk aktiv hepatit, som kan
identifieras genom analys av HBV-DNA och leverenzymer [8].
Immunsupprimerande behandling kan också vara en orsak till reaktivering.
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Epidemiologi i Sverige
Hepatit B är sedan 1978 en anmälningspliktig sjukdom i Sverige. Sedan 1986 har
majoriteten av de personer som rapporterats med hepatit B haft en kronisk
infektion (figur 3). Under femårsperioden (2009–2013) har antalet som rapporterats
med akut hepatit B varit knappt 100 personer per år, det vill säga ca 1 fall per 100
000 invånare och år. Antalet personer som rapporterats med kronisk hepatit B har
varierat mellan 1 200 och 1 500 per år. Eftersom hepatit B-infektion ofta är
asymtomatisk i tidigt skede (andelen med symtomgivande infektion ökar med ålder
från mindre än 10 procent i småbarnsåren till uppskattningsvis 50 procent i vuxen
ålder) finns det ett mörkertal av hepatit B i befolkningen och en underrapportering
av antal faktiska fall. De odiagnostiserade fallen har betydelse för epidemiologin i
och med att de kan smitta andra och således vara del i en pågående smittspridning
som inte upptäcks förrän symtomatiska fall diagnostiseras.
Smittskyddsanmälan behöver inte kompletteras när en person med akut hepatit B
utvecklar kronisk hepatit B, avlider i sin sjukdom, flyttar utomlands eller läker ut
sin sjukdom, vilket gör att det saknas säker information kring prevalens av hepatit
B i Sverige. Man uppskattar dock prevalensen till lägre än 0,5 procent i
befolkningen generellt [12]. I blodgivarscreeningen har antalet nya givare som
upptäckts vara hepatit B-bärare (HBsAg) under åren 2005–2013 varierat mellan 25
och 52 per 100 000 nya givare och år [13].
Figur 3. Antal rapporterade personer med akut respektive kronisk hepatit B i Sverige 1978–
2013

Hepatit B 1978-2013 per typ av infektion
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Källa: Folkhälsomyndigheten
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Akut hepatit B
Under 1980 talet sågs en nedgång av rapporterade fall av akut hepatit B, vilket kan
ha påverkats av förändrat sexuellt riskbeteende i samband med ökad kunskap om
hiv, men också preventiva åtgärder såsom vaccination till riskgrupper. Sedan 1990
har det förekommit några utbrott bland personer som injicerar droger med kulmen
1995 och 2003. Sedan 2008 har vi sett en klar nedgång i antalet rapporterade
personer med akut hepatit B, framför allt till följd av färre fall rapporterade bland
personer som injicerar droger (tabell 2).
Av de knappt 100 personer som årligen rapporterats med akut hepatit B i Sverige
under den senaste femårsperioden har knappt hälften smittats i Sverige. Majoriteten
av personer som rapporteras med akut hepatit B är män (62 procent under perioden
2009–2013) [14].
Under 2009–2013 har flest fall rapporterats smittade via sexuell kontakt, därefter
anges injicering av droger som näst vanligaste smittväg. Variationer i incidensen av
hepatit B varierar över tid. Akut hepatit B-infektion på grund av injektionssmitta
har minskat drastiskt de senaste åren. Nedgången speglar troligtvis resultatet av
ökad tillgång till kostnadsfri vaccinering, då flera nya mottagningar med
sprututbyte och erbjudande om hepatit B-vaccination till personer som injicerar
droger startats. Dock ses år 2014 ett utbrott av hepatit B bland personer som
injicerar droger i flera län. Av totalt 106 fall av akut hepatit B under 2014 har 24
rapporterats som injektionssmitta. [14].
Fyra barn i åldrarna 0–4 år rapporterades med akut hepatit B infektion under
perioden 2009–2013, varav tre smittade i Sverige (figur 4).
Tabell 2. Smittvägar för personer rapporterade med akut hepatit B i Sverige 2009–2013

Heterosexuell smitta
Sexuell smitta mellan män (MSM)
Injicering av droger

2009

2010

2011

2012

2013

43

37

39

32

28

3

7

8

6

5

36

52

18

13

4

Vårdrelaterad smitta som patient

1

Vårdrelaterad smitta som personal

1

Graviditet/förlossning
Tatuering/piercing
Okänd smittväg
Annat
Källa: Folkhälsomyndigheten
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1
1

1

2

2

2

1

22

18

13

19

32

3

8

5

7

4

Figur 4. Åldersgrupper för personer rapporterade med akut hepatit B i Sverige 2009–2013
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Kronisk hepatit B
Antalet kroniska infektioner som rapporteras påverkas av migrationsströmmar från
länder där hepatit B-infektion är mer vanligt förekommande. En stor ökning av
antalet rapporterade kroniska bärare skedde i början på 1990-talet i samband med
att Sverige tog emot många flyktingar från Balkanhalvön. Bland personer som
rapporterats med kronisk infektion 2009–2013 saknas information om födelseland i
drygt 30 procent av fallen. Bland personer med känt födelseland är ca 95 procent
utlandsfödda. Under 2009–2013 har 50 fall av kronisk hepatit B bland barn i
åldrarna 0–4 år rapporterats, fyra barn uppgavs vara smittade i Sverige, alla i
samband med förlossning eller graviditet [14].
Det finns ett okänt mörkertal av akut och kronisk hepatit B i Sverige. Beräkningar
av storleken på mörkertalet kräver statistiska modelleringar och har inte utförts i
nuläget. Dessa måste ta hänsyn till andelen asymtomatiska fall, andelen som
utvecklar kronisk sjukdom, behandlingsmöjligheter, migrationsströmmar,
vaccinationsstrategier osv.

Leverskadans naturalförlopp
Vid den kroniska infektionen med hepatit B sker successivt en fibrosomvandling i
leverstrukturen till följd av den kroniska inflammationen. Inflammationsaktiviteten
varierar inom olika delar av det virologiska naturalförloppet och är som högst i
aktiverings- och reaktiveringsfaserna. Med ökande fibros kommer den skadade
levervävnaden slutligen att omvandlas till levercirros. Virusnivån i blodet är den
viktigaste prediktiva markören för progression av leverskada till levercirros eller
hepatocellulär cancer (HCC) [15].
Studier har visat att genotyp C och D har ett aggressivare sjukdomsförlopp jämfört
med genotyp A och B. Mutationer tycks också prediktera för aggressivare
sjukdomsförlopp och t.o.m. för HCC [8].
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Akut fulminant hepatit B
Akut fulminant hepatit B är ett allvarligt och livshotande tillstånd som kräver
specialistvård vid ett levercentrum. Tillståndet uppträder med en prevalens på 0,5
procent hos patienter med akut hepatit B. Sjukdomsförloppet är kort, mindre än 24
veckor, och syndromet innefattar koagulationsstörning (PK ≥ 1,5 INR) och
encefalopati. Många patienter inträder i koma inom några dagar. Av de insjuknade
tillfrisknar 25 procent spontant, medan resterande avlider (27 procent) eller
levertransplanteras (48 procent) [16]. Under 1990–2006 genomgick 25 patienter
levertransplantation på grund av akut fulminant hepatit B i Sverige [17].
Levercirros
Longitudinella studier visar att levercirros är ovanlig under barnaåren och om den
uppträder är den vanligast hos barn under 4 års ålder [8]. Vid stabil
övervakningsfas, s.k. inaktivt bärarskap, hos asiater och kaukasier, är risken för
levercirros liten och uppgår till mindre än 0,1 per 100 personår, men vid HBeAgpositiv kronisk infektion uppgår den femåriga kumulativa incidensen till 8
respektive 17 procent och vid HBeAg-negativ till 13 respektive 38 procent [8].
Hepatocellulär cancer
Hepatocellulär cancer (HCC), levercancer, är en allvarlig komplikation vid hepatit
B-infektion. Hepatit B-vaccin har betraktats som det första anticancervaccinet
eftersom det kan förhindra primär levercancer.
Den vanligaste åldern vid upptäckt av levercancer är 59–63 år och av leversvikt
55–60 år [18]. Risken ökar i relation till uppmätt virusmängd i blodet och har visats
uppgå till 1,0–1,2 procent vid hög virusmängd [19]. Vid tidig upptäckt är
prognosen oftast god med en femårsöverlevnad på 70–90 procent.
I Sverige upptäcks totalt ca 400–500 HCC-fall per år, varav 3–4 procent (ca 15
fall) är associerade med hepatit B [20]. I ett svenskt material identifierades 45
HCC-fall från 9 646 patienter med kronisk hepatit B (0,47 procent) och 10 HCCfall från 1 697 med dubbelinfektion med hepatit B och C (0,59 procent) under åren
1990–2004. Även i ett lågendemiskt land som Sverige ser man att patienter med
kronisk hepatit B eller dubbelinfektion med hepatit B och C har en ökad risk för
levercancer jämfört med befolkningen i stort [21].
Levertransplantation
Varje år utförs ca 150 levertransplantationer i Sverige. Under perioden 1990–2006,
fick totalt 66 patienter med hepatit B-orsakad levercirros och 25 patienter med akut
fulminant hepatit B (med leversvikt) en levertransplantation [17].
Leverrelaterad mortalitet
Den kumulativa femåriga incidensen för leverrelaterad mortalitet uppgår till 14
procent hos asiater och 15 procent hos kaukasier [8]. I Sverige har en ökad
leverrelaterad dödlighet visats vid både hepatit B och vid dubbelinfektion med
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hepatit B och C [22]. Vid manifest leversvikt är den femåriga överlevnaden 15–30
procent. Hepatit B-relaterad HCC är ovanlig men mortalitet i denna cancer är
signifikant högre hos män (0,68/100,000) jämfört med kvinnor (0,27/100,000) [23].
Glomerulopati, vaskulit och hepatit B
Incidensen av hepatit B-orsakad glomerulopati (vid Polyarteritis Nodosa och
immunkomplex-medierad glomerulopati) är låg. Behandlingen med
nukleos(t)idanaloger (lamivudin, entecavir och telbivudin) till dessa patienter är
säker och effektiv, medan interferon är mindre effektiv och ger större biverkningar.
Behandling ökar andelen patienter som förbättras i sin njurinflammation och den
fördröjer försämringsprocessen av njurfunktionen. Behandling leder också till en
ökad andel patienter som serokonverterar till HBeAg negativ [24, 25].

Hepatit B och samsjuklighet
Dubbelinfektion med hepatit B och C
Samtidig infektion med hepatit C eller hepatit D ger en fördubblad risk för
levercirros och tre gånger högre risk för HCC jämfört med monoinfektion med
hepatit B. Vid levercirros och dubbelinfektion med hepatit B och C ökar den
kumulativa risken för att utveckla HCC till 45 procent under 10 år, jämfört med 16
procent vid monoinfektion med hepatit B respektive 28 procent vid monoinfektion
med hepatit C. Hos patienter med kronisk hepatit B som smittas även med hepatit
C, utvecklas ett allvarligare akutförlopp hos 23 procent av patienterna, jämfört med
tre procent vid nyinsjuknande i akut monoinfektion av hepatit C [26]. I
högendemiska länder kan prevalensen av dubbelinfektion med hepatit B och C
uppgå till 15 procent av de hepatit B-smittade [8].
Dubbelinfektion med hepatit B och D
I en populationsbaserad studie visades att samtidig infektion med hepatit D är
en stark riskfaktor för levercancer [27]. Hepatit D är ett litet defekt virus som,
endast inneslutet i hepatit B-virusets hölje och därigenom med hjälp av dessa
ytproteiner, kan infektera levercellen och där genomgå replikation och
förökning. Även vid utträde av nya viruspartiklar använder sig viruset av dessa
ytproteiner som hölje. Hepatit D kan infektera samtidigt som individen smittas
med hepatit B eller senare när individen har en kronisk hepatit B. Många
studier har visat ett allvarligare och snabbare förlopp till levercirros och
leversvikt vid dubbelinfektion med hepatit B och hepatit D [28].
Hepatit B och samtidig infektion med hiv
Förekomsten av hepatit B hos personer med humant immunbristvirus (hiv) är
relativt ovanlig i västerländsk befolkning, 5–10 procent, jämfört med asiatisk och
delar av afrikansk befolkning, 20–30 procent. Vid obehandlad hivinfektion är det
virologiska och leverskadeförloppet allvarligare vid en samtidig infektion med
hepatit B vilket innebär en ökad risk för leverrelaterad mortalitet. Hivbehandling
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som inkluderar läkemedlet lamivudin reducerar risken för leverrelaterad död hos
patienter med samtidig hepatit B-infektion [8, 29].

Andra konsekvenser av hepatit B
Livskvalitet och hälsa vid kronisk hepatit B
Hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) är ett flerdimensionellt begrepp som innefattar
aspekter relaterade till fysisk, mental, emotionell och social funktion. Det finns ett
fåtal studier som beskriver livskvalitet hos personer med hepatit B. Kronisk
infektion med hepatit B, även utan leverpåverkan, är associerad med nedsatt
livskvalitet. Initialt vid infektionen dominerar nedsättningen av den mentala hälsan,
medan den fysiska nedsättningsgraden tilltar i takt med sjukdomsprogressionen
[30, 31]. Dessa tillstånd kan sekundärt till infektionen orsaka ökad risk för
sjukskrivning under lång tid. Behandling och patientutbildning har en positiv effekt
på livskvaliteten [30].
Upplevelse av stigma är dåligt studerat, men det finns några studier som antyder en
hög grad av stigma hos patienter med hepatit B, exempelvis p.g.a. rädsla för att
sjukdomen ska avslöjas, rädsla att bli av med jobbet eller bli utesluten från andra
sociala sammanhang. Det kan också finnas en oro för att smitta andra [30].
Sjukskrivning och uppföljning inom hälso- sjukvården
Medianåldern för kvinnor och män i Sverige som rapporterades med akut hepatit B
var 32 år under 2013 [14]. Akut hepatit B orsakar i ca 20–30 procent av fallen
symtom som kräver sjukskrivning i varierande grad under 1–4 veckor. Det finns
enstaka fall som behöver längre tids sjukskrivning p.g.a. ett övergående
trötthetssyndrom.
Vid kronisk hepatit B-infektion och behandling med interferon, kan hel- eller
deltidssjukskrivning under 48–52 veckor bli aktuell. Behandling med
nukleos(t)idanaloger ger dock inga biverkningar som kräver sjukskrivning (läs mer
om behandling i senare kapitel).
Kronisk infektion med levercirros påverkar kroppen fysiologiskt och olika
somatiska symtom uppträder, vilka kan kräva sjukskrivning i olika grad. Vid akut
leversvikt kan symtombilden bli mycket uttalad och kräva sjukhusinläggning. Till
en början ses diffusa symtom som trötthet och svullnad i kroppen och senare en
ökad mängd blåmärken, infektionskänslighet, vätskesamling i buken och lungorna
och ibland förvirring. Av den anledningen är det viktigt att följa patienten med
regelbundna kliniska kontroller för att i god tid kunna upptäcka konsekvenser av
infektionen. Uppföljningen är livslång.
En patient med levercirros kontrolleras vanligen en gång per halvår med
läkarbesök, provtagning och ultraljud lever. Gastroskopi utförs vartannat till vart
tredje år för att upptäcka eventuellt åderbråck i matstrupen i god tid och för att
kunna sätta in förebyggande läkemedelsbehandling. Kontrollerna medför att
komplikationer till levercirros upptäcks i god tid och adekvat
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läkemedelsbehandling, t.ex. diuretika för att minska ödemtendens och
förstoppningsförhindrande läkemedel, p.g.a. sviktande lever kan sättas in.
Vid upptäckt av HCC övertas patienten för fortsatt omhändertagande för kurativ
eller palliativ behandling hos kirurgiskt/onkologiskt team. Vid tidig upptäckt är
prognosen oftast god med en femårsöverlevnad på 70–90 procent. Behandlingen
vid levercancer skiljer sig beroende på vilket stadium cancern befinner sig. Vid
tidig upptäckt kan radikal resektion, levertransplantation med eller utan lokal
ablationsbehandling ges. Vid den palliativa behandlingen ges arteriell
kemoembolisering, radioterapibehandling, systemisk kemoterapi samt
apoptosreglerande terapi (www.hepatologytextbook.com). Det totala
omhändertagandet torde påverka upplevelsen av livskvalitet.
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Målgrupper för vaccination
Målgrupperna för hepatit B-vaccination i detta sammanhang är de s.k. riskgrupper
där spridning av sjukdomen sker eller grupper med ökad risk för hepatit Bexposition. Detta baserat på den aktuella epidemiologin för sjukdomen, kunskapen
om hur sjukdomen sprids och kunskapen om vilka grupper som löper risk att
exponeras för viruset. Nedan följer en beskrivning av de riskgrupper som i
dagsläget ingår i Socialstyrelsens rekommendationer om profylax mot hepatit B
[1]. I tillägg till de riskgrupper som ingår i dagens rekommendationer beskrivs
ytterligare några grupper som projektets experter och sakkunniga såg anledning att
belysa inför ett beslut om eventuellt införande som ett särskilt
vaccinationsprogram. Detta gäller personer med hepatit C eller hivinfektion,
personer med andra leversjukdomar och personer med sexuellt riskbeteende
(heterosexuellt). Vad gäller personer som är dubbelinfekterade med hepatit B och
hepatit C eller hiv tillhör de inte sällan även någon annan riskgrupp, såsom
personer som injicerar droger. I senare kapitel beskrivs sedan närmare hur och om
dessa grupper nås med erbjudande om vaccination.

Personer som injicerar droger (PID)
Flertalet länder i Europa definierar personer som injicerar droger (PID) som en
riskgrupp som bör vaccineras mot hepatit B [2]. Bakgrunden är en högre incidens
av hepatit B hos PID p.g.a. därtill kopplade riskbeteenden, som t.ex. att dela
injektionsverktyg eller sexuellt riskbeteende.
I en nationell rapport 2013 från Statens Folkhälsoinstitut (nuvarande
Folkhälsomyndigheten) beskrivs en ny metod framtagen av Socialstyrelsen för att
uppskatta omfattningen av injektionsmissbruket i Sverige [3]. Metoden har också
beskrivits i Folkhälsomyndighetens nya vägledning för hälsofrämjande och
förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger [4].
Metoden bygger på uppgifter från patientregistret; diagnoser relaterade till
narkotikamissbruk och diagnoser relaterade till injektion av droger. En individ som
under 2008–2011, de år som skattningen baseras på, hade en diagnos från båda
grupperna klassificerades som PID. Enligt rapporten uppgår det totala antalet PID
till ca 8 000 individer. Av dessa bor 57 procent i någon av städerna Stockholm,
Göteborg eller Malmö. Denna siffra inkluderar även en uppskattning av den dolda
population av PID som trots sitt missbruk upprätthåller en fungerande livsstil och
som inte söker vård för sitt missbruk eller dess eventuella konsekvenser [3].
I tidigare skattningar har antalet tunga missbrukare1 uppskattats till ca
29 500 individer. Skattningar har då inte enbart inkluderat personer som har ett
aktivt injektionsmissbruk utan en mycket vidare grupp, som mer eller mindre

1

Tung missbrukare, enligt den svenska definitionen, är en person som under de senaste 12 månaderna
någon gång har injicerat narkotika eller som intar narkotika på annat sätt dagligen eller så gott som
dagligen.
24

dagligen använder narkotikaklassade substanser i någon form, baserat på antalet
individer som skrivits ut från den slutna hälso- och sjukvården med en
narkotikadiagnos eller som klassats som grav narkotikamissbrukare inom
kriminalvården [5].
Antalet PID beror således på hur målgruppen definieras och avgränsas och vilken
metod som används för att skatta antalet individer. Det framkommer i
Folkhälsoinstitutets rapport att den nu av Socialstyrelsen uppskattade siffran på
8 000 PID bör tolkas med viss försiktighet. Som en jämförelse har 1 550 individer
skrivits in på sprutbytesprogrammet i Stockholm under 20 månaders tid. Detta
skulle enligt beräkningarna i Folkhälsoinstitutets rapport motsvara hela 85 procent
av målgruppen i Stockholm [3]. Jämfört med tidigare skattningar bedömer
Socialstyrelsen att den nya skattningen ger ett mer realistiskt resultat och att
metoden är långsiktigt hållbar, men innehåller en viss grad av osäkerhet relaterad
till att metoden är under utveckling [4].
Globalt beräknas ca 1,2 miljoner PID ha kronisk hepatit B och 6,4 miljoner ha
serologiska tecken på genomgången infektion [6]. En systematisk översikt från
2013 beskriver hepatit B-prevalens i befolkningen och i vissa riskgrupper i 34
europeiska länder. Översikten visar att HBsAg-prevalensen i genomsnitt är nio
gånger högre bland PID jämfört med befolkningen i övrigt i de länder där estimat
finns för båda populationerna [7].
Nelson et al. har publicerat en översiktsartikel från 2011 där HBsAg-prevalensen
bland PID globalt skattas. I Sverige uppskattas den till 2,3 procent. Översikten
bygger på en systematisk sökning i flera databaser, men även rapporter och statistik
från respektive land [8].
I en svensk studie framkommer att hepatit B-incidensen bland nya deltagare på
sprututbytesprogram sjönk efter introduktionen av gratis hepatit B-vaccination år
1994, från 11,7/100 personår under åren 1990 -1993 till 3,4/100 personår under
åren 1997–2005 [9].
Variationer i incidens av hepatit B förekommer över tid, men under åren 2003–
2013 ses en nedgång av antalet rapporterade fall med akut hepatit B i Sverige.
Minskningen beror främst på färre antal fall bland PID. År 2013 rapporterades
injicering av droger som smittkälla i endast fyra av totalt 78 fall med akut hepatit
[10]. År 2014 ses dock en ökning då 24 av totalt 106 fall av akut hepatit B
rapporterades som injektionssmitta. Tre olika utbrott konstaterades under 2014
varav injicering av droger rapporterades som den vanligaste smittvägen vid två av
utbrotten. Sexuell smitta konstaterades också. Vid det tredje utbrottet (4 fall) var
dock smittvägen okänd (personlig kontakt, Mia Brytting, Folkhälsomyndigheten).
Smittrisk
Risken att smittas är beroende av virusnivån, lättast uppskattad som HBeAgpositivitet hos indexfallet. HBeAg korrelerar väl till graden av smittsamhet och
används idag i praktiken som surrogatmarkör vid bedömningen av smittorisk. Vid
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en stickskada med en HBV-kontaminerad nål, i frånvaro av
postexpositionsprofylax hos en ovaccinerad person, visar en studie att risken att
smittas och få klinisk hepatit var 1–6 procent om indexpersonen endast var
HBsAg-positiv och 22–31 procent om indexpersonen var både HBsAg-positiv och
HBeAg-positiv. Risken för serologiska tecken på genomgången hepatit B hos den
som drabbats av stickskadan varierade mellan 23-37 procent om indexpersonen var
HBeAg-negativ och 37–62 procent om indexpersonen var HBeAg-positiv [11].
Dessa siffror gäller för vårdpersonal, men vid injicering av droger kan man anta att
risken är minst lika hög eller till och med högre.
Sexuell smitta observeras också bland PID, vilket framkommer i en svensk studie
från 2009 där molekylär sekvensering av 154 HBsAg-positiva serumprov
genomfördes. Genotyp D3/ayw3 (en specifik genotyp som ofta påvisas hos PID)
påvisades i 65 av fallen. Av dessa var 45 procent kvinnor och författarna diskuterar
att en stor andel troligen smittats genom sexuellt umgänge med PID [12]. Det
utbrott som vi sett i Sverige under 2014 tyder också på att sexuell smitta från PID
är en viktig smittväg. I det större utbrottet med 34 fall (sekvenserade) hade de
flesta som smittats sexuellt haft sexuellt umgänge med PID (personlig kontakt, Mia
Brytting, Folkhälsomyndigheten).
Vaccinationstäckning bland personer som injicerar droger
Det finns idag inga säkra uppgifter om vaccinationstäckning bland PID. De studier
som finns, liksom erfarenheten hos professionen, bekräftar dock antagandet att
vaccinationstäckningen är låg.
En studie om hivinfektion och hepatit hos PID genomfördes under 14 månader år
2007–2008 i Stockholms län. Studiedeltagarna bestod av 706 aktiva PID som
rekryterades bl.a. via kliniker och olika boenden. Provtagning visade att ca 11
procent av deltagarna hade markörer som efter vaccination (anti-HBs), 50 procent
hade naturlig immunitet efter genomgången hepatit B (anti-HBc), 38 procent var
helt oskyddade och en procent var kroniska bärare av hepatit B [13].
Mellan 1997–2005 följdes nybesökande PID (n=831) på sprututbytesprogrammet i
Malmö. Vid inskrivning var 60 procent av dem mottagliga för vaccination (n=588
[avsaknad av anti-HBc och/eller avsaknad av HBsAg]) [9]. Globalt framkommer
en liknande bild, dvs. att vaccinationstäckningen bland PID är låg [6].

Interner på fängelse
Det finns ingen säker statistik över prevalens och incidens av hepatit B hos interner
i Sverige, men i tidigare kunskapsunderlag från Socialstyrelsen finns Kriminalvård
Syds statistik från 2005 där 33 av 268 provtagna interner (12,3 procent) var hepatit
B-positiva [14]. Hepatit B är generellt sett vanligare bland interner på fängelse
jämfört med befolkningen som helhet. I studier från USA beräknas andelen
HBsAg-positiva vara flera gånger högre bland interner [15, 16].
Bland intagna i kriminalvårdens häkten, anstalter och i frivården är drogmissbruk
vanligare än bland personer inom övriga delar i samhället. Under 2013 hade
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ungefär hälften av de intagna ett narkotika- eller blandmissbruk [17]. Hur många
som injicerar droger framkommer dock inte. Drygt hälften av kriminalvårdens
klienter som diagnostiseras med hepatit B är PID. Den 1 oktober 2013 var ca 4 380
personer inskrivna i anstalt, samtidigt var 1 640 personer häktade [17].
Smittrisk
En systematisk översiktsartikel från USA år 2010 beskriver att infektioner som
smittar via blod eller sexuella kontakter är vanligt förekommande bland interner i
amerikanska fängelser. Många har smittats via injicering av droger och eller på
grund av att de har oskyddat sex [16]. Samtidigt framkommer att risken för
smittspridning snarare minskar under själva fängelsevistelsen, då incidensen för
hepatit B bland interner är betydligt lägre än för grupper som exempelvis PID i
samhället [16].
Vaccinationstäckning bland interner
Det finns idag ingen aktuell statistik på vaccinationstäckningen bland interner i
Sverige. Vaccination mot hepatit B av interner på fängelse samt häktade har
rekommenderats av Socialstyrelsen sedan 2005 och majoriteten av de som blir
häktade eller fängslade erbjuds idag hepatit B-vaccination. Serologi kontrolleras i
samband med att de får första vaccindosen (personlig kontakt, Maria Hägerstrand,
Kriminalvården).

Män som har sex med män (MSM)
Begreppet MSM avser i detta fall homo- och bisexuella män, samt män som har
sex med män utan att själva definiera sig som homo- eller bisexuella. Gruppen
MSM i Sverige har av Socialstyrelsen definierats som en riskgrupp som
rekommenderas gratis vaccination ända sedan 1984 (SOSFS 1984: 15 [M]). Vid
genomgång av litteraturen återkommer MSM som riskgrupp i flera nationella
rekommendationer i västvärlden. Flera studier har visat på en högre prevalens
hepatit B bland MSM än hos befolkningen i allmänhet [2, 7, 18-22].
Det finns uppskattningar om hur stor riskgruppen är i Sverige och de flesta
uppgifterna kommer från enkätstudier. År 1996 genomfördes en
befolkningsbaserad studie i Sverige där 2,6 procent av alla män uppgav att de
någon gång haft någon form av sexuell kontakt med en person av samma kön [23].
Nationella folkhälsoenkäten är en studie som omfattar ett urval av 20 000 personer
mellan 16 och 84 år och som genomförs av Folkhälsomyndigheten årligen. En
analys av siffrorna för åren 2011–2014 visar att 2,45 procent av männen
identifierar sig som homo- eller bisexuella (personlig kontakt, Kristina
Ingemarsdotter Persson, Folkhälsomyndigheten)
I en studie från 2013 har man försökt beräkna storleken på gruppen MSM i Europa
med hjälp av siffror från en stor internationell enkätundersökning bland MSM.
Genom en komplicerad uträkning involverande självrapporterad hivstatus och
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nationell hivrapportering beräknades MSM- populationen för varje land. Enligt
denna uträkning tillhör ungefär 2,2 procent av svenska män gruppen MSM [24].
ECDC gav år 2010 ut en rapport som bl.a. beskriver prevalens av hepatit B inom
EU-området. Enligt rapporten beräknas prevalensen av HBsAg-bärare bland MSM
i Sverige till fyra procent [2]. Detta baseras på en studie genomförd på en STIklinik för MSM i Göteborg åren 1993–1997 och speglar således ett kliniskt urval
av MSM som kan förväntas ha en högre risk för STI och en högre prevalens av
HBsAg än andra MSM. [25]. Jämförande prevalenssiffror av HBsAg-bärare i hela
befolkningen var 0,2 procent under tidsperioden 1991–1994 [2].
På Södersjukhuset i Stockholm genomfördes 1983 en prevalensstudie på
Venhälsan, en STI-mottagning för MSM. I denna studie undersöktes de 350 första
patienterna som besökte Venhälsan efter att verksamheten startats. I studien
framkom att två procent var HBsAg-positiva och 52 procent visade serologiska
tecken på genomgången infektion. Studien genomfördes innan hepatit Bvaccination blev rekommenderad för riskgrupper och populationen utgjordes av en
grupp med stort sexuellt risktagande [26].
InfcareHIV är en nationell databas där nästan alla hivpatienter i Sverige är
registrerade. Statistik från InfcareHIV visar att av ca 6 500 registrerade patienter
med hiv så har ca 2 100 män angivit sex med annan man som smittväg [27]. Av
dessa är 60 (ca 2,9 procent) HBsAg-positiva. De flesta har sannolikt provtagits i
samband med hivdiagnosen och det är möjligt att vissa sedan läkt ut sin hepatit B.
Antalet kroniska bärare framkommer således inte. Denna statistik representerar inte
hela MSM-populationen, men ger viss vägledning om MSM som riskgrupp.
Smittrisk
Att MSM är en grupp med högre risk att drabbas av hepatit B har framkommit i
flera studier. I början av 1980-talet genomfördes en randomiserad kontrollerad
studie i USA där effektiveten hos ett nytt vaccin mot hepatit B undersöktes och
1 083 MSM inkluderades. Under studiens uppföljningstid (735 dagar) visade 34,5
procent i placebogruppen serologiska tecken på hepatit B-infektion (HBsAg pos)
eller genomgången infektion (anti-HBc pos, HBsAg neg). Motsvarande siffra i
vaccingruppen var 6,4 procent [28]. Flera studier har visat att riskfaktorer som
multipla sexpartners, tidigare STI och analsex är kopplade till sexuellt överförd
hepatit B hos MSM [29-32].
I Sverige rapporterades 125 män med akut hepatit B ha blivit smittade via sexuell
kontakt åren 2009–2013. Av dem uppgav 29 (23 procent) sex med en annan man.
Majoriteten av MSM (59 procent) har smittats i Sverige [10]. Motsvarande siffror
har setts även i andra lågendemiska länder. I England och Wales rapporterades
exempelvis att nästan 50 procent av alla fall med sexuellt överförd hepatit B var
genom sex mellan män, åren 1985–1996 [31].
Om man jämför antalet smittade personer med homosexuell smittväg och
skattningen av antalet MSM i Sverige, blir det tydligt att MSM är
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överrepresenterade i gruppen med akut hepatit B-infektion [23, 24]. Detta trots att
en relativt stor andel av gruppen är vaccinerad eller har naturlig immunitet i
jämförelse med befolkningen i stort (se nedan om vaccinationstäckning).
Det finns data från nationella enkäter i Australien som antyder att MSM i större
utsträckning har icke-monogama förhållanden, större antal sexpartners och har mer
liberala sexuella attityder än en matchad heterosexuell grupp [33]. Möjligen är
detta överförbart till Sverige till viss mån. I kombination med ökad risk för
överföring av viruset vid analsex kan detta vara en av förklaringarna till
överrepresentationen av hepatit B hos vissa grupper MSM.
Vaccinationstäckning bland MSM
Kunskapen om vaccinationstäckningen i den svenska MSM-populationen
begränsar sig till ett par större enkätstudier. År 2010 genomförde ECDC den hittills
största internationella undersökningen bland MSM. Undersökningen genomfördes i
enkätform på internet och totalt 38 länder deltog. Bland annat undersöktes
sexualvanor, droganvändning och förekomst av STI. I Sverige uppgav ungefär 60
procent att de helt saknade skydd mot hepatit B eller att de inte kände till sin
vaccinationsstatus, ca 35 procent uppgav att de var fullvaccinerade mot hepatit B
och ca fyra procent uppgav att de var naturligt immuna efter genomgången hepatit
B-infektion [34].
Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet har i samarbete genomfört en
undersökning vars syfte är att kartlägga bl.a. sexuella beteenden och preventiva
behov bland MSM och detta är den tredje svenska MSM-studien [35]. Målgruppen
för enkäten är internetaktiva män som har erfarenhet av sex med andra män. I
materialet ingår enkätsvar från 2 373 män, över 15 år, som är användare på
internetforumet QX Qruiser (opublicerade data, personlig kontakt, Kristina
Ingemarsdotter Persson, Folkhälsomyndigheten). Enkäten visar att 48,5 procent av
internetaktiva MSM i Sverige uppgav att de är vaccinerade mot hepatit B. I
motsvarande enkät år 2006 uppgick siffran till 33,9 procent [36]. Skillnaden kan
bero på att möjligheten att justera för bortfall har skett på ett bättre sätt i den nya
studien, men vaccinationstäckningen i gruppen kan också ha blivit högre. I Europa
är bilden ungefär likadan, ca 50 procent (median i Europa) av deltagarna i den
europeiska MSM-enkäten var inte fullt vaccinerade mot hepatit B [34].

Sexualpartner till person med hepatit B
Folkhälsomyndighetens statistik visar att knappt 8 000 nya fall av akut och kronisk
hepatit B har registrerats i Sverige under den senaste femårsperioden (2009–2013).
År 2013 var > 90 procent av de nyupptäckta individerna mellan 15 och 69 år gamla
och många av dem har sannolikt en eller flera sexualpartners som kan behöva
vaccineras. Av de rapporterade 38 fallen med akut hepatit B år 2013 uppgavs
sexuell smitta i 21 fall [10]. Siffrorna antyder att sexualpartners till personer med
hepatit B inte nås av vaccination i full utsträckning.
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Smittrisk
Risken att drabbas av hepatit B som sexpartner till en smittad person har studerats i
flera äldre studier innan hepatit B-vaccin fanns tillgängligt på marknaden och
risken har beräknats till 12–42 procent när partnern har akut hepatit B [37, 38].
Smittrisk hos 83 hushållskontakter till 42 personer med akut hepatit B undersöktes
i en studie från USA. Tre av tretton sexualpartners (23 procent) drabbades av akut
hepatit B inom sex månaders uppföljning. Ingen av de övriga hushållskontakterna
fick serologiska tecken på hepatit B [39].
I en liten randomiserad kontrollerad studie från USA fick två grupper av
sexualpartners till personer med akut hepatit B antingen hepatit B-immunglobulin
(HBIG) eller placebo under sex månaders tid. Tjugosju procent av individerna i
placeboarmen fick akut hepatit B inom sex månader, jämfört med åtta procent i
HBIG-armen [40].
I en fall-kontrollstudie från Sverige och Roslagstulls sjukhus undersöktes år 1985
alla fall av akut hepatit B (n=78) som behandlades inneliggande. Tolv procent av
makarna till patienterna i studien fick tecken till klinisk hepatit [41].
I europeiska riktlinjer från IUSTI/WHO 2010 rekommenderas undvikande av
sexuellt umgänge, i synnerhet oskyddat penetrativt sex tills partnern har uppnått
skyddande titrar (anti-HBs > 10 mIU/ml) [38]. Kondomanvändning minskar risken
för smittoöverföring om personerna fortsätter att ha sex [42].
Vaccinationstäckning hos sexualpartners
Sannolikt är vaccinationstäckningen i gruppen bristfällig. Heterosexuell smitta är
idag den vanligaste smittvägen för hepatit B i Sverige. De individer som smittas
när sexpartnern är ovetande om sin infektion kan vi bara nå genom att öka
vaccinationstäckningen i befolkningen i allmänhet och i riskgrupperna i synnerhet.
Sexpartners till kända hepatit B-patienter bör ha fått erbjudande om att vaccineras i
samband med smittspårning, men det saknas aktuell statistik om detta.

Nyfödda barn till mödrar med kronisk hepatit B
Överföring av hepatit B från mödrar till deras barn under graviditeten eller i
samband med förlossningen har stått för, och står fortfarande för, en stor del av
antalet kroniska hepatit B-fall i världen och har varit den viktigaste
överföringsvägen i länder med hög hepatit B-prevalens [43]. De första rapporterna
om att hepatit B-virus överfördes från mamman till barnet kom i början av 1970talet [44-48].
WHO rekommenderar att alla barn födda till hepatit B-positiva mödrar ges
profylax med vaccination och hepatit B-immunoglobulin mot (HBIG)[49].
De senaste fem åren har det fötts cirka 113 000 barn per år i Sverige. Sedan 2005
ingår screening för hepatit B i den allmänna screeningen av gravida. Hur många av
de gravida i Sverige som screenas finns det ingen nationell statistik över och inte
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heller på hur många som är positiva. Antalet som upptäcks vid graviditetsscreening
är i medeltal 66 per år, men de flesta gravida med hepatit B har känt till sin
infektion sedan tidigare. Även efter lokala kontakter har det i det närmaste varit
omöjligt att få fram sådan statistik. För Region Skåne finns det dock statistik och
antalet screenade, HBsAg-positiva, HBeAg-positiva och antalet födda per år i
Region Skåne framgår av tabell 3.
Tabell 3. Hepatit B-screenade gravida i Region Skåne, andel positiva samt antal födda barn,
2007-2013
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

April
2006 –
2013
(antal
unika
gravida)

14 851

15 673

16 193

16 139

16 001

16 446

16 430

86 741

Antal
HBsAgpositiva

65

57

57

59

34

30

20

296

Antal
HBe-ag+

12

3

8

9

12

5

5

49

14 310

14 979

15 316

15 867

15 438

15 672

15 654

Antal
gravida
screenade

Antalet
födda
barn

Medelprevalensen av kronisk hepatit B hos screenade gravida åren 2007-2013 i
Skåne var ca 0,29 procent. Motsvarande siffror finns också för Stockholm där man
från december 2004 till juli 2008 bedrev en studie [50] och identifierades 356
HBsAg-positiva gravida kvinnor varav 33 var HBeAg-positiva (9 procent). Dessa
kvinnor födde 380 barn. Av de 358 barn som kunde följas upp hade en smittats av
hepatit B och detta barn var fött av en HBeAg-positiv kvinna. Förutsätter man
samma prevalens i resten av Sverige borde det födas cirka 330 barn om året till
hepatit B-positiva mödrar varav 29 är födda av HBeAg-positiva mödrar.
Smittrisk
Överföringsrisken utan profylax under graviditeten och i samband med
förlossningen är 70–90 procent om kvinnan är HBeAg-positiv och 10–40 procent
om kvinnan är HBeAg-negativ [43, 51-68]. Eftersom smittsamheten om modern är
HBeAg-negativ är mycket lägre har man dock inte i studier kunnat visa effekten av
profylax med hepatit B-immunglobulin (HBIG) hos barn till HBeAg-negativa
mödrar [69]. En nyligen publicerad studie såg ingen skillnad i frekvensen av smitta
mellan de barn till HBeAg-negativa mödrar som erhållit HBIG och de som inte fått
HBIG [70].
I Sverige rekommenderas endast HBIG till de barn vars mödrar är HBeAg-positiva
där risken för smittöverföring är större [71].
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Intrauterin smitta står för en minoritet av smittöverföringen, men den största risken
är under själva förlossningen [43]. Som mor-till-barn-smitta räknas också smitta
under amningen. Vid korrekt given profylax är det dock mycket tveksamt om
förlossningsmetoden påverkar risken [43, 72]. Det är också visat att efter korrekt
given profylax är amning säkert [73].
Trots korrekt given profylax kvarstår en viss risk för smittöverföring på 1–9
procent, men alla dessa fall har varit kopplade till hög virusnivå hos modern [43,
51, 74-77]. För att minska smittrisken hos de mödrar som har höga virusnivåer kan
läkemedelsbehandling under graviditeten vara aktuellt [43]. Man har också i vissa
fall försökt med HBIG till modern under graviditeten [78]. Behandlingar beskrivs
ytterligare i senare kapitel.

Riskgrupper där horisontell smitta kan förekomma
Horisontell smitta anges som en möjlig smittväg också för hepatit B. Den relativa
betydelsen av smittväg anses bero på vilken prevalens det finns i landet. I länder
med hög prevalens brukar den vertikala/perinatala smittvägen dominera medan i
länder med medelhög prevalens anses den horisontella smittan vara av störst
betydelse. Så har till exempel flera studier av barn från Turkiet visat en ökande
prevalens med åldern [79, 80]. Man har också i matematiska modeller som skattat
den globala bördan av hepatit B sett fler fall bland femåringar än bland ettåringar
[81]. I en metaanalys baserad på studier från endemiska länder mellan 1978 och
1985 såg man att prevalensen av tecken på genomgången hepatit B-infektion ökade
med stigande ålder under barndomen, tydande på en horisontell smittväg [82].
Antalet kroniska bärare ökade också mellan de två yngsta grupperna, men ökade
sedan inte ytterligare.
Mekanismerna och smittvägar vid horisontell smitta är inte helt kända, men anses
kunna uppkomma vid t.ex. långvarig kontakt med blodtillblandad saliv eller
minimala mängder blod på icke-intakt hud eller slemhinnor, t.ex. när man delar
tandborstar eller rakverktyg [79]. Experimentella data finns om att tårar och saliv
innehåller virus och virusnivån korrelerar till viremigraden i plasma [83-87], men
det är tveksamt om saliv smittar, såvida det inte sker genom bett s om orsakar brott
i hudbarriären [88].
Barn i förskola
Ett flertal fall av smitta i förskoleverksamhet och familjedaghem (dagmamma)
finns dokumenterade. Studier som studerar risken har dock varit svåra att
genomföra då man i flertalet fall haft lågt deltagande, alternativt att smitta även kan
ha skett via släkt och vänner. Studierna måste också vara genomförda i en
ovaccinerad population, varför mest äldre studier finns. I en studie från Japan
genomförd 1979–1982 undersöktes 2 196 barn från 52 förskolor och 36 befanns
vara HBsAg-positiva [89]. Av dessa 36 barn fanns det 10 barn som inte hade någon
förälder som var HBsAg-positiv. De fem förskolor där dessa tio barn gick
undersöktes och av 269 barn var 15 positiva (5,6 procent).
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Betydligt lägre siffror fann man i en studie från USA där man screenade för antiHBc [90]. Man screenade barn från sex olika förskolor (varav det på tre av dem
fanns barn med känd kronisk hepatit B). På ingen av dessa tre förskolor fann man
något smittat barn (antalet testade barn var 26, 97 respektive 105). På de övriga tre
förskolorna screenades 101 barn och man hittade åtta barn med anti-HBc men
endast ett av dem hade familjemedlemmar som inte hade kronisk hepatit B.
En annan studie från USA med en HBeAg-positiv tvååring visade ingen smitta på
194 personmånader (barn) eller 84 personmånader (vuxna) under risk [91].
Ytterligare en studie från USA av två fyraåriga indexbarn visade ett smittat barn på
144 personmånader under risk respektive ingen smittad på 635 personmånader
(barn) respektive 252 personmånader (vuxna) under risk [92]. Ett 21 månader
gammalt barn med ett bitbeteende smittade ett barn på en förskola i USA. Av de
andra 78 testade barnen var ingen smittad; vaccinationstäckningen i gruppen
framgår dock inte [93].
I en fallrapport från Australien som rapporterade om ett barn som smittats vid en
förskola fann man en smittfrekvens på 2,4 procent bland de som var ovaccinerade
[94].
Ett svenskt utbrott på en förskola är också väldokumenterat [95]. Här skedde först
smittspridning på ett familjedaghem (dagmamma) där tre barn smittades. Sannolikt
genom att indexfallet skadat sig i munnen och blödde och de andra barnen lånade
ut sina nappar för att trösta barnet. Två av de smittade barnen flyttade sedan till en
förskola och när fallen upptäcktes screenades 126 barn och 50 vuxna vid förskolan
utan att någon smitta bedömdes ha skett vid förskolan (ett av barnets syskon
befanns smittat vid denna screening).
I en studie av barn med kronisk hepatit B i Göteborg under 1994–1995 fann man
inga sekundärfall bland barn på samma förskola eller skola. Ett HBeAg-positivt
barn hade smittat två anhöriga. Den största delen av de anhöriga var dock
vaccinerade, medan vaccinationstäckningen bland förskole- och skolkamrater inte
framgår [96].
Vaccinationstäckning bland förskolebarn
Som del av arbetet med detta underlag tillfrågades smittskyddsenheterna i
Stockholm, Västra Götaland och Skåne om hur många barn och barngrupper i
förskolan som vaccinerats 2009-2014.
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Tabell 4. Andel barn med kronisk hepatit B och andel vaccinerade som börjat förskola 20092014.

*

Antal HBsAgpositiva barn som
börjat förskola

Vaccinerade
barn

Incidens att ett HBsAgpositivt barn börjar
förskola (100 000 person
år)

Stockholm

15

469

2,13

Västra Götaland

14

Ingen uppgift*

2,97

Skåne

9

Ingen uppgift

1,91

I senaste barngruppen som var aktuell var redan alla vaccinerade.

År 2013 fanns det i Stockholm 145 201, i Västra Götaland 97 367 och i Skåne 79
162 barn mellan 1 och 5 år. Kumulativt under 2009–2013 fanns det 703 644, 471
411 respektive 380 946 barn 1–5 år [97]. Detta gör att incidensen för att ett
HBsAg-positivt barn börjar förskola, i alla tre län sammanlagt, är 2,44/100 000
personår. Skulle denna siffra gälla för hela Sverige skulle 14 barn med kronisk
hepatit B börja i förskoleverksamhet årligen. I Stockholm vaccinerades i snitt 31
barn runt varje fall och skulle detta gälla på nationell nivå skulle ca 450 barn
årligen behöva vaccineras. Noterbart är dock att alla barn vid senaste tillfället i
Göteborg redan var vaccinerade, trots att Västra Götaland inte har en allmän
barnvaccination utan bara en riskgruppsbaserad vaccination (personlig kontakt,
Birgitta Arnholm, Smittskydd Västra Götaland)
Skolbarn
Smitta verkar framför allt förekomma i förskolemiljö medan smitta i skolmiljö är
mer ovanlig. Således kunde man i en undersökning från Danmark inte se någon
skillnad av markörer för genomgången eller kronisk hepatit B bland barn med
danskt ursprung beroende på om de gick på en skola med fler eller färre än tio
procent invandrare. Inte heller såg man bland barn med danskt ursprung, från de
skolor där det fanns barn med känd kronisk hepatit B, något barn med tecken på
genomgången eller aktiv hepatit B [98]. Vaccinationstäckningen bland barnen med
danskt ursprung framgår inte av studien.
En liknande studie från Australien studerade 2 883 barn (medelålder 11,3 år) från
50 olika skolor [99]. Totalt hade 169 barn tecken på genomgången eller pågående
infektion, tre av dessa var lågriskbarn och det fanns ingen skillnad om barnet gick
på en skola med över 20 procent högriskbarn eller mindre än 5 procent
högriskbarn. Av lågriskbarnen som gick på en skola med över 20 procent
högriskbarn var 41 av 668 vaccinerade medan motsvarande siffra för skolorna med
mindre än 5 procent högriskbarn var 49 av 676 lågriskbarn.
En skotsk studie visade inget fall positivt för anti-HBs bland 224 infödda skotska
barn som gick på skolor där det fanns barn med känd kronisk hepatit B, dock
användes en ganska okänslig metod för detektion av anti-HBs [100]. Denna studie
genomfördes innan hepatit B-vaccin fanns allmänt tillgängligt.
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Ett möjligt fall av smitta mellan åttaåringar i skolan finns dokumenterat från USA
[101]. Likaså finns ett fall där en lärare smittats [102].
Familjemedlemmar till person med hepatit B
Smitta inom familjen anses vara en betydelsefull smittväg och som beskrivits ovan
syns ökande prevalens av kronisk eller genomgången hepatit B med stigande ålder.
Ett flertal studier finns som studerat intrafamiljär smitta. Många av studierna har
dock metodologiska problem. I ett antal studier finns inga uppgifter om hela eller
delar av den studerade populationen är vaccinerad, alternativt är delar av
populationen vaccinerad men man skiljer inte denna grupp från ovaccinerad. I
många studier kan man inte exkludera perinatal smitta, antingen beroende på att
mamman är HBsAg-positiv eller att hon inte har testats. Ytterst få studier är
longitudinella till sin karaktär. Endast sådana har förutsättningar att bedöma
smittvägar i familjen såsom den horisontella smittvägen från mor till barn.
Ett flertal studier har sett större risk med mor-till-barn-smitta än far-till-barn-smitta
och förklarat detta med att modern i dessa länder är hemma och tar hand om
barnen. Man har dock inte i dessa studier kunnat exkludera perinatal smitta, varför
resultaten blir osäkra även om man sett stigande hepatit B-prevalens med stigande
ålder [81, 82, 103, 104]. Problem finns också att annan horisontell smitta eller
okänd smittväg kan ha spelat in, alternativt att signifikanta riskfaktorer för smitta
inte är tillämpliga i en svensk kontext [105, 106].
Flertalet studier har också problem med att man inte kan utesluta annan horisontell
smittväg än den inom familjen och ett flertal är gjorda i länder eller
befolkningsgrupper med hög prevalens av hepatit B. I de studier där det finns
kontrollgrupper har man ofta använt förstagångsblodgivare, en grupp som
åtminstone i Sverige har en betydligt lägre prevalens än övriga befolkningen [107109].
I en studie på ovaccinerade koreanska invandrare i USA åren 1988–1990 studerade
man bl.a. överföringsrisk från en HBsAg-positiv fader till barnen (n=78) [110]. Om
fadern var HBeAg-positiv var 19,2 procent av barnen HBsAg-positiva och
ytterligare 23 procent hade anti-HBs (som tecken på utläkt infektion) således totalt
42,2 procent av totalt 26 barn. Om fadern istället hade anti-HBe var 6 procent av
barnen HBsAg-positiva och 24 procent hade anti-HBs, således totalt 30 procent av
50 barn. I en japansk studie på ovaccinerade barn till HBsAg-positiva fäder men
negativa mödrar var 3 av 31 (12,9 procent) HBsAg-positiva [111]. I en australiensk
studie fann man att 3 procent (n=1) hade kronisk hepatit B (HBsAg-positiv) och 15
procent (n=6) hade tecken på genomgången hepatit B (anti-HBs-positiv och/eller
anti-HBc-positiv) av barn med HBsAg-positiva fäder (HBeAg-status okänt) men
negativa mödrar [112].
Liknande siffror gav en japansk studie utförd på en liten isolerad ö där 37 familjer
(totalt 175 personer) följdes under 2–13 år [113]. I 12,5 procent av familjerna där
fadern, men inte modern, var HBsAg-positiv upptäcktes minst ett barn som var
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HBsAg-positivt och i 64,3 procent av de familjer där ett syskon var positivt
upptäcktes minst ett ytterligare positivt syskon.
En annan studie från Taiwan studerades vuxna ovaccinerade barn (äldre än 20 år)
vars föräldrar vars kroniska bärare. Populationen var identifierad genom att man
sett kluster av hepatit B i dessa familjer och således selekterad. I denna studie hade
65,4 procent av barnen till en HBsAg-positiv fader tecken på kronisk eller
genomgången hepatit B-infektion [114]. I en studie som identifierat saudiska barn
med hepatit B fann man att i de familjer där även fadern hade kronisk hepatit B och
modern genomgången hepatit B hade 31,4 procent av barnen tecken på kronisk
eller genomgången hepatit B. I de familjer där indexbarnet hade hepatit B, medan
båda föräldrarna hade tecken på genomgången hepatit B, hade 17,4 procent av
barnen tecken på att ha varit utsatta för hepatit B-smitta [115].
Andra studier har gett en annan bild av risken för smitta från fäder till barn. En
taiwanesisk studie som jämförde HBsAg-positiva barn födda av HBsAg-negativ
mor mot HBsAg-negativa barn fann att endast faktorerna multipla intramuskulära
injektioner samt HBsAg-positivt syskon var oberoende riskfaktorer, däremot inte
HBsAg-positiv far [105].
Likaså var i en studie på barn födda i USA av HBsAg-negativ moder som var
Hmong-invandrare (folkslag i Asien), HBsAg-positivt syskon (OR=4,0 95 %
CI:1,5–9,3) en riskfaktor för hepatit B-infektion men inte HBsAg-positiv far
(OR=1,6, 95 % CI:0,6–3,8) jämfört med barn där ingen i hushållet var HBsAgpositiv [116]. Frekvensen av hepatit B-infektion bland de barn som inte hade någon
i hushållet som var HBsAg-positiv var 6,0 procent, en hög siffra jämfört med
prevalensen av infektion hos vita respektive afroamerikaner i USA vid samma tid
(0,8 % respektive 1,6 %). Intressant var också skillnaden mellan dem som hade ett
HBsAg-positivt syskon med mer än eller mindre än sex års åldersskillnad. Om
skillnaden var mindre än sex år var infektionsfrekvensen 47 procent (16/34) om
den var mer än sex år var endast nio procent (2/22) infekterade.
Liknande data fann en annan studie som undersökte kronisk eller genomgången
infektion hos barn där en förälder invandrat till USA från Sydostasien [117]. Hos
de barn som hade en HBsAg-negativ mor fanns det ingen signifikant skillnad
mellan dem som hade en HBsAg-positiv eller -negativ far. Däremot ökade risken
från 4,7 procent till 26,1 procent om ett syskon var HBsAg-positivt. Om syskonet
var mellan 1 och 5 år var risken 57,1 procent jämfört med 12,5 procent om
syskonet var 6 år eller äldre.
En longitudinell studie från Taiwan 1984 där barn följdes över två år visade en
incidens på 6,9/100 personår [106]. I denna studie var HBeAg-positivt syskon
(OR=6,4 95 % CI:1,6–25,0) och intramuskulära injektioner vid privat klinik
oberoende riskfaktorer vid multipel logistisk regression. Däremot var varken
kronisk infektion hos fader eller moder, oavsett HBeAg-positiv eller inte, eller
HBeAg-negativ infektion hos syskon en signifikant riskfaktor. I gruppen som
saknade HBsAg-positiv familjemedlem var incidensen 5,6/100 personår.
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I en turkisk studie fann man att 5,4 procent av totalt 624 barn med en HBsAgpositiv far, men negativ mor var kroniska bärare [118]. Den rapporterade HBsAgprevalensen i Turkiet i normalbefolkningen är mellan 4 och 9 procent. En annan
turkisk studie fann att 30,4 procent (n=7) var kroniska bärare av dem som hade ett
HBsAg-positivt syskon, men negativa föräldrar [119]. I en brasiliansk studie som
jämförde individer med asiatiskt respektive västerländsk ursprung fann man att
bland dem med asiatiskt ursprung som hade en HBsAg-positiv far men negativ mor
var 11,6 procent (n=3) kroniska bärare och hos dem med västerländskt ursprung
var 10,9 procent (n=7) kroniska bärare [120]. En studie från Bosnien-Hercegovina
visade att 1,6 procent (n=1) av barn till HBsAg-positiva fäder men negativa mödrar
var kroniska bärare [121]. I studien, som totalt omfattade 172 anhöriga, hade åtta
anhöriga en anamnes på vaccination. Skulle alla dessa åtta vara i gruppen med
positiv fader skulle risken istället vara 1,8 procent.
Ett flertal studier finns där andelen vaccinerade familjemedlemmar är oklart och
flertalet av dessa studier har exkluderats i arbetet med detta underlag. Många av
studier har använt sig av anti-HBs för att skatta bärarskap, vilket blir vanskligt
eftersom positivt anti-HBs även kan bero på en vaccination. Andelen som är
kroniska bärare blir ett säkrare mått. Men även detta är behäftat med felkällor. En
del av dem som har varit utsatta för risk kan ha varit vaccinerade. Smittfrekvensen
kan också ha varit betydligt högre eftersom en del kan ha läkt ut infektionen och
inte blivit kroniska bärare (ska man fånga dessa bör man använda anti-HBc).
Adoptivbarn

Några studier (varav två svenska) finns där man undersökt risken för ett HBsAgpositivt adoptivbarn att överföra smittan till familjen. I den ena undersökte man 96
HBsAg-positiva barn. Dessa barn och deras anhöriga följdes sedan upp via
smittskyddsregistret och rapporterade fall av hepatit B hos anhöriga registrerades.
Man fann tecken på hepatit B i 36 familjer (37,5 procent) [122]. Smittrisken skiljde
sig åt beroende på det adopterade barnets ålder. Sålunda upptäcktes anmälda
hepatit B-fall i 44 procent (33/75) om barnet var yngre än tre år men endast i 14
procent (3/21) om barnet var äldre än tre år vid ankomsten till familjen. Antalet fall
av hepatit B kan dock vara underskattat, eftersom man inte gjorde någon aktiv
efterforskning av hepatit B i familjerna utan endast inkluderade
smittskyddsanmälda fall. Långt ifrån alla fall av hepatit B är symtomatiska och
screeningfrekvensen i familjerna för smitta var okänd.
Den andra svenska studien undersökte familjemedlemmar till 14 adopterade
HBsAg-positiva barn [123]. Av de 38 familjemedlemmarna i de 12
adoptivfamiljerna provtogs 36 och av dessa hade 22 (61 procent) tecken på akut,
kronisk eller genomgången hepatit B-infektion. Endast i en av de tolv familjerna
hade ingen familjemedlem tecken på hepatit B-infektion. Studien hade ingen
kontrollgrupp och precis som i den andra studien kunde naturligtvis inte andra
smittvägar än via adoptivbarnet uteslutas. Prevalensen av hepatit B var dock många
gånger högre än i svensk normalbefolkning; vid samma tid var två procent av
blodgivarna anti-HBs-positiva.
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Liknande siffror finns även i en studie från Belgien [124]. Man följde här 65
HBeAg-positiva adoptivbarn. Tjugotvå familjer vaccinerades fullständigt, medan
sju familjer endast blev delvis vaccinerade. I dessa familjer vaccinerades inte sju
fäder och fyra mödrar. Av de 11 icke-vaccinerade utvecklade sju (64 procent) akut
hepatit B 7–29 månader efter ankomsten av barnet. Ytterligare tre föräldrar befanns
anti-HBs-positiva vid screening. Endast en av elva ovaccinerade föräldrar hade
inga tecken på hepatit B.
Helt andra resultat finns i en amerikansk studie [125]. Denna studie jämförde de
familjer som hade adopterat ett HBsAg-positivt asiatiskt barn (n=35) med dem som
hade adopterat en HBsAg-negativt barn. I gruppen som hade adopterat en HBsAgpositivt barn hade 14 procent av föräldrarna kronisk eller genomgången hepatit B
jämfört med 2,9 procent i den grupp som inte hade ett HBsAg-positivt barn (RR
4,9 95 % CI: 1,9–12,7). Inga syskon hade tecken på smitta; dock hade endast åtta
syskon varit utsatt för ett HBsAg-positivt adoptivsyskon med en åldersskillnad
mindre än två år och endast två av dessa adoptivbarn anlände till sin adoptivfamilj
före 2 års ålder. Av de 35 adopterade HBsAg-positiva barnen testades 25 för
HBeAg och 19 (76 procent) var positiva.

Personer som kommer från land
med högre prevalens av hepatit B
Av de runt 100 personer som årligen rapporterats med akut hepatit B i Sverige
under den senaste femårsperioden har knappt hälften smittats i Sverige.
Antalet kroniska infektioner som rapporteras påverkas av migrationsströmmar från
länder där hepatit B-infektion är mer vanligt förekommande. En stor ökning av
antalet rapporterade kroniska bärare skedde i början på 1990-talet i samband med
att Sverige tog emot många flyktingar från Balkanhalvön. Bland personer som
rapporterats med kronisk infektion de senaste fem åren saknas information om
födelseland i drygt 30 procent av fallen. Bland personer med känt födelseland är ca
95 procent utlandsfödda.
För att fånga upp kronisk hepatit B hos immigranterna är det viktigt med en
hälsoundersökning, något som landstingen enligt lag ska erbjuda. Detta faktum till
trots, hälsoundersöktes under 2013 endast 43 procent av de asylsökande (46 % år
2012) [126]. Man ska då ha i beaktande att dessa siffror endast är baserade på
asylsökande och inte på totala antalet migranter, vilket i så fall sannolikt inneburit
än lägre siffror.
I regel har länder och regioner i världen indelats i tre kategorier beroende på
prevalens av hepatit B (låg, medel och hög). I den senaste systematiska översikten
använder man istället fyra olika kategorier (< 2 %, låg; 2–4 %, medellåg; 5–7%
medelhög och > 8 % hög) [127]. Det är också denna källa WHO refererar till i
detta sammanhang (e-brev, WHO Global Hepatitis Programme genom Catharina
de Kat-Reynen)
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I den systematiska analysen av Ott et al. finns estimat av hepatit B-prevalensen
2005 för 5–9-åringar samt för 19–49-åringar. I följande stycken har genomgående
prevalensen för 19–49-åringar använts. Speciellt i Sydostasien har en markant
minskning skett av hepatit B-prevalensen bland 5–9-åringar och 2005 hade flera
länder, däribland Thailand och Malaysia, under 2 procent hepatit B bland 5–9åringar medan prevalensen för 19–49-åringar var 5–7 procent.
Invandring till Sverige
Invandringen av utomnordiska invandrare har ökat under åren sedan 2000 och
uppgår nu till ca 100 000 personer årligen. Under 2013 sökte 54 259 personer asyl i
Sverige. Av dessa var 36 procent kvinnor och 64 procent män. Av de asylsökande
fanns 39 procent i Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne [126].
De 10 vanligaste utomnordiska länder i vilka immigranterna är födda framgår av
tabell 5. Invandrare från dessa länder utgör ca 50 procent av det totala antalet
utomnordiska invandrare årligen. Dessa siffror kan jämföras med statistiken på
anmälda hepatit B-infektioner där det 2013 totalt anmäldes 1 789 varav 1 717
anmäldes som smittade utomlands. De vanligaste ursprungsländerna var Syrien
med 19 procent av totalt anmälda och Somalia med 17 procent. Av alla anmälda
fall ansågs 34 procent smittade i Afrika. För 82 procent av de utlandssmittade var
smittvägen okänd [10]. Antalet anmälda fall speglar mycket tydligt
migrantströmmarna med Somalia som de vanligaste migrantlandet 2013 med
medelhög eller hög prevalens och Syrien som det vanligaste landet bland länderna
med medellåg prevalens.
Tabell 5. Tio vanligaste födelseländerna för immigranter till Sverige, 2009-2010

Totalt antal

2009

2010

2011

2012

Irak

Somalia

Irak

Syrien

Somalia

Irak

Polen

Somalia

Polen

Polen

Afghanistan

Polen

Kina

Kina

Somalia

Irak

Thailand

Iran

Kina

Afghanistan

Iran

Thailand

Iran

Iran

Tyskland

Turkiet

Thailand

Kina

Turkiet

Tyskland

Tyskland

Thailand

Rumiland

Indien

Turkiet

Tyskland

Indien

Afghanistan

RumhanistIndien

40 216

35 125

30 740

35 443

Första generationens invandrare
Första generationens invandrare kan förväntas ha en incidens av kronisk hepatit B
som överensstämmer med det land där de är födda och uppvuxna. Detta fann man
också i en stor systematisk översikt från 2012, där man undersökte prevalensen av
kronisk hepatit B (HBsAg-positiva) hos migranter [128]. Denna studie visade
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också att flyktingar har en högre risk för kronisk hepatit B (OR=1.42; 95 % CI:
1,01–1,99) jämfört med övriga migranter. I metaanalysen studerades också hur stor
andel av migranterna som var immuna mot hepatit B (mätt som förekomst av antiHBs). I denna grupp kommer således både de som har en utläkt hepatit B och de
som blivit vaccinerade mot hepatit B att ingå. Seroprevalensen av anti-HBs var
39,7 procent (95 % CI: 35,7–43,9%) och var högst bland migranter från de regioner
som har högst hepatit B-prevalens [128].
En liknande systematisk översikt av hepatit B-förekomst i Europa publicerad 2013
innehöll studier som uppskattade förekomsten av kronisk hepatit B hos migranter i
Europa. Originalstudierna var utförda i fem olika europeiska länder (Grekland,
Italien, Nederländerna, Spanien och Storbritannien) [7]. Seroprevalensen av
HBsAg var mellan 1,0 procent till 15,4 procent och var i genomsnitt sex gånger
högre än prevalensen i den allmänna befolkningen i landet.
En studie från Nederländerna från 2012 som undersökte prevalensen av hepatit B
1996–2007 visade en prevalens av anti-HBc på 3,5 procent (95 % CI 2,2–5,5) och
en HBsAg-prevalens på 0,2 procent (95 % CI: 0,1–0,4) i den allmänna
befolkningen i Nederländerna [129]. Förekomsten av anti-HBc var 32,7 gånger
högre bland första generationens invandrare och förekomsten av HBsAg var 10,4
gånger högre jämfört med dem vars båda föräldrar var födda i Nederländerna (antiHBc 0,9 % och HBsAg 0,1 %).
Barn till föräldrar födda utomlands
I Socialstyrelsens nuvarande rekommendationer anges barn födda av föräldrar som
kommer från land med högre hepatit B förekomst som en riskgrupp för hepatit B.
Dessa barn riskerar att till exempel att smittas vid vistelse i föräldrarnas forna
hemländer. Av tabell 6 nedan framgår antal barn under 18 år t.o.m. 2013 som är
födda utomlands, födda i Sverige men där båda föräldrar är utrikesfödda och antal
barn födda i Sverige där den ena föräldern är född utrikes.
Tabell 6. Antal barn under 18 år i Sverige t.o.m. 2013
Totalt

Utrikes födda

152 417

Inrikes födda med två utrikes födda
föräldrar

246 017

Inrikes födda med en utrikes född förälder

232 245

SUMMA

630 679

Källa: SCB

Om man istället beaktar hur många som har en härstamning från länder med hepatit
B-prevalens över två procent så framkommer andra siffror (tabell 7). De länder
som enl. Ott et al.[127] har en prevalens över två procent har tagits med i denna
beräkning. Siffrorna innehåller dock en viss komplikation. Individer med båda
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föräldrar födda utomlands, men inte i samma land kommer i tabellen att bokföras
två gånger; en gång på faderns födelseland och en gång på moderns födelseland.
Därför kan inte antalet summeras till en totalsumma. Däremot kan ett spann anges
med lägsta antalet respektive högsta antalet barn som kan vara aktuella för
bedömningen av riskgruppens storlek.
Tabell 7. Antal barn under 18 år med härstamning från länder med hepatit B-prevalens>2%
Totalt

Utrikes födda

120 399

Inrikes födda med utrikes födda föräldrar
(från samma land)

171 642

Utrikes födda med två utrikes föräldrar,
fadern från land med högre prevalens av
hepatit B

56 896

Utrikes födda med två utrikes föräldrar,
modern från land med högre prevalens av
hepatit B

57 452

Inrikes födda med en förälder utrikes född

138 567

Totalt antal

487 504 – 544 956

lägsta antalet – högsta antalet
Källa: SCB

Ett antal studier från Nederländerna har undersökt risken hos andra generationens
invandrare. Nederländerna är precis som Sverige ett lågendemiskt land. Dock är
invandrarnas härstamning inte identisk med situationen i Sverige. De största
invandrargrupperna i Nederländerna kommer från Marocko, Turkiet, Surinam och
Nederländska Antillerna. Nederländerna har fram tills nyligen precis som Sverige
haft en riskbaserad vaccinationsstrategi av barn men införde 2011 en allmän
barnvaccination mot hepatit B.
En studie som undersökte prevalensen från 1996 till 2007 av kronisk hepatit B hos
ett randomiserat urval (justerat för ålder och 2007 även för födelseland) av
Nederländernas befolkning (n=15 189 1996 och n=19 781 2007) fann en prevalens
av anti-HBc på 3,5 procent (95 % CI: 2,2–5,5) och en HBsAg-prevalens på 0,2
procent (95 % CI: 0,1–0,4) (5). Prevalensen 2007 bland andra generationens
invandrare av anti-HBc var 2,9 gånger högre än för dem vars föräldrar var födda i
Nederländerna (p = 0,06), där prevalensen var 0,9 procent [129]. I studien fanns det
inga HBsAg- eller HBV-DNA-positiva bland andra generationens invandrare
(prevalens bland dem vars båda föräldrar var födda i Nederländerna var 0,1 %). En
riskfaktoranalys visade att andra generationens invandrare var en oberoende
riskfaktor för anti-HBc-positivitet (Population Attributable Factor (PAF) 4 %).
Subgruppsanalys av andra generationens invandrare visade vidare att ha en
utlandsfödd partner (prevalensratio (PR) = 9,1 p = 0,04) samt anamnes på
intravenöst drogmissbruk (PR = 32,4 p = 0,01) var oberoende riskfaktorer för antiHBc-positivitet. Detta antyder att en del av andra generationens invandrare smittas
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genom sexuell kontakt. Antagandet stärks av att endast fem procent av det totala
antalet anti-HBc-positiva första eller andra generationens invandrare var HBsAgpositiva, vilket indikerar att smittan inte skedde under de tidigaste barnåren. Om
man subgruppsstuderade barn (yngre än 15 år) fanns det totalt 11 anti-HBc-positiva
barn. Även här var andra generationens invandrare en oberoende riskfaktor (PAF
56 %). Tog man även med resande i modellen så minskade risken, vilket talar för
att en del av smittan sker vid resor till endemiska länder.
Ytterligare en studie finns från Nederländerna där man undersökte förekomsten av
akut hepatit B i Amsterdam mellan 1992 och 2009 [130]. Då man ville undersöka
smittan bland personer med utländsk härkomst exkluderades fall rapporterade
bland MSM, PID och barn under 15 år. Totalt fanns 509 fall varav 250
inkluderades (exkluderade var MSM, missbruk, barn under 15 år). Från och med
2004 fanns även föräldrarnas födelseland angivet så för perioden 2004–2009
gjordes en analys av andra generationens invandrare. Under denna period
inträffade det 89 fall av akut hepatit B och av dessa var 41 inrikes födda, 38
utrikesfödda och 10 inrikes födda med av minst en utrikesfödd förälder. Den ickeåldersjusterade incidensen var i de olika grupperna 1,6; 4,3 respektive 3,7/100 000
och år (infödda, första respektive andra generationens invandrare). Efter
åldersjustering fann man ingen signifikant ökad risk för andra generationens
invandrare. Det fanns dock inget fall av akut hepatit B bland andra generationens
invandrare äldre än 30 år så därför gjorde man en analys där man delade upp
populationen över 30 år respektive under 30 år. För gruppen över 30 år var risken
gränssignifikant för andra generationens invandrare (Incidence Rate Ratio=2,3 95
% CI: 1,0–5,4, p = 0,055).
I en studie från Tyskland som studerade anti-HBc- och HBsAg-positivitet hos ett
utsnitt av 13 065 barn (3–17 år) fann man att 0,5 procent var anti-HBc-positiva och
av dessa var 38,7 procent HBsAg-positiva [131]. Anti-HBc prevalensen var mer än
tio gånger högre bland första generationens invandrare och cirka 2,5 gånger högre
bland andra generationens invandrare jämfört med barn utan invandrarbakgrund
(2,4 %, 0,5 % respektive 0,2 %). Dessa riskfaktorer var även signifikanta i en
multivariatanalys; första generationens invandrare OR 11.0 (95 % CI: 3,5–35,0)
och andra generationens invandrare 3,0 (95 % CI: 1,2–7,3).
Sammanfattningsvis antyder litteraturen en hög grad av smittsamhet inom familjen
från små barn medan smittsamheten från större barn och vuxna verkar vara
betydligt lägre. Vad gäller smittsamheten från en HBsAg-positiv far förekommer
motstridiga uppgifter i litteraturen. Detta kan bero dels på att man i flertalet fall
inte undersökt HBeAg-förekomsten, dels på olika kulturella mönster när det gäller
hur mycket fäderna deltar i familjelivet. Den allra största majoriteten av studier är
också punktskattningar, så möjligheten finns att ett barn smittats utanför familjen
och sedan smittat sin far (risken för barn-till-förälder-smitta är som beskrivits ovan
hög). I länder eller befolkningsgrupper med hög prevalens är detta inte ett helt
osannolikt scenario. Alla sådana fall skulle i studierna ovan bli klassade som fartill-barn-smitta och leda till överskattning av risken. Flertalet studier ovan har inte
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heller någon kontrollgrupp varför det är svårt att bedöma om prevalensen är högre
än i normalbefolkningen.

Personal och vårdtagare inom omsorgsverksamhet
där det finns risk att hepatit B-smitta förekommer
Denna grupp finns med i Socialstyrelsens nuvarande rekommendation om vilka
som ska erbjudas hepatit B-profylax. Gruppen är dock mycket heterogen och
omfattar både de boende och personalen. För att försöka definiera vilka individer
som omfattas av omsorgsverksamhet utgår vi i det här underlaget från de olika
grupper som kan ha behov av särskilt stöd, vård eller omsorg och som definieras i
socialtjänstlagen (2001:453).
 Barn och unga. Vård och fostran utanför det egna hemmet om det är motiverat
på grund av att de riskerar att utvecklas ogynnsamt. Barnen kan antingen
placeras i familjehem eller i hem för vård och boende (HVB-hem). Boende för
ensamkommande barn inkluderas även i begreppet HVB-hem.
 Äldre människor. Särskilt boende för dem som behöver särskilt stöd.
 Människor med funktionshinder (fysiska och psykiska). Boende med särskild
service för dem som möter betydande svårigheter i sin livsföring enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 Missbrukare. Frivilligt eller enligt lagen om vård av missbrukare (LVM).
Boende på t.ex. HVB-hem.
HVB-hem och hem med särskild tillsyn
Barn och ungdomar som vårdas i familjehem eller på HVB-hem bor antingen där
frivilligt med stöd av socialtjänstlagen eller har blivit tvångsomhändertagna med
stöd av lagen av vård av unga (LVU). Skälen till placeringen kan bl.a. vara att de
farit illa i sin hemmiljö eller har problem med aggressivitet, kriminalitet eller
droger. Även vuxna kan bo på vissa HVB-hem. Dessa vuxna är framför allt
personer som har missbruksproblem och som vårdas där frivilligt med stöd av
socialtjänstlagen. Barn kan också placeras i familjehem.
I Sverige finns ca 400 HVB-hem och dessa drivs såväl av privata aktörer som av
kommuner och landsting. Vården står under tillsyn av inspektionen för vård och
omsorg (IVO). Statens institutionsstyrelse (SIS) är huvudman för särskilda
ungdomshem. Det är endast på dessa hem som man får ha låsbara avdelningar och
tvångsmedel såsom kroppsbesiktning och urinprov. Det är även SIS som driver
LVM-hem.
Under 2013 hade totalt 32 562 barn (under 20 år) någon gång under året en
heldygnsinsats. Av dessa var 1 963 tre år eller yngre. Den 1 november 2013 hade
22 668 barn (1 254 barn 3 år eller yngre) en pågående insats. Av dessa var ca 61
procent placerade i familjehem och ca 37 procent placerade på HVB-hem eller hem
med särskild tillsyn. Under 2013 påbörjade 12 306 barn vård enligt
socialtjänstlagen eller insats enligt LVU med boende utanför hemmet [132].
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Antalet vuxna med missbruksproblem som 1 november 2013 vårdades i frivillig
institutionsvård var 1 955 personer och 175 vårdades frivilligt i familjehem. Under
2013 utskrevs 903 personer till vård enligt LVM [133].
Boende med särskild service enligt LSS
Över 3 900 personer i åldern 0–64 år med funktionsnedsättning bodde permanent i
särskilda boendeformer den 1 oktober 2013. Motsvarande siffra för korttidsvård
var 887 personer [134].
Boende för äldre med behov av särskilt stöd
I Sverige fanns det 1 november 2013 1 885 299 personer som var 65 år eller äldre
[97]. Nästan 89 000 personer 65 år eller äldre bodde permanent i särskilda
boendeformer och ungefär 7 300 personer erhöll korttidsvård den 1 oktober 2013
[134].
Smittrisk på olika boendeformer
Det är uppenbart att smittrisken varierar oerhört mellan dessa vitt skilda grupper
och boendeformer och risken att smittas är svårbedömd. Man skulle möjligen
kunna jämställa vissa av boendena med risken att smittas inom familjen eller om
det är tal om små barn såsom smitta inom förskola. Risk för smitta uppkommer
framför allt om det finns någon som vårdas på hemmet med känd hepatit B men det
kan naturligtvis även finnas personer med odiagnostiserad hepatit B.
Med tanke på att personer placeras på vissa av boendeformerna via tvångsmedel
har det offentliga ett särskilt ansvar att skydda dessa personer från smitta.
Historiska data finns speciellt från skolor och hem för förståndshandikappade. Det
bör betonas att det vid denna tid snarast rådde en epidemisk situation av hepatit B
vid dessa hem och skolor [135-137]. I slutet av 70-talet och början av 80-talet
uppmärksammades denna situation och siffror på upp till 50 procent kroniska
bärare fanns. Studier som gjordes visade på en högre prevalens hos dem med
Downs syndrom jämfört med övriga personer med förståndshandikapp [138].
Risken för hepatit B verkade vara kopplad till institutionsboende eftersom de som
bodde hemma hade samma risk för hepatit B som den övriga befolkningen.
Däremot bland de institutionsboende varierade incidenssiffrorna för att ha blivit
utsatt för hepatit B från 2,3 procent per år till uppemot 20 procent per år.
Vidare såg man i en studie från Belgien 1991–1992 att familjemedlemmar till
institutionsboende som hade eller hade haft hepatit B hade en 7,6 gånger större risk
att ha eller ha haft hepatit B (27,9 % (n=31) mot 4,8 % (n=8) [139]. En svaghet i
studien är dock att man inte kan bortse från att t.ex. modern överfört smitta till den
institutionsboende. Detta är dock mindre sannolikt i ett lågendemiskt land såsom
Belgien; så hade t.ex. sju av de åtta syskonen som varit utsatta en negativ moder.
När institutionsboende i USA i början på 80-talet skulle placeras i skolor med
hemmaboende förståndshandikappade oroade man sig för smitta och flera studier
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genomfördes. I en artikel publicerad 1987 undersökte man en skola för
förståndshandikappade där man haft flera fall av hepatit B [140]. Av de 600
eleverna undersöktes 505 stycken och av dessa hade hela 26,9 procent någon
markör för hepatit B (av dem med Downs syndrom var det 52,7 %) och 37 (7,3 %)
var kroniska bärare, av vilka 74 procent var HBeAg-positiva. Några preventiva
åtgärder hade inte vidtagits på skolan. Av personalen (200 stycken, 162 deltog i
studien) hade 13 procent någon hepatit B-markör. Prevalensen av markörer
korrelerade till antalet gånger personalen hade blivit bitna. I en multivariatanalys
var klassrumskontakt med HBsAg-positiv elev, anställningslängd och tidigare
arbete med förståndshandikappade oberoende riskfaktorer. Med logistisk
regression uppskattades risken för personal till 2,6 procent per år [140].
Mellan 1977 och 1978 studerande man i New York smittrisken från
förståndshandikappade med hepatit B i skolor. Trettioåtta klasser, som var och en
innehöll mellan en och tre kända HBsAg-bärare studerades. Av de 453 eleverna i
klasserna provtogs 302. Av de 101 som bott på institution hade 82 procent någon
markör för hepatit B (HBsAg eller anti-HBs) jämfört med 9 procent av de 202 som
aldrig bott på institution. Av de fem positiva som aldrig bott på institution hade två
annan känd kontakt med hepatit B. Av personalen var 13,6 procent anti-HBspositiva [141].
En uppföljande studie från 1982 med delvis samma population fann en ökad risk
för genomgången hepatit B-infektion hos personal och elever med
klassrumskontakt med en hepatit B-bärare (OR=1,9 respektive 2,3) [142]. Man
fann också en årlig serokonversion (omslag till positiv i någon av HBsAg, antiHBs eller anti-HBc) hos personal på 1,3 procent och hos elever på 0,67 procent.
En longitudinell studie under 14 månader från USA visade inga smittade bland
personalen och serokonversion hos 1,8 procent av eleverna, men där smittan
troligtvis skett på den institution där eleven bodde [143]. Denna studie följdes upp
efter 3,5 år och 1984 fann man fortfarande ingen serokonversion hos personalen
och 0,011 serokonversioner /personår hos eleverna. Alla de tre serokonversionerna
skedde hos elever som var institutionsboende. Vid 11 tillfällen hade HBIG getts på
grund av smittillbud [112].

Yrkesgrupper med ökad risk för smitta
Alla yrkesgrupper som riskerar att utsättas för blod eller kroppsvätskor i arbetet har
potentiell risk att smittas av hepatit B. Generell vaccination av elever på
utbildningar inom polisen och inom hälso- och sjukvård är idag vanligt
förekommande, men varierar i olika delar av landet och även mellan olika
yrkesgrupper. Detta diskuteras även i senare kapitel.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det arbetsgivarens ansvar att vaccinera
dem som riskerar att utsättas för smittorisk.
AFS 2005:1, 17 § Arbetsgivaren ska vid behov och utan kostnad för arbetstagarna
erbjuda vaccination och andra medicinska förebyggande åtgärder och kontroller
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om arbetstagarna kan ha utsatts för eller riskerar att utsättas för skadlig
exponering för smittämnen eller andra biologiska agens.
Hälso- och sjukvårdspersonal
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för statistik över antal anställda inom
kommuner, landsting och landstingsägda bolag. Idag uppskattas
173 200 personer vara anställda inom hälso- och sjukvården. Av dem klassificeras
7 200 som laborerande personal (biomedicinsk analytiker, laboratoriebiträde eller
laboratoriearbetare), 3 200 som ambulanspersonal och 186 900 personer som
anställda inom vård- och omsorgsverksamhet.
Ur ett globalt perspektiv ses yrkesrelaterad smitta som ett stort problem. WHO har
uppskattat att enbart under år 2000 kan upp till 66 000 personer som arbetar inom
hälso- och sjukvård ha blivit smittade med hepatit B i sitt yrke [144].
Under 2000-talet har tre fall av vårdyrkesrelaterad smitta av akut hepatit B
rapporterats i Sverige. Det senaste fallet där vårdpersonal misstänks ha blivit
smittad i Sverige var 2011. Dessförinnan, 1985–2000, rapporterades sammanlagt
26 fall med misstänkt akut hepatit B bland hälso- och sjukvårdspersonal [10].
Flera studier har visat att vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal minskar
antalet fall av akut och kronisk sjukdom. I USA under 1970-talet var prevalensen
av hepatit B bland hälso- och sjukvårdspersonal mer än tio gånger högre än i övriga
befolkningen. Sedan 1980-talet har incidensen akut hepatit B bland
sjukvårdspersonal i USA sjunkit med 98 procent, från uppskattningsvis 17 000 fall
årligen 1983 till ca 250 dokumenterade fall 2010 [11]. Idag beräknas förekomsten
av hepatit B vara betydligt lägre i gruppen hälso- och sjukvårdspersonal i USA
jämfört med den övriga befolkningen [11, 145-147].
I en metaanalys av studier på sjukvårdspersonal i lågendemiska länder hade 38 av 1
364 (3 %) vaccinerade personer tecken på hepatit B jämfört med 71/1332 (5 %) i
placebogruppen (RR 0,51[95 % CI:0,35–0,73]) [148].
Den låga incidensen bland hälso- och sjukvårdspersonal är sannolikt en
kombination av god vaccinationstäckning, låg prevalens i befolkningen, basala
hygienrutiner på sjukhus och inte minst etablerade rutiner för hur sticktillbud ska
hanteras, inklusive postexpositionsprofylax [146, 149].
Smittrisk

Smittöverföring kan ske genom direkt eller indirekt kontakt med blod eller
kroppsvätska med inokulerat hepatit B-virus som penetrerar hudbarriären genom
små sår, brännskador, eksem eller över slemhinnor. Virusnivåerna är som högst i
blod, men finns i lägre nivåer i flertalet kroppsvätskor. Dock anses andra
kroppsvätskor som frekvent hanteras av viss sjukvårdspersonal exempelvis sputa,
uppkastning och urin inte vara smittsamma om de inte innehåller blod [11].
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HBeAg-positivitet korrelerar väl till graden av smittsamhet och används i praktiken
som surrogatmarkör vid bedömningen av smittrisk. Vid en stickskada med en av
hepatit B-virus kontaminerad nål, i frånvaro av postexpositions profylax hos en
ovaccinerad person, visar en studie att risken att smittas och få klinisk hepatit var
1–6 procent om indexpatienten var HBsAg-positiv och HBeAg-negativ jämfört
med 22–31 procent om indexpatienten var både HBsAg-positiv och HBeAg-positiv
[11].
I en systematisk översikt från USA 2001, om risken för poliser,
kriminalvårdspersonal, ambulanspersonal och brandmän att bl.a. utsättas för
yrkesrelaterad exponering av hepatit B, redovisas ett samband mellan arbetad tid
som ambulanssjukvårdare och risk för hepatit B [150].
Det är svårt att få en korrekt siffra på hur många stickskador som sker i Sverige,
pga underrapportering. I en enkät som vårdförbundet genomförde uppges att 80
procent av 1 000 tillfrågade medlemmar utsatts för stick- och skärskada eller har
exponerats för blod på slemhinna eller hud i samband med sitt arbete. Endast drygt
60 procent av dessa rapporterades [151].
Glenngard et al. har uppskattat antalet stickskador per år i Sverige till ca
6 500 efter att ha samlat in uppgifter från 85 sjukhus i Sverige, via ett
frågeformulär. Bland annat efterfrågades uppgifter om antalet rapporterade
stickskador. Uppskattningen på 6 500 stickskador årligen är dock en grov
uppskattning och bör tolkas med försiktighet, bl.a. på grund av det låga
svarsdeltagandet på 21 procent [152].
Det är ovanligt att smittöverföring till vårdpersonal kan kopplas till ett specifikt
sticktillbud. Vid utredningar som gjorts av vårdrelaterad smitta bland vårdpersonal
i USA har endast en minoritet kunnat dra sig till minnes en stickskada. Upp till en
tredjedel av de smittade har dock vårdat HBsAg-positiva patienter under tiden för
smittoöverföring [11]. Hepatit B-virus är livskraftigt och kan leva i torkat blod eller
kroppsvätska i upp till sju dagar, vilket tydliggör vikten av goda hygienrutiner för
att minska smittrisken [153].
Vaccinationstäckning

Det finns sparsamt med uppgifter om vaccinationstäckningen bland svensk
sjukvårdspersonal. Den senaste studien som presenterats är från 2006.
Verksamhetsområden där man räknade med att blodexponeringen var hög valdes ut
på Linköpings universitetssjukhus. Under 24 timmar erbjöds alla som jobbade
kliniskt inom dessa verksamhetsområden att svara på en enkät om
vaccinationsstatus och riskexponering. Av dem som svarade (n=369) var upp till
20 procent helt ovaccinerade, 40 procent delvis vaccinerade och bara 40 procent av
personalen var fullt vaccinerad. En orsak till den låga andelen fullt vaccinerade tror
man beror på att ansvaret för att vaccinera sig helt överlämnades till den anställde
[154].
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Vaccinationstäckningen bland tandvårdspersonal, personal på behandlingshem för
personer som missbrukar narkotika och personal inom omsorgsverksamheten är
oklar. Vissa vaccineras under sin yrkesutbildning, men det varierar i landet liksom
för övrig vårdpersonal. Detta belyses ytterligare i senare kapitel.
Polis och kriminalvårdspersonal
Enligt SCB:s statistik var 16 681 personer anställda som poliser och 7 511 personer
som kriminalvårdare i Sverige under november månad 2012 [97].
Smittrisk

Risken att exponeras för hepatit B-infekterat blod eller andra kroppsvätskor
korrelerar till prevalensen av infektion i populationen. Risken är därmed större i
storstadsmiljöer p.g.a. den generellt högre prevalensen [150]. Risken att smittas
beror på vilken skada man fått och vilken kroppsvätska man blivit exponerad för.
Människobett är den vanligaste expositionsformen i flera studier där hepatit Bexposition hos poliser har undersökts [155, 156]. Risken för överföring av virus vid
bitskada är lägre än för skada vid nålstick [149], men det finns flera
fallbeskrivningar där hepatit B-transmission skett genom människobett [157].
En fall-kontrollstudie från Nederländerna 2005 beskriver risken för smitta hos 112
poliser som blev exponerade för hepatit B-smitta i samband med tillbud. Tillbuden
var oftast människobett (43 %), blod från arresterad person i sår hos polis (36 %)
och nålstick (11 %). Fyra procent av de provtagna klienterna var HBsAg-positiva.
De fyra poliser som varit i kontakt med HBsAg-positiv klient fick vaccination och
hepatit B-immunglobulin (HBIG). Dessa fyra och ytterligare 17 poliser där index
inte kunde provtas, testade anti-HBc-negativt sex månader senare. I Nederländerna
vaccinerades inte polisen regelmässigt vid den här tiden (2000–2003) [156].
En systematisk översikt från USA år 2001 går igenom risken för poliser,
kriminalvårdspersonal, ambulanspersonal och brandmän att bl.a. utsättas för
yrkesrelaterad exponering av hepatit B [150]. Artikeln beskriver förhållanden i
USA, Nya Zealand samt Storbritannien. Det framkommer ingen ökad risk för
poliser att få hepatit B i någon av de inkluderade studierna och prevalensen är
densamma som hos befolkningen som helhet. Risken för kriminalvårdspersonal
gick inte att bedöma då man inte funnit några studier att inkludera i översikten.
En annan studie från USA år 2002 undersökte ett eventuellt samband mellan
yrkesexponering för blod och hepatit B-infektion. Grupperna som undersöktes var
poliser, brandmän och kriminalvårdspersonal. I studien framkom att det inte fanns
något förhållande mellan arbetad tid inom yrket och risk för smitta. Prevalensen av
hepatit B, genomgången, kronisk eller akut hepatit B, var inte högre än i
befolkningen som helhet. De av yrket oberoende riskfaktorer som var associerade
med hepatit B-infektion var tidigare STI (OR: 2.0; p < 0,01) och ”manlig
homosexuell aktivitet” (OR, 7.6; p <0,01). Enbart 5,4 procent av alla i studien
rapporterade att de någonsin blivit vaccinerade [155].
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Vaccinationstäckning

Det finns inga tillgängliga data om hur gruppens vaccinationsskydd ser ut i Sverige
idag.

Patientgrupper med ökad risk för smitta
eller allvarligare sjukdom vid hepatit B-infektion
Det finns flera patientgrupper som har en ökad risk för att bli smittade med hepatit
B eller att utveckla en allvarligare sjukdom vid hepatit B-infektion. I
Socialstyrelsens nuvarande rekommendationer är patienter i hemodialys en grupp
som rekommenderas vaccination. I detta avsnitt beskrivs denna patientgrupp, men
även andra patientgrupper med ökad risk för smitta eller ökad risk för allvarligare
sjukdom vid hepatit B-infektion, såsom personer med hepatit C eller hivinfektion,
personer med andra leversjukdomar och personer med sexuellt riskbeteende. Vad
gäller personer som är dubbelinfekterade med hepatit B och hepatit C eller hiv
tillhör de inte sällan även någon annan riskgrupp såsom PID.
Patienter med njursvikt och aktiv uremibehandling
Enligt Socialstyrelsens nuvarande rekommendationer anges att patienter i
hemodialys bör vaccineras mot hepatit B. Med tanke på rörlighet mellan de olika
formerna av aktiv uremivård som finns, hemodialys, peritonealdialys och
njurtransplantation kan det vara av värde att betrakta hela denna grupp som
tillhörande samma riskgrupp.
Liksom för många andra riskgrupper saknas idag kunskap om vaccinationstäckningen inom denna relativt stora patientgrupp samt om de vaccinerade
regelmässigt genomgår serologisk kontroll och vid behov får boostervaccination.
Det framgår dock att inte alla dialysenheter regelmässigt erbjuder sina patienter
vaccination, vilket belyses i senare kapitel (s.130).
Införandet av hemodialys under 1960-talet var en stor medicinsk framgång, men
relativt snart uppkom också oönskade effekter såsom att både patienter och
personal smittades av vad som då kallades ”serumgulsot”. Genom återkommande
testning av patienter och personal, förbättrad apparatur och hygienrutiner har man
kunnat minska den höga frekvensen av hepatit B, men fortfarande förekommer
smitta. Samtidigt som prevalensen hittills har minskat har svensk dialysvård fått ett
ökat inflöde av invandrare från länder med medelhög eller hög hepatit B-prevalens.
Likaledes företar dialyspatienter numera utlandsresor och dialyseras i länder med
betydligt högre hepatit B-förekomst än Sverige.
I Sverige förs ingen statistik över dialyspatienter med hepatit B eller hur många
som vaccineras och rutinerna skiljer sig betydligt mellan olika kliniker. Som en del
i arbetet med detta underlag togs statistik från Folkhälsomyndigheten fram och
samkördes med Svenskt Njurregister. I Svenskt Njurregister registreras alla med
aktiv uremivård, dvs. hemodialys, peritonealdialys eller njurtransplanterade. Av de
8 852 personerna som i slutet av 2013 var anmälda till Svenskt Njurregister var 29
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personer anmälda till Folkhälsomyndigheten som kroniska hepatit B-bärare (24 i
hemodialys, 4 i PD och 1 transplanterad). Detta ger en prevalens på 0,96 procent
bland HD-patienter, 0,51 procent bland PD-patienter och 0,02 procent bland
njurtransplanterade.
I slutet av 2012 var 8 852 i aktiv behandling mot sin njursvikt. Av dessa var 5 040
njurtransplanterade, 3 026 behandlades med hemodialys och 786 med
peritonealdialys [158]. Detta ger en prevalens av aktiv uremibehandling på 926 per
miljon invånare.
Figur 5. Patienter i aktiv uremivård 1990-12-31 respektive 2012-12-31. Fördelade på
behandlingsform och ålder.

Källa: Svenskt Njurregister [158].

Ökningen av patienter i aktiv uremivård är ca 1 100 per år. Det ger en incidens för
2012 på 112 per miljon invånare och år och de senaste åren har incidensen legat
runt 125 per miljon invånare och år. Könsfördelningen är 64 procent män och 36
procent kvinnor. Medelåldern för samtliga patienter i aktiv uremivård var 59,27 år i
slutet av 2012 [158].
Årligen förlorar 120 till 140 patienter sin transplanterade njure. Siffran har varit
konstant över de senaste åren trots fler transplanterade patienter. En framtida
prognos av antalet patienter i aktiv uremivård kan modelleras och ett troligt
scenario är att transplantationerna beräknas öka med ca 2,5 procent årligen och
antalet personer i dialys bedöms öka med ca 1 procent årligen. Detta motsvarande
en ökning med 120–130 transplanterade per år och 30–40 dialyspatienter årligen
under de närmaste tio åren [158].
Smittrisk

Tidigare var hepatit B-smitta vanlig, men har minskat under senare år [159].
Exempelvis var prevalensen i USA hos patienter i kronisk hemodialys 6,2 procent
1974 och 1,0 procent 2002 [160]. Under tidigt 70-tal visade man också att det på
ett flertal ytor på en dialysavdelning, även de utan synligt blod, fanns hepatit Bvirus [161]. Incidensen av kronisk hepatit B varierar också mycket mellan olika
länder och världsdelar och avspeglar delvis prevalensen hos den övriga
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befolkningen [162-164]. Den tidigare höga prevalensen minskade genom
förbättrade rutiner bl.a. beroende på riktlinjer utfärdade av den s.k.
Rosenheimreporten 1972 och riktlinjer från CDC [159]. I de flesta länder
vaccineras också hemodialyspatienter mot hepatit B och detta minskar naturligtvis
också förekomsten av hepatit B-smitta, även om incidensen minskade markant
mellan 1976 och 1980 innan vaccination etablerats [165].
Trots den kraftigt minskade prevalensen förekommer det även i västländer
nosokomial smitta av hepatit B vid dialysavdelningar. I en systematisk översikt
som studerade patient-till-patient-transmission av hepatit B i EU och USA mellan
1992 och 2007 fann man att av de identifierade 33 utbrotten skedde 10 (30,3 %)
vid dialysavdelningar [166]. I hälften av fallen berodde smittspridningen på
användandet av flergångsflaskor. I tre av fallen var smittvägen okänd. Författarnas
konklusion är att med beaktande av dagens hygienåtgärder och rekommendation
om vaccination mot hepatit B av dialyspatienter är hemodialys säkert och att
smittspridning i de flesta fall beror på att rutinerna inte följts.
Liknande siffror, där dialysavdelningar dominerar för vårdrelaterad hepatit Bsmitta, fann man i en irländsk studie som studerade vårdrelaterad blodsmitta 1997–
2011. I denna studie identifierade man tio tillfällen när det förelegat risk för
vårdrelaterad blodsmitta till patienter och patienter provtagits på grund av detta
[167]. Av de tio incidenterna hade tre inträffat vid dialysavdelningar och vid den
ena av dem hade hepatit B-smittspridning inträffat, medan vid ytterligare en
hittades patienter som exponerats för hepatit B utan annan känd riskfaktor varför
smittan möjligen kunde uppkommit på dialysavdelningen.
I en stor registerstudie som genomfördes i Australien, Nya Zealand, Japan, Kina,
Taiwan, Korea, Thailand, Hongkong, Malaysia och Indien 1996–2005 fann man att
hepatit B-prevalensen var från 1,3 procent till 14,6 procent och ungefär samma hos
både peritoneal- och hemodialyspatienter [163]. Däremot var i samma studie
hepatit C-prevalensen betydligt högre bland hemodialyspatienter (7,9 ± 5,5 %)
jämfört med peritonealdialyspatienter (3,0 ± 2,0 %). I Australien och Nya Zealand
föll dock prevalensen av hepatit C hos hemodialyspatienter under perioden och vid
slutet av perioden närmade den sig prevalensen för peritonealdialyspatienter. För
hemodialyspatienter var incidensen av hepatit C 0,1 serokonversioner per 100
patientår med risk medan PD-patienter bara hade 0,03 serokonversioner per 100
patientår med risk. För hepatit B fanns bara incidensdata för Thailand och de
skiljde sig inte signifikant mellan HD och PD-patienter. Att hepatit B-förekomsten
inte visade samma skillnader mellan HD och PD som hepatit C skulle kunna bero
på vaccination mot hepatit B och/eller striktare isolering av patienter med hepatit
B. Studien visar dock på risken med blodsmitta vid hemodialys [163].
I USA samlas med jämna mellanrum in data från de olika dialysklinikerna och i en
studie publicerad 2005 omfattande 263 820 patienter fann man en HBsAgprevalens på en procent, en siffra som varit nästan oförändrad från 1992 och
framåt. Detta kan jämföras med 6,2 procent i HBsAg-prevalens år 1972. Incidensen
av hepatit B var år 2002 0,12 procent. Andelen som fått åtminstone tre doser
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hepatit B-vaccin hade 2002 ökat till 56 procent att jämföra med 5,4 procent 1983
[160].
I en studie av Burdick et al. från 2003 studeras hepatit B-prevalens och
serokonversion från 308 hemodialyskliniker i Frankrike, Grekland, Italien,
Spanien, Storbritannien, Japan och USA [162]. Medelprevalensen av hepatit B var
i denna studie 3,0 procent och medianprevalensen 1,9 procent med landspecifika
prevalenssiffror mellan 0 och 4,6 procent. Den landspecifika serokonversionen var
mellan 0,4 och 1,8 per 100 patientår; där 78,1 procent av klinikerna inte hade
någon serokonversion. Man gjorde också en Cox proportional hazard model av
riskfaktorer för serokonversion och fann ett RR = 0,52 för om kliniken hade ett
särskilt PM angående hepatit B-smitta. Förvånande nog fann man att ett program
för allmän vaccination av dialyspatienterna gav ett RR = 11,2. Resultatet är
anmärkningsvärt, men en förklaring som även författarna för fram är att man på de
enheter där det förekommer mer hepatit B (och således risken för smitta
existerar/är högre) är mer benägen att implementera en allmän hepatit Bvaccination. Eftersom vaccinet inte ger ett hundraprocentigt skydd skulle detta
kunna vara förklaringen [162].
Ockult hepatit B hos dialyspatienter
Det har också på senare tid diskuterats vad som kallas ockult hepatit B, det vill
säga påvisandet av HBV-DNA trots avsaknad av HBsAg. Studier gjorda på
dialyspatienter har visat väldigt varierade förekomst av ockult hepatit B från 0
procent upp till 58 procent [168]. Flertal av studierna har dock varit små och
kommer från vitt skilda delar av världen och vidare studier behövs för att klarlägga
detta. Omvänt har en enstaka studie visat att en del av HBsAg-positiva
dialyspatienter visat sig vara negativ för HBV-DNA [169]. Fyndet behöver
bekräftas i fler studier.
Mortalitet hos dialyspatienter
Mortaliteten hos dialyspatienter har tydligt minskat sedan 1990-talet men årligen
avlider mellan 483 och 830 dialyspatienter och mellan 68 och 138
njurtransplanterade patienter. Mortaliteten skiljer sig markant mellan grupperna
och var för patienter i hemodialys 21,1 procent år 2012, medan den var 2,8 procent
för njurtransplanterade. Historiskt har den årliga mortaliteten varierat, men med en
genomsnittlig årlig mortalitet på 2,7 procent för njurtransplanterade och 25,2
procent för dialyspatienter [158].
Förutom ökad risk för smitta föreligger också hos njurpatienter en ökad morbiditet
och mortalitet om de smittas med hepatit B. Exempelvis har hepatit B-positiva
njurtransplanterade patienter en sämre överlevnad [159].
Personer som lever med hiv eller hepatit C
Både personer med hivinfektion och personer med hepatit C bär på en smitta som
har samma överföringsvägar som hepatit B och en hel del av individerna tillhör
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även andra definierade riskgrupper för hepatit B-smitta såsom personer som
injicerar droger(PID), män som har sex med män (MSM) och personer med
multipla sex partners. Hur stor del av dessa riskgrupper som blir dubbelinfekterade
beror till stor del på i vilken del av världen personen lever. Generellt uppskattas att
10 procent av alla som lever med hiv i världen även är infekterade med hepatit B
och liknande siffror anges även för hepatit C-patienter [170, 171].
En ytterligare faktor att beakta är risken för mer allvarligt sjukdomsförlopp och
ökad risk för komplikationer vid dubbelinfektion med hepatit C och hepatit B samt
vid dubbelinfektion med hiv och hepatit B. Vid dubbelinfektion med hepatit B och
hiv ökar risken för leverskada och även risken för levercancer [172], framförallt
vid obehandlad hivinfektion. Dubbelinfektion med hepatit C och hepatit B har
också visat sig öka risken för cirros, levercancer och död [173-177].
Dubbelinfektion med hepatit B och hiv

I världen uppskattades antalet människor som lever med hiv till 36,9 miljoner år
2014 [178]. I Sverige levde 2013 ca 6 400 personer med en diagnostiserad
hivinfektion [179].
I länder högendemiska för hepatit B (> 8 % prevalens) infekteras många i tidig
ålder och här är många av hivpatienterna dubbelinfekterade med hepatit B [172]. I
lågendemiska länder (< 2 %) såsom Sverige infekteras de flesta i vuxen ålder och
här är frekvensen av dubbelinfektion med hepatit B och hiv lägre. Personerna
smittas vid högre ålder och är då mycket mindre benägna att utveckla kronisk
hepatit B. Det har uppskattats att i Västeuropa och USA är hepatit B-prevalensen
(HBsAg) hos hivpatienter mellan 6 och 14 procent (4–6 % hos heterosexuella, 9–
17 % hos MSM och 7–10 % hos personer som injicerar droger) [180].
En metaanalys från 2011 som studerade dubbelinfekterade hivpatienter fann en
tydlig geografisk variation av risken för hepatit B respektive hepatit C. När man
delade upp resultaten på världsdel såg man att hepatit C- dominerade bland
europeiska hivpatienter dubbelinfektion (OR = 4,08) även om heterogeniteten i
studierna var oerhört stor [181]. Den globala epidemiologin av hepatit B håller
dock på att ändras och antalet fall minskar speciellt i yngre åldersgrupper och beror
på stora vaccinationsprogram [127].
En studie som tydligt illustrerar det förändrade panoramat är en taiwanesisk studie
på personer med hivinfektion [182]. I denna studie jämförde man personer med
hivinfektion som var födda före och efter 1984 när allmän barnvaccination infördes
mot hepatit B i Taiwan. Prevalensen av hepatit B bland personer med hivinfektion
födda före 1984 var 20,3 procent (friska kontroller 15,5 %) och hos de födda efter
1984 3,3 procent (friska kontroller 8,5 %). Intressant var också subgruppen
personer med hiv som injicerar droger födda efter 1984. Av dessa var 97,1 procent
HCV-positiva medan 5,6 procent var HBsAg-positiva och 40,7 procent hade antiHBc; motsvarande siffror hos friska kontroller var HBsAg-positiva 8,5 procent och
anti-HBc-positiva 27,9 procent vilket inte var någon signifikant skillnad.
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En stor studie (n=140 606) baserad på rapporterade fall av hiv i New York 2000–
2010 visade att vid hivdiagnosen var 4 procent samtidigt kroniska bärare av hepatit
B (HBsAg-positiva, HBeAg-positiva eller HBV DNA-positiva, ej förenligt med
akut infektion), 15 procent hade markörer för hepatit C (anti-HCV-positiva eller
HCV RNA-positiva) och 1 procent var samtidigt bärare av hiv, hepatit B och
hepatit C. Den största gruppen av dubbelinfekterade personer med hiv och hepatit
B var MSM som utgjorde 38 procent av denna grupp [183].
Svenska förhållanden

För svenska förhållanden kan man för personer med hivinfektion utgå från data i
InfCare HIV. Detta är ett nationellt vårdkvalitetsregister och beslutsstöd för
behandlande läkare där i princip alla personer med en diagnostiserad hivinfektion i
Sverige registreras och följs över tid. Här förs också in om man har en annan
kronisk blodsmitta samt om man är vaccinerad mot hepatit B. InfCare HIV:s
täckningsgrad av aktuella svenska hivpatienter är mycket god, däremot är det inte
alltid som alla uppgifter fylls i för varje patient. Data togs ut ur InfCare HIV
september 2010. När barn (under 18 år) och personer med akut hepatit C (n=5)
uteslutits fanns en kohort med 5 315 hivpositiva personer (personligt meddelat,
Jenny Stenkvist, Smittskydd Stockholm). Av dessa hade 223 (4,2 %) kronisk
hepatit B, 1 845 (35 %) genomgången hepatit B, 2 363 (44 %) var helt negativa,
427 (8 %) var införda som vaccinerade (vaccination samt serologiskt verifierat
svar) och 457 (8,6 %) saknade provsvar. Bland dem som hade injektionsmissbruk
som angiven smittväg hade 74 procent tecken på en genomgången hepatit B. Av
dem som hade MSM som angiven smittväg hade 36 procent tecken på en
genomgången hepatit B.
Dubbelinfektion med hepatit B och C

Vad gäller hepatit C så uppskattades det i en nyligen publicerad systematisk
översikt att det fanns 115 miljoner anti-HCV-positiva varav 80 miljoner var
viremiska [184]. För hepatit C är det svårare att skatta den svenska prevalensen
men det rapporteras årligen ca 2 000 nya fall [179]. I en studie som publicerades
2008 skattas prevalensen i Sverige till ca 0,5 procent [185]. En studie från år 2000
undersökte hepatit C-prevalensen hos en medelålders befolkning i en svensk
storstad och hittade där en förekomst på 0,37 procent varav 83 procent var
viremiska [107]. Slutligen fann en studie från 1994 att i en grupp
sjukvårdsanställda var prevalensen 0,7 procent [186]. De senaste fem åren har
prevalensen hos nya blodgivare i Sverige legat mellan 0,03 och 0,06 procent [10].
Kroniciteten av hepatit C uppskattas till ca 75 procent men allt bättre
behandlingsmöjligheter blir nu tillgängliga. Av dem som har hepatit C i Sverige är
majoriteten (58 %) smittade via injicering av droger och den näst största gruppen är
de med okänd smittväg [187].
Dubbelinfektion med hepatit B och hepatit C uppvisar i princip samma riskfaktorer
som för infektion med hepatit B, dvs. injektionsmissbruk, multipla sexpartners och
geografisk härkomst. Det skattas allmänt att 2–10 procent av anti-HCV-positiva
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personer är HBsAg-positiva, men siffrorna skiljer sig betydligt mellan olika studier
beroende på inkluderad population [171]. I kohorter där fler är missbrukare ökar
antalet dubbelinfekterade. I en amerikanskt seroprevalensstudie (n=21 241) bland
friska personer över 6 år (utsnittet slumpat och justerat så att det avspeglar USA:s
befolkning) fann man att prevalensen av anti-HCV-positiva personer var 1,8
procent och av dessa hade 74 procent positivt HCV-RNA. Personer med HCVinfektion hade nästan sex gånger högre risk än övriga att ha en samtidig hepatit Binfektion (25,7 % mot 4,5 %) [188]. I en studie av 1 271 hepatit C-patienter i Los
Angeles fann man en tydlig skillnad i antalet med dubbelinfektion baserat på
etnicitet. Elva procent av dem med asiatisk härkomst var dubbelinfekterade med
hepatit B medan endast 2,4 procent av dem med latinamerikanskt ursprung var
dubbelinfekterade [189]. I en studie gjord i New York bland 1 257 vuxna personer
med kronisk hepatit C var 5,8 procent dubbelinfekterade med hepatit B och hela
61,5 procent hade tecken på genomgången hepatit B-infektion [190]. Av kohorten
på 1 257 personer hade 66,5 procent intravenöst drogmissbruk och 46,3 procent
hade haft mer än 25 sexpartners. De starkaste riskfaktorerna för dubbelinfektion
var ålder under 40 år, asiatisk härkomst, injektionsmissbruk och mer än 25 sexuella
partners. En registerstudie av 168 239 hepatit C-positiva patienter vid
veteransjukhus i USA undersöktes hur många som hade tecken på hepatit B. Av de
168 239 var 21,5 procent endast testade för HBsAg medan 75,2 procent var testade
med någon kombination av hepatit B-markörer. 34,7 procent hade då tecken på
utläkt eller kronisk hepatit B [191]. Av de 102 971 personer (97,2 % män) med en
HCV-infektion hade 36,6 procent en exposition för hepatit B (definierat som någon
positiv hepatit B-markör exklusive anti-HBs) och 1,4 procent var
dubbelinfekterade med hepatit B (positiva för någon av HBsAg, HBV-DNA eller
HBeAg). Oberoende riskfaktorer för dubbelinfektion var ålder 50 år eller yngre,
manligt kön, hivinfektion, blödarsjuka, sicklecell anemi, thalassemi,
blodtransfusion samt att ha använt droger.[191]
I en historisk kohort av personer med akut hepatit B under åren 1978–1995 i
nordöstra Italien (n=183) fann man att 30,5 procent var anti-HCV-positiva [192].
Den vanligaste riskfaktorn var injektionsmissbruk som fanns hos 23,5 procent. En
multicenterstudie från Italien med 837 HBsAg-positiva personer från 14 italienska
sjukhus insamlade 1997 visade anti-HCV-förekomst hos sju procent av vilka 40
procent hade cirkulerade HCV-RNA [193]. Oberoende riskfaktor för anti-HCVförekomst var ålder över 42 år, anamnes på intravenöst missbruk, blodtransfusion
och härkomst från södra Italien. I en annan kohort av kroniska HBsAg-bärare i
Italien från 1992 fann man att hos dem med injektionsmissbruk var 68,7 procent
anti-HCV-positiva, medan hos dem med riskfaktor i form av blodtransfusion var
16,6 procent positiva och bland MSM och de med okänd källa var noll procent
anti-HCV-positiva [194].
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Svenska förhållanden

För hepatitpatienter i Sverige finns ett motsvarande vårdkvalitetsregister som för
hivpatienter, InfCare hepatit, men täckningsgraden är fortfarande låg och många
patienter med hepatit C är inte registrerade, varför inga data finns presenterade i
detta underlag. I en svensk studie baserad på alla rapporterade fall av hepatit B och
hepatit C i Sverige mellan 1990 och 2003 fann man att 45,9 procent av alla akuta
hepatit B-infektioner upptäcktes hos personer med en hepatit C-infektion [176]. Av
dem med kronisk hepatit C hade 4,7 procent även en kronisk hepatit B. I denna
grupp dominerade personer som injicerar droger stort (67 %), följt av okänd/ej
angiven smittväg (25 %).
Personer med annan leversjukdom
Denna grupp finns idag inte med i Socialstyrelsens rekommendationer, men för
personer med leversjukdom är det framför allt risk för allvarligare sjukdom om de
smittas, eftersom en samtidig hepatit B-infektion utgör en ytterligare belastning på
en redan sjuk lever.
Under de senaste fem åren har ca 10 000 personer årligen vårdats eller haft något
besök i sjukvården på grund av leversjukdom (annan än viral hepatit).
Tabell 8. Antalet unika individer per år som vårdats inneliggande eller besökt öppenvård
med leversjukdom (diagnoskoder K70-K76 inkluderade med undantag av diagnoser av övergående
art eller orsakade av infektiösa agens)
År

2009

2010

2011

2012

2013

Antal individer

9 509

10 038

10 534

11 186

11 876

Källa: Patientregistret Socialstyrelsen

Personer med sexuellt riskbeteende
Riskfaktorer associerade till sexuellt överförd infektion inkluderar bl.a. oskyddat
sex med multipla partners, STI i sjukdomshistorien och analsex [29, 30, 37, 38, 42,
195, 196]. Befolkningens sexualvanor förändras över tid, vilket innebär att nya
riskgrupper kan bli aktuella för vaccination. Det är svårt att definiera vad sexuellt
riskbeteende innebär, men man kan utgå från de kända riskfaktorerna. Detta avsnitt
behandlar heterosexuella personer med ökad risk för sexuellt överförd hepatit B
p.g.a. sexuellt risktagande. Risker för MSM och sexualpartner till en hepatit Binfekterad person är beskrivet i tidigare avsnitt.
Ett sätt att uppskatta antalet personer som skulle kunna tillhöra denna grupp kan
vara att utgå från en av riskfaktorerna; STI i sjukdomshistorien. Då klamydia,
gonorré och syfilis är anmälningspliktiga sjukdomar så förs statistik om antal fall
på Folkhälsomyndigheten.
Flertalet av alla klamydiafall är, till skillnad från hiv och andra sexuellt överförbara
infektioner, smittade i Sverige och huvudsakligen genom heterosexuell smittväg.
Klamydiafallen är framför allt koncentrerade till ungdomar och unga vuxna, dvs.
yngre än 30 år. Enligt Folkhälsomyndigheten rapporterades drygt 36 000 fall av
klamydia i Sverige år 2014 varav mer än 90 procent var smittade heterosexuellt.
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För syfilis var antalet fall 244 varav 18 procent uppgavs ha smittats genom
heterosexuell kontakt och för gonorré var antalet rapporterade fall drygt 1 300 fall,
varav 53 procent uppgavs ha smittats genom heterosexuell kontakt. Alla dessa
sjukdomar har ökat i incidens under den senaste tioårsperioden [35].
Ett annat sätt att uppskatta storleken på denna riskgrupp är genom antal personer
som besöker en ungdomsmottagning eller STI-mottagning p.g.a. misstanke om
STI. I så fall gör man ett antagande om att dessa personer skulle kunna ha ett
riskbeteende. Det finns i dagsläget inga lättillgängliga siffror på hur många
personer det kan röra sig om.
Tydén har undersökt sexuellt beteende bland kvinnliga universitetsstudenter (n =
350, medelåldern = 23,5 år) under 2009, och jämfört resultaten från 1999 och 2004.
Resultatet visade att det genomsnittliga antalet sexuella partners hade ökat till 11
från 7,4 under år 2004 och 5,4 under år 1999. Andelen som hade samlag utan
kondom vid första träffen hade ökat till 65 procent under 2009 från 45 procent
under år 2004 och 37 procent år 1999 [197].
I Sverige genomfördes 2008 en observationsstudie på fem ungdomsmottagningar i
Stockholm. 515 personer 18–22 år gamla fyllde i en enkät som skattade sexuellt
riskbeteende. 90 procent av de tillfrågade lämnade också ett blodprov. 81 procent
var kvinnor och en tredjedel av deltagarna var första eller andra generationens
invandrare. En knapp tredjedel rapporterade att de haft en STI, en knapp tredjedel
av deltagarna hade någon gång haft analsex och mediansiffran på antal sexpartners
var sex. Av hela gruppen visade 14 procent serologiska tecken på vaccination.
Seroprevalensen genomgången/ kronisk hepatit B i gruppen var 1,8 procent vilket
är jämförbart med övrig befolkning i Sverige. Den enda oberoende variabeln som
skilde ut sig var rapporterat första eller andra generations invandrare från ett land
med medelhög till hög prevalens av hepatit B. I denna grupp var prevalensen för
hepatit B-markörer 6,5 procent och därmed klart högre än för gruppen som
helhet.[2].
I bl.a. USA erbjuds besökare på STI-kliniker eller personer som får en STI-diagnos
hepatit B-vaccination [19, 37]. Ett flertal studier från både USA och Europa har
visat högre prevalens i gruppen som besöker STI-klinker [20-22, 198]. Exempelvis
visar en studie från en STI-klinik i Rotterdam, Nederländerna från 1997, att hepatit
B-prevalensen (anti-HBc och HBsAg) bland besökarna var mycket högre än i
befolkningen i övrigt. Dock kunde de påvisade fallen, vid tiden för studien,
relateras till redan etablerade riskgrupper som personer från endemiska länder,
MSM, PID, individer med multipla sexpartners eller STI i sjukhistorien och
sexarbetare [20].
En studie från en STI-klinik i England 1998 fann endast en lätt ökad prevalens
bland heterosexuella besökare jämfört med blodgivare. Anti-HBc 5,9 procent hos
män och 3,5 procent hos kvinnor. HBsAg 0,6 procent hos män och 0,4 procent hos
kvinnor. Som jämförelse var prevalensen anti-HBc 38,7 procent och HBsAg 4,2
procent hos MSM i samma studie [21].
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Flera av de faktorer som korrelerar till risk att smittas av hepatit B har sannolikt
ökat under de senaste åren. Det är exempelvis mer vanligt med fler sexpartners
[23], incidensen av STI har ökat [10] och sannolikt har även sexualvanorna
förändrats vilket framgår av ett ökat sexuellt risktagande [199, 200].
En enkätstudie om kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga
publicerades 2009 på uppdrag av den nationella enheten för hivprevention, då vid
Socialstyrelsen [199]. I studien framkommer en positiv attityd till kondom bland
ungdomar, men trots det använder endast hälften kondom vid sex med en ny eller
tillfällig partner. Det framkommer också att 47 procent av kvinnorna och 43
procent av männen någon gång hade haft analsex. Majoriteten av ungdomar (15–24
år) bedömer själva att de inte har någon eller liten risk att smittas med klamydia
eller hiv. Samtidigt återfinns 85 procent av alla rapporterade klamydiafall i
åldersgruppen 15–29 år.
I Storbritannien har det genomförts tre nationella intervju- och
enkätundersökningar för att kartlägga befolkningens sexualvanor. Antalet som
uppger heterosexuellt analsex senaste året har mer än fördubblats i studien från
2013 jämfört med början av 1990-talet. Andelen som anger analsex med motsatt
kön senaste året var 17 procent bland män och 15,1 procent bland kvinnor i alla
åldrar. I de yngre kohorterna var andelen ännu större [200]. I praktiken innebär det
att antalet kvinnor som har haft receptivt analt samlag i Storbritannien sannolikt är
större än antalet bland män som har sex med män. Motsvarande jämförande
befolkningsstudier har inte gjorts i Sverige under de senaste 20 åren, men
antagligen kan motsvarande mönster ses i Sverige.
Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att heterosexuella kontakter har varit den
dominerande smittvägen för akut hepatit B de senaste åren (2009–2013). Eftersom
vaccinationstäckningen i gruppen unga vuxna är låg finns en reell risk för utbrott i
gruppen med sexuellt riskbeteende, vilket en fallbeskrivning från Skaraborgs län
visar. Snabba åtgärder med kontaktspårning och vaccination begränsade troligen
smittspridningen i detta fall [201].
Manieri har undersökt sexuellt riskbeteende blanda svenska män som rest till
Thailand genom analys av enkäter. Totalt 158 män deltog och 63 procent uppgav
att de hade tidigare erfarenhet av samlag med prostituerade och 48 procent uppgav
att de var benägna att betala för sex under den nu aktuella resan. De flesta av dessa
män (80 %) har använt, eller planerar att använda kondom [202].
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Vaccinationens förväntade påverkan
på sjukdomsbördan
och sjukdomens epidemiologi
Vaccinationens påverkan på sjukdomsbördan beror främst på vaccinets
skyddseffekt samt vaccinationstäckningen både i riskgrupperna och i övrig
befolkning. Det framgår av litteraturen att hepatit B-vaccination skyddar mot
kronisk hepatit B och komplikationer som levercirros och hepatocellulär cancer.
Ett införande av vaccinationen som ett särskilt vaccinationsprogram skulle
sannolikt öka vaccinationstäckningen i vissa riskgrupper och därmed ha en positiv
effekt på sjukdomsbördan. Dock är det svårt att nå vissa riskgrupper med
erbjudande om vaccination. Vaccinationstäckningen i övriga befolkningen har
också betydelse för sjukdomsbördan.
Skyddseffekten av hepatit B-vaccination utvärderas ofta genom att mäta
antikroppsnivåer (anti-HBs) i blodet. I Sverige är den gällande gränsen för
immunitet samma för både immunkompetenta och immunsupprimerade individer:
anti-HBs ≥ 10 mIU/ml. För att kunna bedöma om vaccinationen har haft effekt och
eventuellt behov av boosterdos behöver provtagning av anti-HBs utföras. Tyskland
är, liksom Sverige, ett lågendemiskt land och har nyligen ändrat sina
rekommendationer för hepatit B-vaccination av riskgrupper. Gränsen för
skyddande antikroppsnivåer höjdes från 10 till 100 mIU/ml då dokumentation
visade att frekvensen av genombrottsinfektioner minskade [1].
I dagsläget ingår inte hepatit B-vaccination av riskgrupper i de nationella
vaccinationsprogrammen och registreras därför inte i Folkhälsomyndighetens
vaccinationsregister. En sådan registrering skulle dock vara av stort värde för att på
ett systematiskt sätt kunna utvärdera effekten av preventiva insatser och påverkan
på sjukdomsbördan.

Skyddseffekt av hepatit B-vaccin
hos immunkompetenta vuxna och barn
Efter primärvaccination sjunker anti-HBs koncentrationerna snabbt under det första
året. Hos barn som svarat på en tredos-immunisering med
antikroppskoncentrationer ≥ 10 mIU/ml har 15–50 procent låga eller ej
detekterbara anti-HBs koncentrationer efter 5–15 år [2]. Hos vuxna ser man <
10mIU/ml anti-HBs koncentrationer bland 7–50 procent efter 5 år och bland 30–60
procent efter 9–11 år (9).
Emellertid har andra studier visat att en primärvaccination med hepatit B- vaccin
kan vara i över 20 år, trots att vaccininducerade anti-HBs titrar har sjunkit eller
försvunnit [3].
Poorolajal et al. har publicerat en systematisk översikt med initialt 42 kohorter med
11 090 inkluderade studiedeltagare. Metaanalysen innefattade 34 kohorter med 9
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356 vaccinerade deltagare som bestod av sjukvårdspersonal och personer från den
allmänna befolkningen i åldrarna 0 till över 65 år [4]. Studiedeltagarna följdes
under 5– 22 år och översikten visar att skydd mot hepatit B varar åtminstone 20 år
hos majoriteten av immunkompetenta personer, men att ökad risk för infektion inte
kan uteslutas ju längre tiden går från tiden för vaccination. Resultatet från
metaanalysen visade en total kumulativ hepatit B-incidens (fall med positivt
HBsAg och fall med påvisat anti-HBc utan HBsAg) på 0,007 (95 % CI: 0,0050,010) med en variation mellan studierna från 0–0,094. Vid subgruppsanalys var
den kumulativa incidensen 0,001 (95 % CI: 0,000-0,005) respektive 0,017 (95 %
CI: 0,008-0,025) i kohorter från låg- respektive högendemiska områden (p <
0,001). Det var däremot ingen signifikant skillnad mellan sjukvårdspersonal och
deltagarna från den allmänna befolkningen (p = 0,92), inte heller mellan
åldersgrupperna. Sammantaget var det åtta individer av totalt 11 090
fullvaccinerade som någon gång under uppföljningsperioden blev HBsAg-positiv,
men ingen blev kronisk hepatit B-bärare. Vid uppföljning efter vaccination i
kohorter från lågendemiska regioner förekom inget fall med positivt HBsAg, men
däremot två fall med positivt anti-HBc bland sjukvårdspersonal [4].
Långvarig skyddseffekt av hepatit B-vaccination hos barn
Faktorer som påverkar immuniteten på lång sikt hos spädbarn, efter hepatit Bvaccination, sammanställdes av Schönberger i en systematisk översikt [5].
Resultatet på anti-HBs (≥ 10 mIU/ml) 5–20 år efter primärvaccination redovisades
i 46 studier och bedömning av anamnestiskt svar efter boostervaccination till
individer som före dos hade anti-HBs ≤ 10 mIU/ml redovisades i 29 studier.
Sammantaget hade endast 56,3 procent (15 944 av 28 329 personer) mätvärden
som talade för skyddande antikroppsnivåer. Antikroppssvaret varierade dock stort
mellan olika studier, från 7–100 procent. Multivariatanalys visade att ålder vid
uppföljning (OR 0,84 [95 % CI:0,82–0,85]), moderns HBsAg-status (OR 2,37 [95
% CI:1,11–5,08]), lägre vaccindos (OR 0,14 [95 % CI:0,06–0,30]) och kortare tid
mellan sista och föregående dos vid primärvaccination (OR 0,44 [95 % CI:0.22–
0,86]) påverkade andelen personer med skyddande antikroppsnivåer ≥ 10 mIU/ml.
Dock påverkade inte hepatit B-prevalensen i det undersökta landet, typ av vaccin,
start för given första dos (0–6 månaders ålder) eller antalet vaccindoser. Av de
studier som studerade svar på boostervaccination hos barn med anti-HBs < 10
mIU/ml, var det 82,3 procent (3 235 individer) som svarade på boosterdos.
Förutom längre uppföljningstid från primärvaccination (OR 0,91 [95 % CI:0,85–
0,98]) var lägre vaccindos (OR 0,20 [95 % CI: 0,10–0,38]) den enda faktor som
påverkade anamnestiskt svar på boosterdos 5–17,7 år efter primärvaccination [5].
Non-responder/ weak responder/ partial responder/ hyporesponder
Olika definitioner ses i litteraturen men de flesta klassificerar non-responders som
individer som efter primärvaccination uppnår en anti-HBs-nivå lägre än 10 mIU/ml
och samtidigt är negativ för både HBsAg och anti-HBc [2, 6]. I vissa studier
beskrivs weak responders när anti-HBs är mellan 10 och 100 mIU/ml [7].
Ytterligare definitioner är partial responder (3,0– 9,9 mIU/ml) och för non72

responder ses även < 3 mIU/ml. Låg nivå av anti-HBs är svårvärderat eftersom
ospecifika reaktioner förekommer i alla analyser med resultat nära cut-off. De flesta
studier redovisar endast anti-HBs över eller under 10 mIU/ml.
Boostervaccination
Personer som efter primärvaccination serokonverterar, men inte uppnår 10 mIU/ml
anses inte vara skyddade vid exposition.
I en studie från Italien gavs boosterdos till tonåringar 17 år efter spädbarnsvaccination. Högre anti-HBs-nivåer noterades i gruppen som före boosterdosen
hade < 10 mIU/ml jämfört med gruppen som hade icke-detekterbara anti-HBsnivåer (p < 0,001) [8]. I samma studie bedömdes 15 personer (2,6 procent) ha blivit
”naturligt boostrade”, dvs. att de blivit exponerade för hepatit B-smitta. Tio av
dessa hade vid tidigare uppföljning 10 respektive 17 år efter primärvaccination
anti-HBs < 10 mIU/ml och saknade serologiska markörer som tecken på aktuell
eller genomgången infektion (HBsAg-negativa och anti-HBc-negativa). En
förklaring till att de inte insjuknade kan vara att det cellulära immunförsvaret varar
längre än det humorala [8]. Ett negativt anti-HBs behöver inte betyda avsaknad av
immunitet hos vaccinerade; det immunologiska minnet kan aktiveras [9]. Man har
därför inte definierat några regler för boostervaccination [8, 10-12].
Vaccingenombrott
En definition av vaccingenombrott är påvisbart anti-HBc, med eller utan positivt
HBsAg, efter fullföljd vaccination. Både äldre och nyare studier visar att
serologiska tecken på en tidigare, dvs. genomgången infektion (positivt anti-HBc
och samtidigt negativt HBsAg) förekommer trots fullföljd vaccination [4].
Resultatet från en metaanalys visar en kumulativ incidens av genombrottsinfektion
(HBsAg-positiv och/eller anti-HBc-positiv) 5–20 år efter vaccination 0,007 (95 %
CI:0,005-0,0010) med en variation mellan studierna från 0–0,094. Totalt ingick 9
356 individer i analysen och det fanns inga fall med positivt HBsAg de första fem
åren efter vaccination. I studier från lågendemiska länder fanns inget fall med
positivt HBsAg, men två fall med positivt anti-HBc [4].
Det finns risk att antalet fall av genombrottsinfektion hos barn till HBsAg-positiva
mödrar överskattas om anti-HBc kontrolleras vid för tidig ålder eftersom
maternella antikroppar kan påvisas upp till 18–24 månaders ålder [13].
Vaccine escape mutanter
För att bedöma om det i Sverige finns cirkulerande hepatit B-stammar med
mutationer som innebär att vaccinet inte skyddar effektivt startade
Folkhälsomyndigheten en nationell molekylärepidemiologisk baslinjestudie år
2013. Hittills har 125 prov från alla Sveriges landsting analyserats (november
2014). De flesta hepatit B-stammar som har analyserats är från individer med
diagnostiserad akut hepatit B samt en mindre del från kroniska hepatit B-bärare.
Inga mutationer som orsakar antiviral resistens eller mutationer som försämrar
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skyddseffekten av hepatit B-vaccinet har påvisats (e-brev, Mia Brytting,
Folkhälsomyndigheten).
Faktorer som påverkar immunsvaret
Skyddande antikroppsnivåer efter primärvaccination uppnås hos > 95 procent av
barn och unga vuxna, medan de efter 40 års ålder sjunker till under 90 procent, för
att vid 60 års ålder endast vara 65–75 procent av de vaccinerade som svarar med en
anti-HBs-titer ≥ 10 IU/ml [14]. En systematisk översikt publicerad 2002 visar en
ökad relativ risk (RR 1,52 [95 % CI:1,26–1,83]) för ett uteblivet vaccinationssvar
vid högre ålder (> 40 år). Metaanalysen baseras på 11 037 individer i 24 studier,
varav sex var studier som bestod av diabetiker samt lever- och njursjuka och övriga
studiers studiedeltagare bestod framförallt av sjukvårdspersonal. Ålderns inverkan
på serokonversion var inte lika tydlig hos dem med bakomliggande sjukdom [15].
En äldre prospektiv studie som publicerades 1996 på sjukvårdspersonal och deras
släktingar i åldrarna 12–60 år från 58 olika sjukhus genomfördes för att bedöma
vaccineffekt och undersöka hur olika faktorer påverkar immunsvaret. Alla 880
individer fick 20 µg vaccin vid 0, 1 och 6 månader och anti-HBs analyserades en
månad efter fullföljd vaccinationsserie. Sammantaget serokonverterade 97,8
procent, men tydligt färre bland individer i åldrarna 40–59 år (95 procent). Ålder,
rökning (≥ 10 cigaretter per dag), Broca index > 110 procent , anti-HBs-kontroll >
8 veckor efter sista dosen , underliggande kronisk sjukdom och manligt kön var
faktorer associerade med lägre anti-HBs-nivåer [16].
Genetiska faktorer som HLA haplotyper och polymorfism i cytokingener har hos
friska individer kopplats till immunsvar vid hepatit B-vaccination. En metaanalys
ger visst stöd för att specifika HLA-klass II-alleler av DRB1 och DQB1 är
associerade med antikroppssvar på hepatit B-vaccination hos friska personer [17].
En litteraturgenomgång visade att non-responders bland hemodialyspatienter i
högre utsträckning hade HLA-A1, B8 och DR3 än de som svarade på vaccination
[6]. Vissa genotyper av interleukiner, t.ex. IL-18 förstärker antikroppssvaret. Hög
ålder är också kopplad till sämre svar. Av patienterna yngre än 40 år
serokonverterade 84 procent jämfört med 33 procent av de 60 år eller äldre. Sämre
antikroppsvar har även kopplats till hepatit C, dubbelinfektion med hepatit C och
hiv, diabetes mellitus och dåligt nutritionsstatus [6].
Injicering av droger mer än en gång per dag och ålder 40 år eller äldre ger var för
sig en ökad risk för non-response. Det framkommer av en studie med 707 personer
med drogmissbruk i USA som randomiserats till vaccination enligt standardschema
(0, 1 och 6 månader) eller till snabbvaccination (0, 1 och 2 månader). Provtagning
skedde månad 2, 6 och 12 och ingen av deltagarna hade tecken på aktuell eller
tidigare hepatit B. Skyddande antikroppsnivåer uppnåddes hos 65 procent av
deltagarna [18].
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Långtidseffekter av
hepatit B-vaccination; minskad sjukdomsbörda
Erfarenhet från låg- och medelendemiska länder med vaccinationsprogram
Belgien är, liksom Sverige, ett lågendemiskt land när det gäller hepatit B. Allmän
barnvaccination infördes i september 1999 och sedan 2004 ges första dosen vid 2
månaders ålder och barn i åldrarna 10–13 år erbjuds catch up-vaccination. Före
dess (1996–1999) erbjöds vaccination till barn under 13 år till en reducerad
kostnad. En seroprevalensstudie från 2006 visar att förekomsten av hepatit B eller
genomgången hepatit B var oförändrat låg (1,8 procent) jämfört med åren före
vaccinationens införande (1993–1994) [19]. Undersökningen grundade sig på 2
443 representativa prov från den belgiska befolkningen i åldrarna 1–19 år tagna
under åren 2006–2007, dvs. 7–8 år efter införandet av det allmänna
vaccinationsprogrammet. Resultaten jämfördes med prov som samlats på ett
likartat sätt 2002–2003. Utifrån förekomsten av hepatit B-markörer bedömdes de
som antingen vaccinerade, exponerade för hepatit B-virus eller utan tidigare
exposition. Eftersom vaccinationsstatus inte var känt innehöll gruppen utan
exposition således även non-responders och personer som uppnått skyddande
antikroppstitrar efter vaccinationen, men där nivån sjunkit över tid. Bland de med
vaccininducerad immunitet, åren 2006–2007, fanns flest bland ettåringar och 13åringar (83,5 respektive 62,0 procent). Åren 2002–2003 fanns 68,8 procent bland
både 2- och 14-åringar. Att andelen immuna 2-åringar ökade från 68,8 procent
2002 till 83,5 procent 2006 bedömdes bero på högre vaccinationstäckning bland
spädbarn efter införandet av kostnadsfri vaccination [19].
USA har inte infört hepatit B i allmänna vaccinationsprogram till barn, men det
rekommenderas av CDC sedan 1991. Incidensen av hepatit B har från 1990 till
2007 sjunkit med 82 procent. En standardmetod för att värdera immunitet efter
vaccination är att bedöma anamnestiskt svar av boosterdos. I en randomiserad
studie av 420 amerikanska barn från Houston, Texas som blev vaccinerade som
spädbarn med tre doser under första levnadsåret och följdes upp vid 16–19 års
ålder visade ingen av dem serologiska markörer som tecken på aktuell eller
genomgången hepatit B [20]. Före given boosterdos med 10 eller 20 µg vaccin
hade 24 procent skyddande antikroppstitrar och 92 procent vid uppföljning två
veckor efter. Fastän det före boosterdosen var en lägre andel med seroprotektion i
gruppen där vaccination påbörjades första levnadsveckan jämfört med barngruppen
där första dosen gavs tidigast vid 4 veckors ålder sågs ingen skillnad efter given
boosterdos. Det var heller ingen skillnad mellan grupperna som fått hög- eller
lågdos vaccin. Däremot var högre anti-HBs-titrar tydligt associerade med högre
vaccindos, icke kaukasier och högre titer före boosterdos i gruppen som fick första
vaccindos efter fjärde levnadsveckan [20].
Polen introducerade först hepatit B-vaccination till riskgrupper 1988 och införde
sedan allmän vaccination till barn 1993. Ekonomiska problem medförde en
fördröjning, men sedan 1996 vaccineras alla nyfödda barn. Incidensen av hepatit B,
år 1989, var 40,3 per 100 000 invånare. Efter att allmän barnvaccination infördes
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år 1993 sjönk incidensen av hepatit B till 34,6 per 100 000 och ytterligare till 9,1
per 100 000 invånare år 1999 [21]. År 2007 rapporterar ECDC att incidensen i
Polen sjunkit ytterligare, mindre än ett fall per 100 00 invånare [22].
Italien införde allmän barnvaccination och catch-up-vaccination av 12-åringar 1991
och var då ett av de första länderna i världen att göra det. Det medförde en nedgång
av antalet fall både av akut hepatit B och av hepatit D. Incidensen sjönk från 5 per
100 000 invånare 1991 till 0,9 fall per 100 000 2010. Det var ännu mer märkbart i
åldersgruppen 15–24 år under samma tidsperiod, då incidensen sjönk från 17 till <
0,5 fall per 100 000.
En stor italiensk multicenterstudie genomfördes 2003 för att bedöma
vaccininducerat immunsvar hos barn vaccinerade som spädbarn tio år tidigare [23].
Av initialt 1 212 vaccinerade barn följdes 571 upp efter ytterligare sju år. Inget av
dessa hade tecken på aktuell eller tidigare genomgången hepatit B. De med antiHBs < 10 mIU/ml erbjöds boosterdos. Sammantaget svarade 98 procent av
tonåringarna med skyddande antikroppstitrar. En begränsning i studien är att barn
som tio år efter vaccinationen hade låg eller icke påvisbar antikroppnivå 2003 fick
en påfyllnadsdos, och därför kan långtidseffekten av immuniteten vara överskattad
[8]. Samma studie visar även att en låg, men inte skyddande, antikroppsnivå kan
prediktera för bättre effekt av en boosterdos med högre antikroppstiter (p = <
0,001) och talar för kvarvarande immunologiskt minne [8].
I Nordterritoriet i Australien infördes barnvaccination redan 1990. År 2000
infördes allmän barnvaccination i hela Australien och vaccination av barn 6–16 år
hade införts två år före. En metaanalys baserad på studier på gravida kvinnor och
vuxna utförda 1972–2008 i olika regioner i landet visar att den totala HBsAgprevalensen i landet minskade från 6,47 procent (95 % CI:4,56–8,39) före år 2000
till 2,25 procent (95 % CI:1,26–3,23) efter. Prevalensen skiljer sig mellan olika
befolkningsgrupper. Bland ursprungsbefolkningen minskade prevalensen under
samma period från 16,72 procent (95 % CI:7,38–26,06) till 3,96 procent (95 %
CI:3,15–4,77). Australien betraktas numera som ett lågendemiskt land, 2011 var
hepatit B-prevalensen en procent [24].
Hepatocellulär cancer (HCC)
Kronisk hepatit B- eller C-infektion är de viktigaste kända riskfaktorerna för att
utveckla HCC. Globalt uppskattas cirka 54 procent av alla levercancerfall bero på
hepatit B-infektion [25].
Införande av allmänna vaccinationsprogram i hepatit B-endemiska områden har
minskat hepatit B-prevalensen i dessa länder. Taiwan var det första landet i världen
som införde nationellt hepatit B-vaccinationsprogram. De två första åren
inkluderade programmet endast nyfödda barn till HBsAg-positiva mödrar för att
1986 utökas att inkludera alla nyfödda barn, följt av förskolebarn och barn i
lågstadiet 1987 respektive 1988–90. Som en följd av vaccinationsprogrammet
sjönk prevalensen av kronisk hepatit B hos barn under 15 år i Taipei från 9,8
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procent 1984 till 0,7 procent 1999. Incidensen av HCC hos barn 6–14 år minskade
från 0,7/100 000 i början av 1980-talet till 0,36/ 100 000 på tio år [26].
En nyligen publicerad undersökning jämförde incidens och mortalitet av
levercancer hos födelsekohorter före och efter införandet av allmän vaccination i
Taiwan. Studien visade en fortlöpande nedgång av både incidens och mortalitet av
levercancer i födelsekohorter efter start av programmet. Vid jämförelse av incidens
och mortalitet av levercancer hos 5–-29-åringar i kohorter födda 1977–1980 och
2001–2004 sjönk incidensen från 0,81 till 0,05/ 100 000 personår, respektive från
1,14 till 0,09/100 000 personår. Efter korrigering för kön och ålder sjönk HCCmortaliteten från 1977–1980 till 2001–2004 med > 90 procent och HCC-incidensen
med > 80 procent [27].
Långtidsuppföljning har även utförts i Alaska efter införandet av allmän
vaccination av alla nyfödda barn 1984. Ursprungsinvånare i Alaska uppvisade
högsta incidensen i hela USA av såväl kronisk hepatit B som HCC. Antalet HCCfall hos personer under 20 år minskade från 3/100 000 1984–1988 till 0/100 000
1995–1999 och inga fall av HCC har uppdagats efter 1999. Även antalet HBsAgpositiva barn under 20 år har under perioden 1987–2008 minskat från 657 till 2 fall
[28].

Skyddseffekt av hepatit B-vaccin i vissa riskgrupper
Personer som injicerar droger (PID)
En nyligen publicerad systematisk översiktsartikel med elva inkluderade studier av
personer som använder droger, med eller utan injektionsmissbruk, visade stor
variation mellan studierna avseende andelen individer som svarade med skyddande
antikroppsnivåer, 54,5–97,1 procent [29]. Den enda studien som uppvisade lika
hög andel personer med seroprotektions-nivå jämfört med normalpopulationen var
en liten italiensk studie där 33 av 34 (97,1 procent) personer uppvisade
antikroppssvar efter vaccination med kombinerat hepatit B- och hepatit A-vaccin
som gavs enligt standardschema [30]. Vid övriga studier användes monovalent
vaccin med standard- eller snabbvaccinationschema. En metaanalys visade att
antikroppsnivåerna var högst vid analys två månader efter fullföljd
vaccinationsserie, högre än efter både en och sex månader. Varken ålder, kön,
aktuell drog, vaccindos eller schema, påvisat anti-HBc, anti-HCV eller anti-hiv var
signifikant associerat med skyddande antikroppsnivåer, inte heller med injicering
av droger eller annat drogbruk [29].
Mellan 1997 och 2005 följdes nybesökande PID (n=831) på
sprututbytesprogrammet i Malmö. Efter inskrivning blev 60 procent av dem som
var mottagliga för vaccination (n=588 [avsaknad av anti-HBc och/eller avsaknad
av HBsAg]) vaccinerade mot hepatit B med minst tre doser. Av dessa uppnådde 91
procent skyddande nivåer av anti-HBs [31].
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MSM
Tre metaanalyser på studier inkluderande 1 083, 1402 respektive 1 083 MSM i
USA visar att vaccination skyddar mot akut hepatit B, kronisk hepatit och hepatit
B-förekomst jämfört med placebo. I en fjärde metaanalys, som inkluderade 800
MSM i Nederländerna och som följdes i nästan två år, minskade risken för
insjuknande i akut hepatit B vid vaccination med plasmaderiverat vaccin jämfört
med placebo (RR 0,31 [95 % CI:0,18–0,52]) [32].
Nyfödda barn till HBsAg-positiva mödrar
I en studie på barn födda av HBsAg-positiva mödrar i Stockholm län 2004–2008
svarade 99 procent (325/329) på vaccinationen [13]. Vid födseln och efter en
månad gavs en dos monovalent vaccin följt av hexavalent vaccin med hepatit Bkomponent vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Vid kontroll med hepatit B-serologi
utförd vid 12–16 månaders ålder var 44 av 325 barn anti-HBc-positiva. Av de 40
barn där anti-HBc kunde analyseras om vid 18–24 månaders ålder hade anti-HBcreaktiviteten försvunnit och var därmed sannolikt maternellt överförda antikroppar.
Till barn födda av HBeAg-positiva mödrar gavs utöver vaccin även hepatit Bimmunglobulin (HBIG). Ett barn utvecklade kronisk hepatit B trots adekvat
profylax med både vaccin och HBIG. Intrauterin smitta kunde inte uteslutas, då
modern var högviremisk och antiviral behandling inte hade getts under graviditeten
[13].
I en systematisk översiktsartikel från 2012 redovisas en högre andel barn till
HBsAg-positiva mödrar (75,8 procent) med kvarvarande skyddande antikroppsnivå
(≥ 10 mIU/ml) vid uppföljning 5–20 år efter spädbarnsvaccination jämfört med
63,6 procent av barn till mödrar med negativt HBsAg som följdes upp efter 5–14 år
(OR 2,43 [95 % CI 1,24–4,75] [33]. Metaanalysen inkluderade studier från både
hög-, intermediär- och lågendemiska länder, 3 245 var barn till hepatit B-bärare
och 4 602 var barn till mödrar som inte hade hepatit B. Av barn födda till HBsAgpositiva mödrar kan den högre andelen barn med anti-HBs-nivå över 10 mIU/ml
förklaras av stimulering av immunförsvaret med naturlig boostring genom nära
mor-barn-kontakt eller bero på en subklinisk eller klinisk infektion hos barnet. Som
tecken på en aktuell eller genomgången infektion redovisades i tio studier antiHBc-positivitet i 7,1 procent (0–32 procent) av barn till HBsAg-positiva mödrar,
men endast hos 1 procent (0–4,4 procent) av barn till HBsAg-negativa mödrar
rapporterade i sju studier. Översiktsartikeln inkluderade även en metaanalys av
anamnestiskt svar på boosterdos när anti-HBs-nivån sjunkit till < 10 mIU/ml. Ingen
skillnad kunde säkerställas mellan grupperna, 97 procent av 1 402 barn till HBsAgpositiva mödrar svarade på boostervaccination jämfört med 93 procent av 100 barn
till HBsAg-negativa, men resultaten är osäkra då de flesta studierna var resultat
från lågendemiska länder och barn till mödrar som inte har hepatit B [33].
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Kronisk njursjukdom och njursjukdom i sent stadium
Patienter med kronisk njursvikt har en nedsatt förmåga att utveckla antikroppsvar
på vacciner. Endast 34–88 procent av patienter med kronisk njursjukdom i sent
stadium utvecklar antikroppar i skyddande nivåer efter hepatit B-vaccination.
Därför rekommenderar CDC (USA) och även Socialstyrelsen att dessa patienter
ges högdosvaccin, fyra doser samt uppföljning med serologi 1–2 månader efter
fullföljd vaccination och boosterdos till dem med anti-HBs < 10 mIU/ ml. Utöver
det rekommenderas regelbundna kontroller av antikroppstitrar följt av
revaccination när anti-HBs-nivån sjunker ner under 10 mIU/ ml [34].
Både förvärvade och nedärvda orsaker har associerats med nedsatt immunologiskt
svar på vacciner hos patienter med kronisk njursvikt. En systematisk översikt som
inkluderar 1 800 patienter från olika kontinenter visar att antikroppssvaret är sämre
vid högre ålder både hos dialys- och predialyspatienter (RR 0,74 [95 % CI:0,70,79]). I metaanalysen ingick 17 studier, dock heterogena sådana och därför är
resultatet inte säkerställt [35].
En stor metaanalys med 15 073 patienter visade att diabetiker med kronisk
njursjukdom svarar sämre på vaccin jämfört med de som inte har diabetes (OR 0,58
[95 % CI: 0,37–0,89]) [36].
Det finns en koppling mellan höga antikroppsnivåer och duration av påvisbart antiHBs i skyddande nivåer. En prospektiv kohortstudie med hemodialyspatienter
visade på skyddande anti-HBs-nivåer ett år efter primärvaccination hos 92 procent
av patienter med initialt högt anti-HBs jämfört med 44 procent av patienter med
lågt anti-HBs [7].
Fabrizi et al. har publicerat en översiktsartikel baserad på åtta studier från sex olika
länder med 520 patienter med regelbunden dialysbehandling. Hos dialyspatienter
med hepatit C kunde ingen signifikant minskning av andelen personer med
antikroppssvar påvisas efter hepatit B-vaccination jämfört med oinfekterade [37].
I en liten brasiliansk randomiserad klinisk studie på 51 hemodialyspatienter som
tidigare inte svarat på vaccination jämfördes snabbvaccination och 20 µg
vaccin/vecka i åtta veckor med standardschema och 40 µg vaccin vid 0, 1 och 6
månader. Det var ingen skillnad mellan grupperna, 80 procent respektive 78
procent svarade på revaccinationen. Multivariatanalys visade att hög ålder (p =
0,022) och hepatit C-förekomst (p = 0,028) var för sig var associerat med utebliven
serokonversion [38].
I en annan översiktsartikel av Fabrizi et al. redovisas immunsvar hos
dialyspatienter, med eller utan diabetes mellitus. Metaanalysen som omfattar 12
studier med 1 002 patienter visar att en lägre andel diabetiker uppnår skyddande
antikroppsnivåer jämfört med dialyspatienter som inte har diabetes (OR 0.52 [95 %
CI 0.38-0.71]) [39].
Nutritionsstatus inverkan på immunsvaret undersöks i en översikt och
metaanalysen, som inkluderade sju studier med 15 172 patienter med kronisk
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njursjukdom, visade på en ökad risk för sämre svar på vaccination vid dåligt
nutritionsstatus (justerat RR 1,50 [95 % CI:1,02–2,21]). Men fler studier med
bättre mätmetoder för att bedöma nutritionsstatus behövs [40].
Hivinfektion
En randomiserad klinisk multicenterstudie av personer med hivinfektion utfördes i
Nederländerna 2004–2007 för att bedöma effektiviteten av
snabbvaccinationschema (dos 0, 1 och 3 veckor) jämfört med standardschema (dos
0, 1 och 6 månader) och att samtidigt bedöma följsamhet av vaccinationen.
Följsamheten var som förväntat tydligt bättre i snabbvaccinationsgruppen. Andelen
som svarade på vaccination med anti-HBs ≥ 10 mIU/ml vecka 28 var för standardoch snabbvaccination 50 procent respektive 38,7 procent, en skillnad på 11,3
procentenheter och det är nära tioprocentsgränsen för non-inferiority. Studien
visade dock att snabbvaccination av patienter med CD4-tal > 500 celler/mm3 inte
var sämre än vaccination enligt standardschema. Studien inkluderade ovaccinerade
patienter utan serologiska tecken på en aktuell eller genomgången hepatit B som
sökte på kliniker specialiserade på hiv, 32 procent var kvinnor och 54 procent var
heterosexuella [41].
Annan leversjukdom
En brasiliansk retrospektiv studie inkluderade cirrospatienter som stod på väntelista
för levertransplantation, vilka gavs 40 µg vaccin enligt standardschema vid 0, 1
och 6 månader. Orsaken till cirros var huvudsakligen hepatit C, alkohol och
autoimmun hepatit. Av 43 patienter svarade 29 skyddande antikroppstiter (67,5
procent), varav 12 med anti-HBs > 1 000 mIU/ml. Tre av 14 non-responders gavs
en upprepad vaccinserie och erhöll seroprotektion vid kontroll en månad efter dos
sex. Multivariatanalys visade inga faktorer som ålder, kön eller etiologi till cirros
associerade med antikroppssvar [42].
Två olika studier på 62 respektive 356 cirrospatienter på transplantationslista
svarade 44 procent på högdos vaccin (40µg) enligt snabbvaccinationsschema. I en
annan liten studie jämfördes standarddos med högdosvaccinerade dag 0, 7 och 21,
på 14 respektive 20 patienter som väntade på transplantation. Båda grupperna
svarade dåligt, andelen patienter som erhöll seroprotektion var 31 respektive 26
procent. I ytterligare två studier med högdosvaccin givet månad 0, 1 och 2 svarade
42–55 procent av cirrospatienterna med skyddande antikroppsnivåer. En liten
prospektiv studie beskrivs där 20 patienter vaccinerades med högdosregim och
snabbvaccination, där en högre andel (87 procent) svarade på vaccinationen.
Översiktsartikeln från 2013 sammanfattar att personer med en kronisk
leversjukdom har en högre grad av non-response på hepatit B-vaccination och att
cirrospatienter svarar bättre på högre dos vaccin enligt standardregim [43].
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Kontroll av serologiska markörer före och efter vaccination
Det är problematiskt att identifiera personer med hepatit B eftersom det är vanligt
att infektionen är asymtomatisk. Alla individer som genomgått en hepatit Binfektion utvecklar heller inte anti-HBs eller så sjunker antikropparna ner under 10
mIU/ml över tid. Därför räcker inte analys av anti-HBs för en bedömning avseende
utläkt hepatit B. Av flera skäl kan det vara av värde att före vaccination av
riskgrupper analysera HBsAg, antiHBc och anti-HBs (hepatit B-serologi). Då
identifieras personer med aktuell hepatit B, de som har haft hepatit B och de som
tidigare vaccinerats mot hepatit B. Den handläggningen kan förenkla i senare skede
vad gäller ställningstagande till effekt av primärvaccination och behov av
boosterdoser, men kan tyckas vara ekonomisk ofördelaktig.
För att kartlägga gällande rutiner för provtagning, i samband med framtagandet av
detta underlag, kontaktades ett antal mottagningar som handlägger
riskgruppspatienter och sjukvårdspersonal (t.ex. infektionsmottagningar,
sprututbytesverksamheter, företagshälsovård och häkten). Provtagning med hepatit
B-serologi utförs som regel före eller i samband med första vaccindosen hos
personer med hivinfektion respektive personer med hepatit C, men få kliniker
kontrollerar antikroppssvaret efter vaccination. Vad gäller MSM och PID är både
andelen mottagningar som kontrollerar hepatit B-status före och efter vaccination
lägre. I Västra Götalandsregionen startade 1986 ett projekt där häktade/anhållna
personer erbjöds provtagning och vaccination. Häktesprojektet tillkom vid tiden för
hivepidemins början bland personer som injicerar droger i Sverige i syfte att nå
samtliga häktade personer med narkotikamissbruk för att informera om hiv/aids,
erbjuda testning och motivera till behandling. I Stockholm pågick en liknande
verksamhet, ”Socialmedicinska häktesprojektet” mellan 1987 och 2009 som
riktade sig till personer som injicerar droger med avsikt att minska individens eget
risktagande och identifiera eventuella infektionssjukdomar samt erbjuda testning
och hepatit B-vaccination. Under 2009 omformades projektet och integrerades i
den reguljära hälso- och sjukvårdsverksamheten inom Kriminalvården.
Sjukvårdspersonal provtas varken före eller efter vaccination, men antikroppstitern
kontrolleras ibland efter önskemål från den vaccinerade.
Antikroppsnivåerna efter vaccination kontrolleras inte rutinmässigt hos friska
personer. Mer än 90 procent av vuxna och mer än 95 procent av spädbarn,
förskolebarn och unga vuxna uppnår en anti-HBs-nivå ≥ 10 mIU/ml. Efter 40 års
ålder minskar gradvis förmågan till antikroppssvar [14]. Förutom vid
postexpositionsprofylax finns det i Sverige ingen rekommendation om kontroll av
anti-HBs-nivåer efter fullföljd vaccination av immunkompetenta personer. Vid
postexpositionsprofylax rekommenderar Socialstyrelsen prov för anti-HBs 1–2
månader efter fullgjord vaccinationsserie. Vid övrig indikation för titerkontroll
finns det i Sverige inga rekommendationer när serologin ska utföras. WHO
rekommenderar testning efter vaccination hos vårdpersonal, barn födda av HBsAgpositiva mödrar, personer med nedsatt immunförsvar och sexualpartners till
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HBsAg-positiva personer och att analysen på vuxna genomförs 1–3 månader efter
fullföljd vaccination.
I Sverige är det inte heller rekommenderat när i tiden efter avslutad
vaccinationsserie som anti-HBs-nivån ska kontrolleras. En nyligen publicerad
systematisk översikt av studier om personer med drogmissbruk visade att anti-HBstitern är som högst två månader efter tredje vaccindosen, jämfört med efter en
respektive sex månader [29]. Testning krävs för att kunna identifiera nonresponders. Boosterdoser till personer som svarar sämre på vaccination ökar
möjligheten till långvarig immunitet. Personer som svarar sämre på vaccination
tillhör i flera fall riskgrupper med såväl ökad risk att exponeras som att insjukna i
hepatit B, såsom personer som injicerar droger, personer med kronisk njursjukdom
och kronisk leversjukdom. Vid hepatit B-virusinfektion finns hos dessa grupper
dessutom en ökad risk för allvarlig sjukdom p.g.a. samsjuklighet [44]. Det är känt
att immuninkompetenta personer t.ex. hemodialyspatienter svarar sämre på hepatit
B-vaccination. Dessa individer ges i Sverige rutinmässigt dubbel vaccindos vid
varje injektionstillfälle. De som inte utvecklar skyddande antikroppsnivå, ges två
boosterdoser med en månads mellanrum och efter ytterligare en månad kontrolleras
antikroppssvaret.
Studier från både hög- och lågendemiska länder visar att antikroppsnivåerna
sjunker snabbare hos personer som efter primärvaccination inte uppnått skyddande
antikroppsnivå och fått en boosterdos jämfört med dem som initialt svarat med
anti-HBs ≥ 10 mIU/ml [8]. Kontroll av anti-HBs-nivåer efter primärvaccination
skulle kunna vara av värde för bedömning av behovet av boosterdos senare i livet.
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Antal doser som bedöms
krävas för att uppnå önskad effekt
Säkra och skyddande vacciner mot hepatit B-virusinfektion har funnits sedan
början av 1980-talet och finns tillgängliga dels i monovalent formulering och dels i
kombination med ett eller fler andra vaccinantigen som ges i barnaåren.
De flesta hepatit B-vacciner är avsedda för primärvaccination. De monovalenta
vaccinerna kan också ges som post-expositionsprofylax tillsammans med specifikt
hepatit B-immunglobulin (HBIG). Vaccination av nyfödda till mödrar som är
HBeAg-positiva ska ges som en kombination av passiv och aktiv immunisering
inom de första sex timmarna efter förlossningen för att åstadkomma ett omedelbart
skydd. HBIG ges följt av ett långtidsskydd med vaccin. Nyfödda barn till HBeAgnegativa mödrar ges enbart vaccin.
De polyvalenta kombinationsvaccinationerna med hepatit B-virus-komponent
används numera i barnvaccinationsprogrammet i många länder och även i det
svenska nationella vaccinationsprogrammet och har införts i vissa landsting från att
tidigare endast ha använts för riskbarn.
Ett monovalent hepatit B-vaccin med förstärkt adjuvans finns framtaget, avsett att
särskilt användas för högriskpatienter med njurinsufficiens, inklusive
prehemodialys och hemodialyspatienter från 15 år och äldre.
Med vissa av kombinationsvaccinerna har emellertid immunogeniciteten hos
hepatit B-komponenten varit något lägre än för de monovalenta vaccinerna, varför
det är viktigt att noggrant följa upp skyddseffekten på lång sikt.
Ett flertal hepatit B-vacciner finns godkända för användning i Sverige men alla
marknadsförs inte. De tillgängliga vaccinerna beskrivs här separat och
kompletterande information återfinns också i respektive produktinformation.
De polyvalenta kombinationsvaccinerna innehållande en hepatit B komponent
ingår emellertid endast i vissa regionala vaccinationserbjudanden. Referenser för
detta kapitel är de produktresuméer (SPC), som finns på den europeiska
läkemedelmyndighetens (EMA) hemsida, om inget annat anges.
Ett flertal vaccinationsscheman för att uppnå fullgod effekt av hepatit B
vaccination finns rekommenderade. Uppgifter om dosering och doseringsintervall
finns angivna för de enskilda vaccinerna nedan. I de fall man vill mäta den
uppnådda serologiska effekten av vaccinationen görs detta 1-2 månader efter sista
– tredje vaccinationsdosen. Individer med anti-HBs koncentrationer > 10 mIU/ml
efter primärvaccination anses immuna, i annat fall behövs en ytterligare dos.
Behovet av boosterdos är också diskuterat för de enskilda vaccinerna.
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Administreringssätt
Alla hepatit B-vacciner ska ges intramuskulärt; anterolateralt i låret på barn under
24 månader och i deltoideusmuskeln hos barn över 24 månader, ungdomar och
vuxna. Det ska inte ges i skinkan, då detta kan innebära sämre skyddande
antikroppstitrar – sannolikt hamnar injektionen oftast subkutant eller i fettvävnaden
[1].
Intradermal administration av hepatit B-vaccin har ibland använts bl.a. av
kostnadsskäl, men rekommenderas inte då detta är tekniskt svårt och
serokonversionen hos såväl barn som vuxna varierar samt är generellt lägre i
jämförelse med standarddoseringen med tre injektioner givna intramuskulärt [2-4].

Monovalenta hepatit-B vacciner
Engerix-B
Innehåller renade ytantigen av virus framställt med rekombinant DNA-teknologi,
adsorberat på hydratiserad aluminiumhydroxid. Vaccinet är avsett för aktiv
immunisering mot hepatit B-virusinfektion (HBV) med alla subtyper av virus hos
icke-immuna individer inom alla åldersgrupper.
Dosering

 Vuxna: vaccindos 20 μg (i 1 ml injektionsvätska)
 Barn 0–15 år: vaccindos 10 μg (i 0.5 ml injektionsvätska)
 Barn 11–15 år: vaccindos 20 μg i tvådosschema när låg risk för hepatit B
infektion föreligger
Administreringssätt: Intramuskulärt.
Primärt immuniseringsschema

 personer 16 år och äldre; två primärimmuniseringsscheman kan
rekommenderas:
 0, 1 och 6 månader; ger optimalt skydd vid månad 7
 0, 1, 2 och 12 månader; accelererat schema för snabbare skydd

Alternativt schema i speciella situationer (vistelse i högendemiskt område):
0, 7 och 21 dagar samt 12 månader efter dos 1.


Personer 11 t.o.m. 15 år: 0, 6 månader, vaccindos 20 μg (låg risk för hepatit Bsmitta)

 Patienter med njurinsufficiens inkl. hemodialys. 16 år och äldre; fyra dubbla
doser (2 x 20 μg) 0, 1, 2 månader samt 6 månader efter första dosen
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Vid känd eller förväntad exponering för hepatit B-virus

 Hög smittsam exponering en dos vaccin samtidigt med HBIG
 0, 1, 2 och 12 månader alt. snabbvaccination 0, 7, 21,dagar och 12 månader
(vanligast)
Särskilda dosrekommendationer

Nyfödda barn till högsmittsamma HBeAg-positiva mödrar:
 En dos HBIG inom de första 6 timmarna efter förlossning
 Första vaccindosen inom 24 timmar efter födseln
 Fortsatt vaccination enligt lokalt rekommenderat schema

Nyfödda barn till HBeAg-negativa mödrar med lägre smittsamhet:
 Nyfödda barn till HBeAg–negativa mödrar ges i regel enbart vaccin till barnet
 Fortsatt vaccination enligt lokalt rekommenderat schema
Graviditet och amning

Effekterna av HBsAg på fostrets utveckling har inte fastställts. Engerix-B ska
endast användas under graviditet om absolut nödvändigt och om fördelarna
överväger de möjliga riskerna för fostret. Uppgifter om utsöndring i bröstmjölk
saknas.
Boosterdos

Befintliga data har inte gett stöd för behovet av boostervaccinering inom 15 år efter
en fullständig primärimmunisering av immunkompetenta individer. Skydd mot
klinisk sjukdom och utveckling av bärarskap finns kvar även om
antikroppsnivåerna sjunker under den accepterade skyddande nivån 10 IE/L. För
detta svarar ett immunologiskt minne som snabbt kan återaktivera delar av
immunförsvaret vid kontakt med virus.
Till patienter med nedsatt immunförsvar bör boosterdoser ges för att upprätthålla
anti-HBs titrar som är > 10 mIU/ml. Provtagning rekommenderas var 6:e –12:e
månad efter vaccination.
Administreringssätt

Engerix-B ges intramuskulärt i deltoideusregionen hos vuxna och barn. I
undantagsfall ges det subkutant till patienter med trombocytopeni eller
blödningsrubbningar. Subkutan vaccination ger betydligt sämre effekt.
Klinisk effekt

En skyddande effekt mellan 96 och 100 procent av vaccination har kunnat visas
hos nyfödda, barn och vuxna riskgrupper vid intramuskulär injektion.
Tabell 9 sammanfattar graden av serologiskt skydd (dvs. procentandel individer
med anti-HBs-antikroppskoncentration ≥ 10 mIU/ml) som uppnåtts i kliniska
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studier med ENGERIX-B (20 mikrogram/1 ml) givet i enlighet med de olika
scheman som nämns under dosering.
Tabell 9. Graden av serologiskt skydd. Kliniska studier med ENGERIX-B (20 mikrogram/1 ml)
Population

Schema

Grad av serologiskt skydd* i procent

Friska personer > 16 år

0, 1, 6 månader

vid månad 7:

> 96

0, 1, 2 och 12
månader

vid månad 1:

15

vid månad 3:

89

vid månad 13:

98,6

Friska personer 11–16 år

Patienter med
njurinsufficiens inkl.
hemodialys > 16 år

vid dag 28:

65,2

0, 7, 21 dagar och
12 månader

vid månad 2:

76

vid månad 13:

95,8

0, 6 månader

vid månad 2:

11,3

vid månad 6:

26,4

vid månad 7:

96,7

vid månad 3:

55,4

vid månad 7:

87,1

0, 1, 2, 6 månader
(2 x 20 μg)

* anti-HBs-antikroppskoncentration ≥ 10 mIU/ml

HBVAXPRO
(godkänt i Europa 2001)
Rekombinant ytantigenvaccin mot hepatit B, adsorberat på amorf aluminiumhydroxifosfatsulfat. Sannolikt inkluderar skyddet av immunisering med
HBVAXPRO även hepatit D eftersom hepatit D inte uppträder i frånvaro av hepatit
B-infektion.
Vaccinet finns tillgängligt i tre styrkor:
 5µ är avsett för aktiv immunisering mot hepatit B-virusinfektion omfattande
alla subtyper hos barn från födseln och t.o.m. 15 års ålder som riskerar att
exponeras för hepatit B-virus,
 10µ för aktiv immunisering av individer 16 år och äldre
 40µ avsett för immunisering mot hepatit B-virusinfektion av vuxna prehemodialys och hemodialyspatienter.
Dosering

 Barn 1 t.o.m. 15 år: vaccindos 5 μg (i 0,5 ml injektionsvätska)
 Individer (16 år och äldre): vaccindos 10µg (i 1 ml injektionsvätska)
 Vuxna prehemodialys och hemodialyspatienter: (> 16 år) 40 µg (i 1 ml
injektionsvätska)
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Primärt immuniseringsschema

Två primärimmuniseringsscheman kan rekommenderas och är desamma för alla tre
styrkorna. Intervallet mellan efterföljande injektioner kan behöva anpassas till
lokala riktlinjer.
 0, 1, 6 månader
 0, 1, 2, 12 månader
Särskilda dosrekommendationer

Samma som för Engerix-B.
Administreringssätt

Detta vaccin bör administreras intramuskulärt.
Graviditet och amning

Samma som för Engerix-B.
Booster

Behovet av boosterdos till friska immunkompetenta personer som genomgått
fullständig primärvaccination är inte fastställt (se Engerix-B).
Till vaccinerade med nedsatt immunsystem, immuninkompetenta, kan ytterligare
vaccindoser övervägas om antikroppsnivån, anti-Hbs är < 10mIU/ml.
Av individer som inte svarat på grundvaccinationsschemat, non-responders, uppnår
15–20 procent ett fullgott antikroppssvar efter en extra dos och 30–50 procent efter
tre extradoser. Revaccination bör endast övervägas till högriskpatient och efter
risk/nytta-bedömning.
Prehemodialys och hemodialyspatienter: I enlighet med gängse medicinsk praxis
för administrering av hepatit B-vaccin bör vanlig antikroppstestning utföras hos
hemodialyspatienter. En boosterdos bör ges när antikroppsnivåerna understiger 10
mIU/ml.
Klinisk effekt

Vaccinet inducerar specifika humorala antikroppar mot hepatit B-virus ytantigen
(anti-HBs). En inducering av en antikroppstiter mot hepatit B-virus ytantigen (antiHBs) lika med eller högre än 10 mIU/ml, uppmätt 1– 2 månader efter den sista
injektionen, korrelerar med skydd mot hepatit B-virusinfektion.
I kliniska prövningar har 96 procent av 1 497 friska spädbarn, barn, tonåringar och
vuxna som vaccinerats enligt ett schema omfattande tre doser med en tidigare
formulering av rekombinant hepatit B-vaccin utvecklat en skyddande nivå av
antikroppar mot hepatit B-virus ytantigen (≥ 10 mIU/ml). Vid två prövningar som
innefattade äldre ungdomar och vuxna, utvecklade 95,6–97,5 procent av de
vaccinerade en skyddsnivå av antikroppar, och GMT vid dessa prövningar låg
mellan 535–793 mIU/ml.
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Även om skyddseffektens varaktighet av en tidigare formulering av rekombinant
hepatit B-vaccin på friska vaccinerade är okänd har en uppföljning under 5–9 år av
cirka 3 000 vaccinerade ur högriskgruppen som fått ett liknande plasmaframtaget
vaccin visat att inga av dessa har fått kliniskt identifierbar hepatit B-infektion.
Dessutom har varaktigheten av vaccininducerat immunologiskt minne för hepatit
B-virus ytantigen (HBsAg) påvisats genom ett anamnestiskt antikroppssvar efter en
boosterdos av en tidigare formulering av rekombinant hepatit B-vaccin hos friska
vuxna. Som med andra hepatit B-vaccin är skyddseffektens varaktighet hos friska
vaccinerade ännu inte känd. Behovet av en boosterdos HBVAXPRO har inte
fastställts efter den 12-månaders boosterdos som krävs enligt det komprimerade
schemat på 0, 1, 2 månader.
Minskad risk för hepatocellulär cancer

Hepatocellulär cancer är en allvarlig komplikation vid hepatit B-virusinfektion.
Studier har visat på sambandet mellan kronisk hepatit B-infektion och
hepatocellulär cancer och 80 procent av hepatocellulär cancer är orsakad av hepatit
B-virusinfektion. Hepatit B-vaccin har betraktats som det första anticancervaccinet
eftersom det kan förhindra primär levercancer.
Fendrix (godkänt i Europa 2005)
Rekombinant adjuvanterat vaccin mot hepatit B, som är godkänt för aktiv
immunisering mot hepatit B-virusinfektion hos patienter med njurinsufficiens
inklusive pre-hemodialys och hemodialyspatienter från 15 års ålder och uppåt.
Innehåller ett nytt adjuvanssystem: AS04C monofosforyllipid A (MPL) adsorberat
på aluminiumfosfat [5].
Dosering

Barn och vuxna > 15 år: vaccindos 20 μg (i 0,5 ml injektionsvätska).
Administreringssätt

Fendrix ska administreras intramuskulärt i deltoideusregionen.
Primärt immuniseringsschema

 0, 1, 2, 6 månader
Boosterdos

Eftersom pre-hemodialys- och hemodialyspatienter är särskilt utsatta för HBV och
löper högre risk att bli kroniskt infekterade, bör det särskilt övervägas att ge
ytterligare boosterdoser för att säkerställa en skyddande antikroppsnivå definierad
av nationella rekommendationer och riktlinjer.
Fendrix kan ges som en boosterdos efter primärvaccinering med antingen Fendrix
eller något annat kommersiellt tillgängligt rekombinant hepatit B-vaccin.

91

Speciell doseringsrekommendation för känd eller trolig exponering för HBV

Uppgifter om samtidig administrering av Fendrix och specifikt hepatit Bimmunoglobulin (HBIG) finns inte tillgängliga. Under förhållanden där exponering
för HBV nyligen har inträffat (t.ex. stick av en kontaminerad nål) och där samtidig
administrering av Fendrix och en standarddos av HBIG är nödvändig, ska
injektionerna ges på skilda ställen.
Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Fendrix hos barn yngre än 15 år har inte fastställts.
Klinisk effekt

Fendrix stimulerar bildandet av specifika humorala antikroppar mot HBsAg (antiHBs antikroppar). En anti-HBs antikroppstiter ≥ 10 mIU/ml korrelerar med skydd
mot HBV-infektion.
Det kan förväntas att hepatit D också förhindras vid immunisering med Fendrix
eftersom hepatit D (orsakad av deltakomponenten) inte förekommer i frånvaro av
hepatit B-infektion.
Immunologiska data

I en jämförande klinisk studie med 165 pre-hemodialys- och hemodialyspatienter
(15 år och äldre), uppvisades skyddande nivåer av specifika humorala antikroppar
(anti-HBs titrar ≥ 10 mIU/ml) hos 74,4 procent av dem som fick Fendrix (N=82) en
månad efter den tredje dosen (dvs. vid månad tre), jämfört med 52.4 procent av
patienterna i kontrollgruppen som fick en dubbeldos av ett annat godkänt hepatit B
vaccin (N=83) för denna population.
Vid månad tre, var GMT (Geometric Mean Titres)-nivåerna 223,0 mIU/ml och
50,1 mIU/ml i Fendrix respektive kontrollgruppen, av vilka 41,1 procent respektive
15,9 procent av de vaccinerade hade anti-HBs antikroppstitrar ≥ 100 mIU/ml.
Efter fullföljd primärvaccinering med fyra doser (dvs. vid månad sju) hade 90,9
procent av dem som fått Fendrix uppnått seroprotektion (≥ 10 mIU/ml) mot hepatit
B, i jämförelse med 84,4 procent i en kontrollgrupp som fick det andra godkända
hepatit B-vaccinet.
Vid månad sju, var GMT-nivåerna 3559,2 mIU/ml respektive 933,0 mIU/ml i
Fendrixgruppen och den grupp som fick det kommersiellt tillgängliga hepatit Bvaccinet, av vilka 83,1 respektive 67,5 procent av de vaccinerade hade anti-HBs
antikroppstitrar på ≥ 100 mIU/ml.
Skyddande effekt hos pre-hemodialys- och hemodialyspatienter

Anti-HBs antikroppar har visats kvarstå i åtminstone 36 månader efter en
primärvaccinering med Fendrix vid 0, 1, 2 och 6 månader hos pre-hemodialys- och
hemodialyspatienter. Vid månad 36, bibehöll 80,4 procent av dessa patienter
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skyddande antikroppsnivåer (anti-HBs titrar ≥10 mIU/ml) som kan jämföras med
51,3 procent bland patienter som fick ett kommersiellt tillgängligt hepatit B-vaccin.
Vid månad 36 var GMT-nivåerna 154,1 mIU/ml och 111,9 mIU/ml i Fendrixrespektive kontrollgruppen, varav 58,7 respektive 38,5 procent av personerna hade
anti-HBs antikroppstitrar ≥100 mIU/ml.

Bivalenta hepatitvacciner (hepatit A och hepatit B)
Twinrix Vuxen och Twinrix Paediatric
Vaccinerna är identiska formuleringar av renat hepatit A-virus och renat hepatit Bvirus ytantigen (HBsAg) Den pediatriska formuleringen innehåller halva dosen av
de aktiva komponenterna i vuxenformuleringen av vaccinet.
Båda vaccinerna innehåller renat, inaktiverat hepatit A-virus (HAV) och renat
hepatit B-ytantigen (HBsAg erhåller med rekombinant DNA-teknologi) vilka var
för sig är adsorberade på aluminiumhydroxid respektive aluminiumfosfat. En 1,0
ml dos av Twinrix Vuxen innehåller 720 ELISA-enheter inaktiverat HAV och 20
µg HBsAg medan 0,5 ml dosvolym Twinrix Paediatric innehåller 360 ELISAenheter inaktiverat HAV och 10µg HBsAg.
Twinrix Vuxen (Godkänt i Europa 1996)
Ett kombinerat profylaktiskt vaccin mot hepatit A och hepatit B för vuxna och
ungdomar över 16 år avsett att användas för icke-immuna individer, med eller utan
kronisk leversjukdom, som riskerar att få hepatit A eller hepatit B. Vaccinet
rekommenderas inte som profylax efter exponering.
Dosering

Ungdomar och vuxna > 16 år: vaccindos 720 ELISA-enheter hepatit A virus
(inaktiverat), 20µg hepatit B ytantigen (i 1 ml injektionsvätska).
Administreringssätt

Twinrix Vuxen är avsett för intramuskulär injektion, företrädesvis i
deltoideusregionen. Vaccinet kan undantagsvis administreras subkutant till
patienter med trombocytopeni eller blödningssjukdomar. Detta kan emellertid
resultera i suboptimalt immunsvar på vaccinet.
Primärt immuniseringsschema

 0, 1, 6 månader

Resa planerad inom en månad (om otillräcklig tid finns för
standardprogrammet):
 0, 7, 21 dagar, 12 månader
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Boosterdos

Långtidsdata beträffande skyddseffekten efter vaccination med Twinrix Vuxen
finns tillgängliga upp till 15 år efter vaccination. Antikroppstitrar för anti-HBs och
anti-HAV som observerats efter primärimmunisering med kombinationsvaccinet
ligger inom samma område som observerats med de monovalenta vaccinerna.
Kinetiken för de sjunkande antikroppsnivåerna är också jämförbara. Allmänna
riktlinjer för boostervaccination kan därför ges utifrån erfarenheter med de
monovalenta vaccinerna. Behovet av en boosterdos av hepatit B vaccin hos friska
individer efter en full primärimmunisering har inte fastställts
För vissa kategorier av individer som utsätts för hepatit B-virus (t.ex.
hemodialyspatienter eller patienter med nedsatt immunförsvar) bör speciell
uppmärksamhet iakttas för att upprätthålla en skyddande antikroppstiter på
10mIU/ml.
När boosterdos av både hepatit A och hepatit B önskas kan Twinrix Vuxen ges.
Alternativt kan individer som är primärvaccinerade med Twinrix Vuxen ges en
boosterdos av ett av de monovalenta vaccinerna.
Graviditet och amning

Twinrix Vuxen bör endast ges under graviditet om uttalad risk för hepatit A och
hepatit B föreligger. Fosterutveckling efter vaccination har inte studerats, men som
med alla inaktiverade vacciner förväntas ingen skada på fostret.
Effekten på barn och ammande mödrar har inte undersökts och vaccination skall
därför ske med försiktighet. Det är okänt om Twinrix Vuxen utsöndras i bröstmjölk
hos människa.
Klinisk effekt

Skydd mot hepatit A och hepatit B utvecklas inom 2–4 veckor. I de kliniska
studierna observerades specifika humorala antikroppar mot hepatit A hos ungefär
94 procent av vaccinerade vuxna en månad efter första dosen och hos 100 procent
en månad efter tredje dosen (dvs. månad sju). Specifika humorala antikroppar mot
hepatit B observerades hos 70 procent av vaccinerade vuxna efter första dosen och
ungefär 99 procent efter den tredje dosen.
Schemat vid dag 0, 7 och 21 plus en fjärde dos vid 12 månader är avsett för
användning i undantagsfall till vuxna. I en klinisk studie där Twinrix Vuxen
administrerades enligt detta schema hade 82 och 85 procent av de vaccinerade
seroprotektiva nivåer av anti-HBV-antikroppar vid en vecka respektive fem veckor
efter tredje dosen (en respektive två månader efter första dosen). Den
seroprotektiva nivån mot hepatit B ökade till 95,1 procent vid tre månader efter den
första dosen.
De seropositiva nivåerna av anti-HAV-antikroppar var 100, 99,5 respektive 100
procent vid 1, 2 och 3 månader efter den första dosen. En månad efter den fjärde
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dosen visade alla vaccinerade seroprotektiva nivåer av anti-HBs-antikroppar och
var seropositiva för anti-HAV-antikroppar.
I två långtidsstudier utförda på vuxna i åldrarna 17–43 år hade 56 personer
beräkningsbara prover 15 år efter vaccination med Twinrix Vuxen, de seropositiva
nivåerna av anti-HAV var 100 procent i båda studierna och de seroprotektiva
nivåer av anti-HB var 89,3 respektive 92,9 procent. Kinetiken för sjunkande nivåer
av anti-HAV- och anti-HBs-antikroppar har visats jämförbara med de monovalenta
vaccinerna.
Twinrix Paediatric (Godkänt i Europa 1997)
Twinrix Paediatric är den pediatriska formuleringen av Twinrix Vuxen avsett att
användas för barn i åldrarna 1–15 år som riskerar att få hepatit A eller hepatit B.
Dosering

Barn och ungdomar 1–15 år: vaccindos 360 ELISA-enheter hepatit A-virus
(inaktiverat), 10µg hepatit B-ytantigen (i 0,5 ml injektionsvätska).
Administreringssätt

Som för Twinrix Vuxen.
Primärt immuniseringsschema

 0, 1, 6 månader
Boosterdos

När en boosterdos av hepatit A och/eller hepatit B önskas kan ett monovalent eller
kombinerat vaccin ges. Säkerhet och immunogenicitet för Twinrix Paediatric
administrerat som en boosterdos efter primärimmunisering med tre doser har inte
utvärderats. I övrigt som för Twinrix Vuxen.
Klinisk effekt

I de kliniska studierna observerades specifika antikroppar mot hepatit A hos cirka
89 procent av individerna en månad efter första dosen och hos 100 procent en
månad efter tredje dosen (månad sju). Specifika antikroppar mot hepatit B
observerades hos 67 procent av individerna efter första dosen och hos 100 procent
efter den tredje dosen.
Långtidsdata beträffande skyddseffekten finns tillgängliga för upp till 48 månader
efter vaccination. Anti-HAV och Anti-HBs antikroppar som observerats efter
primärimmunisering med kombinationsvaccinet ligger inom samma intervall som
för de monovalenta vaccinerna. Kinetiken för sjunkande antikroppsnivåer är också
jämförbar.
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Ambirix (Godkänt i Europa 2002)
Vaccinet är ett kombinerat profylaktiskt hepatit A- och hepatit B-vaccin med en
formulering som är identisk med Twinrix Vuxen. Det är avsett för icke-immuna
barn och ungdomar 1–15 år och som ett tvådos vaccin.
Dosering

Barn och ungdomar 1–16 år: vaccindos 720 ELISA-enheter hepatit A- virus
(inaktiverat), 20µg hepatit B-ytantigen (i 1 ml injektionsvätska).
Adminstreringssätt

Som för Twinrix Vuxen och Twinrix Paediatric
Primärt immuniseringsschema

 0, 6–12 månader
Boosterdos

Som för Twinrix Vuxen och Twinrix Paediatric.
Klinisk effekt

I kliniska studier på personer från 1 t.o.m. 15 års ålder var andelen seropositiva för
anti-HAV-antikroppar 99,1 procent en månad efter den första dosen och 100
procent efter den andra dosen given efter sex månader (dvs. månad sju). Andelen
seropositiva för anti-HBs-antikroppar var 74,2 procent en månad efter den första
dosen och 100 procent efter den andra dosen given efter sex månader (dvs. månad
sju). Seroprotektiva nivåer för anti-HBs (titer > 10 mIU/ml) vid dessa tidpunkter
uppnåddes i 37,4 procent respektive 98,2 procent av fallen.
I en jämförande studie som utförts på personer i åldrarna från 12 t.o.m. 15 år, fick
142 personer två doser med Ambirix och 147 fick det kombinerade tre-dos
standardvaccinet. Det senare innehöll 360 ELISA-enheter formalininaktiverat
hepatit A-virus och 10 mikrogram rekombinant hepatit B-ytantigen. För de 289
personerna som utvärderades för immunogenitet var seroprotektionsnivån (SP i
tabell 10) för hepatit B signifikant högre vid månad två och sex med tredosvaccinet än med Ambirix.
Tabell 10. Seroprotektionsnivåer för Ambirix och Kombinerat HAB- vaccin (360/10)
Vaccingrupp
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Anti-HBs Månad 2
SP (%)

Anti-HBs Månad 6
SP (%)

Anti-HBs Månad 7
SP (%)

Ambirix

38,0

68,3

97,9

Kombinerat HABvaccin (360/10)

85,6

98,0

100,0

Immunsvar erhållna en månad efter fullföljd vaccinationskur (dvs. vid månad sju) i
en jämförande klinisk studie med barn i åldrarna 1–11 år presenteras i följande
tabell. Resultat rapporterade i den jämförande studien utförd på 12–15 åringar visas
också. I båda studier fick personerna antingen tvådosschemat med Ambirix eller
tredosschemat med kombinationsvaccinet innehållande 360 ELISA-enheter
formalininaktiverat hepatit A-virus och 10 mikrogram rekombinant hepatit Bytantigen.
Tabell 11. Immunsvar en månad efter fullföljd vaccinationskur (månad sju), barn 1–11 år
Åldersgrupp

1-5 år

6-11 år

12-15 år

Vaccingrupp

Anti-HAV

Anti-HBs

N

S+(%)

N

SP(%)

Ambirix

98

100

98

98

Kombinerat
HAB- vaccin
(360/10)

103

100

103

99

Ambirix

103

100

103

99

Kombinerat
HAB- vaccin
(360/10)

96

100

96

100

Ambirix

142

100

142

97,9

Kombinerat
HAB- vaccin
(360/10)

147

100

147

100

I en klinisk studie fick 102 personer i åldrarna 12–15 år den andra dosen Ambirix
vid månad 12. Andelen seropositiva för anti-HAV var 99,0 procent och för antiHBs 99,0 procent vid månad 13 med en seroprotektionsnivå på 97,0 procent.
Tio år efter start av vaccination med Ambirix till barn i åldrarna 1–15 år enligt 0, 6
månaders-schemat hade alla personer som följdes upp kvarvarande nivåer av antiHAV-antikroppar ≥ 15 mIU/ml. Vid samma tidpunkt var andelen med anti-HBsantikroppar ≥ 10 mIU/ml hos personer som var i åldrarna 1–11 år eller 12–15 år
när första dosen gavs 77,3 procent respektive 85,9 procent. Hos personer som var i
åldrarna 12–15 år vid primärvaccination var koncentrationerna av anti-HAV- och
anti-HBs-antikroppar jämförbara mellan grupperna som hade fått Ambirix eller ett
kombinerat HAB-vaccin (innehåll enligt ovan) enligt tredosschemat.
Sex år efter vaccination med Ambirix till barn i åldrarna 12–15 år enligt 0, 6
månaders- eller 0, 12 månaders-schemat hade alla personer som följdes upp
kvarvarande nivåer av anti-HAV-antikroppar ≥ 15 mIU/ml. Vid samma tidpunkt
var andelen med anti-HBs-antikroppar ≥ 10 mIU/ml hos personer som vaccinerats
enligt 0, 6 månaders- eller 0, 12 månaders-schemat 84,8 procent respektive 92,9
procent.
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Polyvalenta vacciner innehållande hepatit B komponent
Infanrix hexa (Godkänt i Europa 2000)
De hexavalenta kombinationsvaccinet innehåller sex antigena komponenter:
difteritoxoid, tetanustoxoid, acellulära pertussiskomponenter, rekombinant hepatitB virusantigen (adsorberat), inaktiverat poliomyelitvirus 1, 2, 3 och adsorberat
Haemophilus Influenzae typ b antigen. Vaccinet är avsett för primär och
boostervaccinering av spädbarn. En dos vaccin innehåller rHBsAg 10 µg
adsorberad till aluminiumsalter. Vaccinet är kontraindicerat för individer med känd
överkänslighet mot någon av de ingående komponenterna.
Dosering

Barn: vaccindos 0,5 ml 10 µg hepatit B-ytantigen (i 0,5 ml injektionsvätska).
Adminstreringssätt

Infanrix hexa är avsett för djup intramuskulär injektion, efterföljande injektioner
ges företrädesvis på olika injektionsställen.
Primärt immuniseringsschema

 Tre doser: 2, 3, 4 månader; 3, 4, 5 månader; 2, 4, 6 månader
 Två doser: 3, 5 månader
 EPI schemat: en dos hepatit B-vaccin vid födseln, 6, 10, 14 veckors ålder med
hexavalent vaccin (WHO:s Expanded Program on Immunisation)
Boosterdos

Enl.FASS:
 Tre doser under andra året
 Två doser efter 12 månader
Efter grundvaccination med två doser Infanrix hexa (t.ex. 3, 5 månader) ska en
boosterdos ges minst sex månader efter den sista dosen, företrädesvis mellan 11
och 13 månaders ålder.
Efter grundvaccination med tre doser Infanrix hexa (t.ex. 2, 3, 4 månader; 3, 4, 5
månader; 2, 4, 6 månader) ska en boosterdos ges minst sex månader efter den sista
dosen och helst före 18 månaders ålder.
Boosterdoser ska ges i enlighet med officiella rekommendationer, men minst en
dos av konjugerat Hib-vaccin måste ges. Infanrix hexa kan övervägas som booster
om kompositionen överensstämmer med officiella rekommendationer.
Övrig pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Infanrix hexa för barn över 36 månaders ålder har inte
fastställts. Inga data finns tillgängliga.
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Klinisk effekt

Vid tredosschema: 2, 3, 4; 3, 4, 5 eller 2, 4, 6 månader hade över 98,5 procent av
barnen skyddande antikroppstitrar mot hepatit B.
Vid 3, 4, 5 månadersschema var GMT 5 676 mIU/ml efter 1 månad och 3 794
mIU/ml en månad efter boostervaccinationen.
Vid tvådosschema 3, 5 och boosterdos vid 11 månader erhölls en högre
seroprotektionsfrekvens för HBsAg (95,5 procent mot 82,6 procent) och högre
GMTs (582 mot 82 mIU/ml) med det hexavalenta vaccinet i jämförelse med ett
godkänt monovalent hepatit B-vaccin.
Vid EPI-schema (WHOs Expanded program on Immunisation) 6, 10, 14 veckor
uppgick graden av seroprotektion mot HBsAg till 77,7 procent hos barn som ej fått
monovalent hepatit B-vaccin vid födelsen. Hos dem som fått vaccin vid födelsen
uppgick denna däremot till 98,5 procent, vilket visar att vid EPI-schema måste en
extra dos ges vid födelsen.
Post partum profylax

Infanrix hexa används enligt rutiner inom SLL för uppföljning av postpartumprofylax av barn till HBsAg-positiva mödrar: Engerix-B 0,5 ml ges vid födelsen
följt av Infanrix hexa vid 3, 5 och 12 månader. HBsAg och antiHBs kontrolleras i
anslutning till, eller en månad efter, 12 månadersvaccinationen.
Immunogenicitet

Resultat som erhållits i kliniska studier för var och en av komponenterna summeras
i tabellerna 12-13.
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Tabell 12. Andel i procent av individer med antikroppsnivåer ≥ gränsvärdet† en månad efter
primärvaccination med Infanrix hexa
Antikropp

Två doser

Tre doser

(gränsvärde)

3-5
månader
N=530

2-3-4

2-4-6

3-4-5

6-10-14

månader
N=196

månader
N=1693

månader
N=1055

veckor N=265

%

%

%

%

98,0

100,0

99,8

99,7

99,2

100,0

100,0

100,0

100,0

99,6

99,5

100,0

100,0

99,8

99,6

99,7

100,0

100,0

100,0

100,0

99,0

100,0

100,0

99,7

98,9

96,8

99,5

98,9

98,0

98,5*

Anti-polio typ 1
(1/8 utspädning)
†

99,4

100,0

99,9

99,7

99,6

Anti-polio typ 2
(1/8 utspädning)
†

96,3

97,8

99,3

98,9

95,7

Anti-polio typ 3
(1/8 utspädning)
†

98,8

100,0

99,7

99,7

99,6

Anti-PRP
(0,15 µg/ml) †

91,7

96,4

96,6

96,8

97,4

Anti-difteri

%

(0,1 IE/ml) †
Anti-tetanus
(0,1 IE/ml) †
Anti-PT
(5 El.E/ml)
Anti-FHA
(5 El.E/ml)
Anti-PRN
(5 El.E/ml)
Anti-HBs
(10 mIE/ml) †

N = andel individer
* i en subgrupp bestående av spädbarn som inte erhållit hepatit B-vaccin vid födseln hade 77,7 % av barnen anti-HBstitrar ≥10 mIE/ml
† gränsvärde accepterat som indikation för skydd
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Tabell 13. Andel i procent av individer med antikroppsnivåer ≥ gränsvärdet† en månad efter
boostervaccination med Infanrix hexa
Antikropp
(gränsvärde)

Boostervaccination vid
11 månadersålder efter
primärvaccination vid
3- 5 månader

Boostervaccination under
det andra levnadsåret efter
primärvaccination med
3 doser

N=532

N=2009%

%
Anti-difteri (0,1
IE/ml) †

100,0

99,9

Anti-tetanus
(0,1 IE/ml) †

100,0

99,9

Anti-PT (5
El.E/ml)

100,0

99,9

Anti-FHA (5
El.E/ml)

100,0

99,9

Anti-PRN (5
El.E/ml)

99,2

99,5

Anti-HBs (10
mIE/ml) †

98,9

98,4

Anti-polio typ 1
(1/8
utspädning) †

99,8

99,9

Anti-polio typ 2
(1/8
utspädning) †

99,4

99,9

Anti-polio typ 3
(1/8
utspädning) †

99,2

99,9

Anti-PRP (0,15
µg/ml) †

99,6

99,7

N = antal individer
† gränsvärde accepterat som indikation för skydd

Hexyon (Godkänt i Europa 2013)
Vaccin mot difteri, tetanus, pertussis (acellulärt, komponent), hepatit B (rDNA),
polio (inaktiverat) och Haemophilus influenzae typ b-konjugat (adsorberat).
Vaccinet kan innehålla spårmängder av glutaraldehyd, formaldehyd, neomycin,
streptomycin och polymyxin B, som används under tillverkningsprocessen
Dosering

Barn: vaccindos 10 µg hepatit B-ytantigen (i 0,5 ml injektionsvätska)
Administreringssätt

Immunisering måste göras genom intramuskulär injektion. Rekommenderat
injektionsställe är företrädesvis det anterolaterala området i övre lår och i
deltamuskeln hos äldre barn (möjligen från 15 månaders ålder).
Primärt immuniseringsschema
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Primärvaccinationen består av tre doser på 0,5 ml som ska administreras i intervall
på minst fyra veckor och enligt ett schema på;
 6, 10, 14 veckor
 2, 3, 4 månader
 3, 4, 5 månader
 2, 4, 6 månader
Alla vaccinationsscheman inklusive WHO:s EPI (Expanded Program on
Immunisation) vid 6, 10, 14 veckors ålder kan användas oavsett om en dos hepatit
B-vaccin har givits vid födseln.
Då en dos hepatit B-vaccin har givits vid födseln kan Hexyon användas för
kompletterande doser av hepatit B-vaccin från sex veckors ålder. Om en andra dos
hepatit B-vaccin krävs före denna ålder bör monovalent hepatit B-vaccin användas.
Detta vaccin ska användas i enlighet med officiella rekommendationer.
Boostervaccination

Efter en tredosers primärvaccination med Hexyon ska en boosterdos ges,
företrädelsevis under det andra levnadsåret, minst sex månader efter den sista
dosen. Boosterdoser ska ges i enlighet med officiella rekommendationer. Som
minst måste en dos Hib-vaccin administreras.
Övrig pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Hexyon för barn över 24 månaders ålder har inte fastställts,
dvs. inga data finns tillgängliga.
Klinisk effekt

Primärvaccinationsscheman som har använts är:
 6, 10, 14 veckor med och utan hepatit B-vaccination vid födseln
 2, 3, 4 månader utan hepatit B-vaccination vid födseln
 2, 4, 6 månader med och utan hepatit B-vaccination vid födseln.
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Tabell 14. Procentandel av individer med antikroppsnivåer ≥
seroskyddsnivå/serokonverteringsfrekvenser* en månad efter en primärvaccination med tre
doser med Hexyon
Antikroppsnivåer ≥ seroskyddsnivå/
serokonverteringsfrekvenser

6, 10, 14 veckor†
N††=123 till 220

2, 3, 4 mån†
N††=145

%

%

Anti-difteri (≥ 0,01 IE/ml)

2, 4, 6 mån†
N††=934 till
1270
%

97,6

99,3

97,1

Anti-tetanus (≥ 0,01 IE/ml)

100,0

100,0

100,0

Anti-PT (≥ 4-faldig ökning)

93,6

93,6

96,0

Anti-FHA (≥ 4-faldig ökning)

93,1

81,9

97,0

Med hepatit B-vaccination vid födseln

99,0

/

99,7

Utan hepatit B-vaccination vid födseln

95,7

94,0

98,8

Anti-polio typ 1 (≥ 8 (1/spädning)

100,0

97,7

99,9

Anti-polio typ 2 (≥ 8 (1/spädning)

98,5

94,7

100,0

Anti-polio typ 3 (≥ 8 (1/spädning)

100,0

97,4

99,9

95,4

90,7

98,0

Anti-HBs (≥ 10 mIE/ml)

Anti-PRP (≥ 0,15 µg/ml)

* Acceptabelt som korrelat eller surrogat för skydd
† 6, 10, 14 veckor med och utan hepatit B-vaccination vid födseln (Sydafrika); 2, 3, 4 månader utan hepatit Bvaccination vid födseln (Turkiet); 2, 4, 6 månader utan hepatit B-vaccination vid födseln (Argentina, Mexiko, Peru); 2,
4, 6 månader med hepatit B-vaccination vid födseln (Costa Rica och Colombia)
†† Andel individer som analyserats (per protokolluppsättning)

Tabell 15. Procentandel av individer med antikroppsnivåer ≥
seroskyddsnivå/serokonverteringsfrekvenser* en månad efter boostervaccination med
Hexyon
Antikroppsnivåer ≥ seroskyddsnivå/
serokonverteringsfrekvenser

Boostervaccination under det andra levnadsåret efter
en primärvaccination med tre doser
6, 10, 14 veckor

2, 3 4 månader†

2, 4 6 månader†

N††=204
veckor
%
veckor†

N††=114
%

N††=177
%

Anti-difteri (≥ 0,1 IE/ml)

100,0

99,1

97,2

Anti-tetanus (≥ 0,1 IE/ml)

100,0

100,0

100,0

Anti-PT (≥ 4-faldig ökning)

94,8

96,5

91,8

Anti-FHA (≥ 4-faldig ökning)

91,2

91,8

86,7

Anti-HBs (≥ 10 mIE/ml)
Med hepatit B- vaccination vid födseln

100,0

/

/

Utan hepatit B- vaccination vid födseln

98,5

97,3

99,4

Anti-polio typ 1 (≥ 8 (1/spädning)

100,0

100,0

100,0

Anti-polio typ 2 (≥ 8 (1/spädning)

100,0

100,0

100,0

Anti-polio typ 3 (≥ 8 (1/spädning)

100,0

100,0

100,0

98,5

98,2

98,3

Anti-PRP (≥ 1,0 µg/ml)

* Acceptabelt som korrelat eller surrogat för skydd
† 6, 10, 14 veckor med och utan hepatit B-vaccination vid födseln (Sydafrika); 2, 3, 4 månader utan hepatit Bvaccination vid födseln (Turkiet); 2, 4, 6 månader utan hepatit B-vaccination vid födseln (Mexiko)
†† Andel individer som analyserats (per protokolluppsättning)
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Sammanfattning
Vad gäller monovalenta hepatit B-vacciner används dessa för preexpositionsprofylax och som postexpositionsskydd i enlighet vad som beskrivits under de
respektive vaccinavsnitten.
Två monovalenta hepatit B-vacciner, varav ett adjuvanterat, i högre styrka, 20 µg
respektive 40 µ, är specifikt avsedda att användas som såväl preexpositions- som
postexpositionsprofylax för predialys- och hemodialyspatienter och för att en säker
skyddande HBsAg-antikroppstiternivå på 10 mIU/ml ska kunna upprätthållas hos
dessa patienter.
De bivalenta hepatit A- och hepatit B-vaccinerna används främst som
preexpositionsprofylax inför vistelse i områden där risk för såväl hepatit A-som
hepatit B-smitta föreligger.
Det finns två sexvalenta vacciner som innehåller en hepatit B-komponent och dessa
är avsedda för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet av barn. Säkerhet
och effekt för administrering av dessa vacciner till individer över 36 respektive 24
månaders ålder finns därmed inte fastställda.
Beträffande vaccination av särskilda riskgrupper finns i produktresuméerna för
samtliga hepatit B-vacciner angivet vaccinationsscheman och boosterrekommendationer. Huvudregeln är att man med vaccinationerna ska nå skyddande
nivåer av antikroppstitrar (anti-HBs) på minst 10mIU/ml.
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Vaccinets säkerhet
Säkra och skyddande vacciner har funnits sedan 1980-talet och många miljoner
barn och vuxna har sedan dess vaccinerats över hela världen. För immunisering
mot hepatit B finns idag såväl monovalenta som kombinationsvacciner godkända
inom EU och flertalet av dessa marknadsförs också i Sverige. Framställningen av
vaccin sker numera främst med rekombinant DNA-teknik och vaccinerna
innehåller inte några konserveringsmedel. Enstaka vaccin är adjuvanterade.
Säkerhetsprofilen är gynnsam och biverkningsfrekvensen mycket låg.
De vanligaste biverkningarna i samband med vaccination mot hepatit B, med såväl
monovalenta vacciner som kombinationsvacciner, är reaktioner vid injektionsstället
och inkluderar smärta, rodnad och svullnad. Vidare kan ofta ses symtom i form av
feber, trötthetskänsla, illamående, ledvärk och allmän sjukdomskänsla med mera.
Dessa är dock mer vanliga i samband med kombinationsvacciner [1].
Biverkningarna finns listade och väl beskrivna i respektive produktresumé.
Anafylaxi har rapporterats och baserat på fallbeskrivningar mellan 1990–1992 har
ett orsakssamband angivits [1, 2]. Risken kan inte beräknas, men förefaller vara
mycket låg; 1,1 fall (95 % CI 0,1 – 3,9) per miljon doser har angivits som frekvens
[2]. Artrit efter hepatit B-vaccination har rapporterats, liksom ledbesvär. Man har
diskuterat om ledbesvären skulle kunna utlösas av antigen-antikroppskomplexbildning vid vaccination. Inga kontrollerade studier finns dock och något
orsakssamband har inte kunnat visas [3, 4].
I tidiga översikter av allvarliga biverkningar efter hepatit B-vaccination
rapporterades Guillain-Barrés syndrom (GBS), men vidare analyser visade att
förekomsten inte överskred bakgrundsfrekvensen av GBS hos icke-vaccinerade och
att något orsakssamband inte kan visas [5-8].
Ett flertal allvarliga och sällsynta biverkningar har potentiellt associerats med
hepatit B-vacciner. Tidsmässigt kan ett sådant samband föreligga, men
orsakssamband kan däremot sällan bedömas. Långtidsstudier har heller inte kunnat
visa något kausalt samband mellan allvarliga biverkningar och hepatit Bvaccination [4]. Allvarliga biverkningar omfattar t.ex. autoimmuna reaktioner,
psykiska reaktioner, hormonella störningar m.m. vilka uppträder långt efter
vaccinationstillfället. Vaccination liksom infektioner och stress m.m. kan däremot
trigga igång en underliggande autoimmun sjukdom. Ett eventuellt samband mellan
vaccinet och demyeliniserande sjukdomar såsom multipel skleros (MS), optikus
neurit och transversell myelit, och akut disseminerande encefalomyelit (ADEM)
har tagits upp i fallrapporter [5, 7, 8]. I ett flertal omfattande studier har ett möjligt
samband mellan hepatit B-vaccin och MS utvärderats, och endast en fallkontrollstudie rapporterade ett möjligt samband mellan hepatit B-vaccin och MS
hos vuxna [7]. I övriga studier har man inte kunnat visa något samband därför
anses detta antagande kunna avfärdas [1, 7-10].

105

Sedan 1982 har hepatit B-vaccin givits till över 500 miljoner individer över
världen. En översikt från CDC 2011 om vaccinsäkerhet sammanfattar övertygande
resultat från studier som utvärderat ett möjligt samband mellan hepatit Bvaccination och autoimmuna tillstånd såsom MS och andra demyeliniserande
sjukdomar, diabetes och astma men har inte funnit stöd för något av dessa [11].
Andra kroniska sjukdomstillstånd som nämns i samband med hepatit Bvaccination är kroniskt trötthetstillstånd [12], reumatoid artrit [13], typ 1 diabetes
[14] liksom polyarteritis nodosa [15] och systemisk lupus erytematosus. I vissa fall
kan möjliga tidssamband ha påvisats, men däremot inga orsakssamband.
Förutom de nämnda biverkningsrapporterna har man uppmärksammat olika
symtom som har uppträtt tidsmässigt efter vaccination utan att orsakssamband går
att bedöma, t.ex. andra hud och slemhinnesymtom än lokalsymtom från
injektionsstället [16].
Sammanfattningsvis kan man fastställa att hepatit B-vaccinerna är beprövade och
effektiva och väl tolererade. Risken för biverkningar är liten och de som vanligen
ses är lindriga och av snabbt övergående karaktär. Allvarliga biverkningar är ytterst
sällsynta. Användningen av vaccinerna ökar, biverkningsprofilen har inte
förändrats och risk/nyttabedömningen kvarstår oförändrat som gynnsam.
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Vaccinets lämplighet att kombinera
med övriga vacciner i de nationella
vaccinationsprogrammen
Effekt och säkerhetsprofil sammanfattas som tillfredsställande vid samtidig
administration av hepatit B-vaccin och andra vacciner i det nationella
barnvaccinationsprogrammet.
Samtidig administration av monovalent hepatit B-vaccin med pneumokockkonjugatvaccin enligt 0, 1, 6 eller 0, 1, 12 månaders schema har inte studerats
tillräckligt. Immunsvaret mot andra barnvaccin som har givits samtidigt med
pneumokockvaccin vid olika injektionsställen har utvärderats i ett antal kliniska
studier. Antikroppsvaret mot hepatit B-vaccin var likvärdigt vid kontrollerna [1].
Samtidig administration av hexavalent barnvaccin Infanrix hexa eller Hexyon med
pneumokockvaccin Prevenar 7 och 13 har inte visat någon kliniskt relevant
interaktion med antikroppsvaret på de enskilda antigenerna när de ges som
primärvaccination med tre doser.
När hexavalenta barnvacciner ges tillsammans med pneumokockvaccin är
frekvensen av feberreaktioner signifikant högre än då vaccinet ges tillsammans
med de enskilda komponenterna i vaccinet. Man vill emellertid inte tillskriva detta
som en synergistisk effekt på frekvensen av förväntade reaktioner som feber [2, 3].
Infanrix hexa innehåller förutom hepatit B-komponenten även DTPa/Hib/IPVantigen. Emellertid ger samtidig administration av hepatit B- vaccin med DTaP
eller DTaP/IPV vanligen något ökat antikroppssvar mot DTaP och polio jämfört
om de olika antigenen skulle ges separat. Antikroppssvaret mot hepatit B är
däremot lägre än om hepatit B-vaccinet ges separat. Detta beror på att doserna av
de kombinerade vaccinerna ges tätare än vid enbart hepatit B-vaccination.
Storleken av antikroppssvaret mot hepatit B- antigen är direkt korrelerad med
intervallen mellan doserna, fr.a. mellan dos två och tre.
I en klinisk studie har det visats att samtidig administration av pentavalent
rotavirusvaccin och hexavalent vaccin tolereras väl och att immunsvaret mot
enskilda ingående antigen inte påverkas.
Vid en systematisk översikt av samtidig administration av HPV-vaccin och hepatit
B-vaccin sågs ingen förändring av immunsvaret eller oväntade reaktioner.
Som för alla vacciner gäller att immunsvaret blir lägre hos individer med nedsatt
immunförsvar eller under immunsuppressiv behandling och det oavsett om
vaccinet ges monovalent eller i kombinationsvaccin.
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Andra tillgängliga, förebyggande åtgärder
eller behandlingar, som kan vidtas eller ges
som alternativ till vaccination i ett nationellt
vaccinationsprogram
I följande kapitel beskrivs åtgärder för att förebygga smittspridning av hepatit B,
åtgärder för att identifiera personer som redan är smittade och behandling till dessa
personer. Utöver vaccination kan även andra åtgärder vidtas för att minska risken
för smittspridning, t.ex. upplysning och rådgivning, riktad screening och andra
smittskyddsåtgärder.
För de som redan smittats av hepatit B finns säkra och effektiva
läkemedelsbehandlingar för att förebygga komplikationer, såsom dekompenserad
levercirros och hepatocellulär cancer, och för att minska virusnivå och därmed
också smittsamheten.
Förebyggande åtgärder och framgångsrik behandling är också beroende på
möjligheten att nå de personer som har behov av dem, vilket beskrivs i ett senare
kapitel.

Läkemedelsbehandling av hepatit B
Initiering av behandling vid kronisk hepatit B baseras huvudsakligen på
leverskadans omfattning (fibrosstadium, levercirros, i leverbiopsi eller leverelasticitetsmätning), graden av inflammation (nivå av alanintransferas, ALAT,
inflammationsaktivitet i leverbiopsi) och virusnivå i blodet (HBV-DNA).
Behandlingen syftar till att minska virusnivån i blodet och minska
leverinflammationen varvid uppkomsten av levercirros, levercancer och
leverrelaterad död minskar [1, 2]. Risken för att utveckla levercirros, levercancer
och leverrelaterad död korrelerar med antal år med hög virusmängd i blodet [1, 3].
En stabilt låg virusnivå under behandlingen ger en minskning av fibros och
cirrosförändringar i levervävnaden [4, 5]. En kumulativ risk för HCC kvarstår dock
och uppgår till 1,3–8,7 procent beroende på nivå av levercirros vid behandlingsstart
[6]. Effektiv viral suppression förbättrar leverfunktionen vid dekompensation,
vilket t.o.m. kan innebära att patienten kan tas ur väntelista för en planerad
levertransplantation [7, 8].
Behandlingsstrategi och läkemedelsval
För närvarande finns det två olika behandlingsstrategier för patienter med kronisk
hepatit B, enligt EASL:s riktlinjer [9]:
1. Behandling med pegylerat interferon (Peg-IFN, Pegasys®) under en begränsad
tid.
2. Suppressionsbehandling med nukleos(t)idanaloger (NA) under en obegränsad
tid.
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De främsta fördelarna med Peg-IFN är frånvaron av resistens under behandling och
potentialen för immunmedierad kontroll av infektionen. Peg-IFN är däremot
kontraindicerat hos patienter med dekompenserad levercirros, autoimmun sjukdom,
depression och under graviditet

[9].

Nukleos(t)idanaloger har en direkt hämningseffekt på virusreplikationen och de
flesta patienter kan dessutom tolerera långtidsbehandling då biverkningarna är
mycket mildare än vid Peg-IFN-behandling.
En begränsande faktor vid behandling med nukleos(t)idanaloger är
resistensutveckling, framförallt när det gäller de äldre preparaten såsom lamivudin.
Det finns för närvarande fem godkända nukleos(t)idanaloger för behandling av
kronisk hepatit B:
 lamivudin (LAM, Epivir®)
 entecavir (ETV, Baraclude®)
 telbivudin (LdT, Sebivo®),
 adefovir (ADV, Preveon)
 tenofovir (TDF, Viread®).
Tenofovir och entecavir är potenta hämmare av hepatit B-virus och med hög
genetisk barriär för utveckling av resistensrelaterade mutationer. Således kan de
användas som första linjens monoterapi för kronisk hepatit B [9].
Resistensrelaterade mutationer är mer benägna att utvecklas under behandling med
lamivudin, telbivudin och adefovir, varför terapi med dessa endast får användas vid
kronisk hepatit B om tenofovir eller entecavir inte är tillgängliga eller lämpliga för
behandling p.g.a. biverkningar. Trots att de äldre NA såsom lamivudin inte

längre är förstahandval vid kronisk hepatit B lämpar de sig ändå för
patienter med låga virusnivåer och de som behöver kortvarig behandling.
Svenska och internationella rekommendationer
Nationella och internationella rekommendationer för handläggning och behandling
av hepatit B-infektion uppdateras ständigt. Nuvarande svenska rekommendationer
är från år 2007 men uppdateras successivt då nya internationella rekommendationer
publiceras. Tre nya internationella rekommendationer har publicerats sedan 2007,
American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) 2009, Asian
Pacific Association for the Study of Liver Diseases (APASL) 2012 samt European
Association for the Study of Liver Diseases (EASL) 2012 [9-11]. Den största
nyheten i de nyare rekommendationerna är att tenofovir är godkänt som
monoterapi för behandling av kronisk hepatit B. Tenofovir har numera blivit den
första linjen NA p.g.a. dess potens, gynnsamma resistensprofil och
kostnadseffektivitet [12-14]. Tenofovir har visats sig att vara effektivt som
monoterapi vid dubbelinfektion med hepatit B och hiv [15].
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Effekter av behandling
Akut hepatit B

Antiviral behandling för vuxna med akut hepatit B-infektion är sällan aktuellt då
mer än 95 procent kommer att läka spontant och bli HBsAg-negativa utan antiviral
terapi. En liten del patienter med allvarligare eller med fulminant hepatit kan dock
behöva behandling eller t.o.m. levertransplantation [9].
Tillmann studerade 17 patienter med allvarlig akut hepatit B och fann att
behandling med lamivudin verkade vara en säker och effektiv behandling [16].
Större randomiserade studier behövs dock för att fastställa effekten av antiviral
behandling vid akut hepatit B.
Kronisk hepatit B

Läkemedelsbehandling syftar till att förebygga dekompenserad levercirros,
hepatocellulär cancer (HCC) samt mortalitet. I en systematisk översiktsartikel
beskriver Lai att interferon signifikant reducerade risken för HCC i tre av tio
primärstudier och i tre av sex metaanalyser [17]. Både Wong och Papatheodoridis
kunde också visa att NA signifikant minskade risken för utveckling av HCC och
andra hepatit B-relaterade komplikationer [18, 19]. Däremot ifrågasätter Thiele
[20] klinisk effekt av IFN eller NA då ingen signifikant behandlingseffekt på HCC
och mortalitet kunde ses i åtta randomiserade kontrollerade prövningar (RCT). De
flesta studier på kliniska effekter av NA är baserade på de äldre NA, såsom
lamivudin, och uppföljningstiden varierar.
Behandlingseffekten mäts genom virologisk respons (HBV-DNA odetekterbart),
serokonversion till HBeAg-negativ och slutligen HbsAg-negativ. Långsiktiga
behandlingseffekter mäts genom upprepade leverbiopsier eller
leverelasticitetsmätningar vid vilka en förbättring av levervävnaden kan ses. Vid
behandling med peg-IFN är effekten större hos HBeAg-positiva vid genotyperna A
och B jämfört med genotyperna C och D. Den slutliga behandlingseffekten kan
uppskattas redan efter tre månaders behandling med peg-IFN genom att mäta
predikterande markörer.
Virologiskt genombrott med stigande HBV-DNA-nivåer förekommer och den
främsta orsaken är bristande följsamhet till behandlingsprotokollet [21].
Effekt av behandling vid kronisk infektion [2, 9, 22]

HBeAg-positiv patient;
1. Effektmått: virologisk respons
a. Pegasys 14 % (efter 6 månader post-rx)
b. Nukleos(t)idanalog > 95 % (kontinuerlig behandling)
2. Effektmått: HBeAg serokonversion till negativ
a. Pegasys 32 % (efter 6 månader post-rx)
b. Nukleos(t)idanalog
> 95 % (kontinuerlig behandling)
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3. Effektmått: HBsAg serokonversion till negativ
a. Pegasys 7 % (efter 12 månader post-rx)
b. Nukleos(t)idanalog 2–3 % (efter 12 månader behandling)
Progress till HBsAg serokonversion kan fortsätta även efter utsättning av pegylerat
interferon och vid fortsatt behandling med nukleos(t)idanalog.
HBeAg-negativ patient;
1. Effektmått: virologisk respons
a. Pegasys 19 % (efter 6 månader post-rx)
b. Nukleos(t)idanalog > 95 % (kontinuerlig behandling)
2. Effektmått: HBsAg serokonversion till negativ
a. Pegasys 12 % (efter 5 år post-rx)
b. Nukleos(t)idanalog, enstaka (kontinuerlig behandling)
Följsamhet till behandling
För att kartlägga hur stor andel patienter med kronisk hepatit B som anslutit till
behandling gick Papatheodoridis igenom 25 europeiska studier där 6 253 patienter
med kronisk hepatit B ingick [23]. I översikten fann man att en betydande del av
patienterna (42 procent) förblev obehandlade och den genomsnittliga obehandlade
andelen var ojämnt fördelad i nordvästra Europa jämfört med södra Europa.
Invandrare från medel- och högprevalenta länder uppvisade lägre grad av
anslutning till behandling.
För att undersöka om dålig följsamhet skulle kunna vara associerad med en ökad
risk för virologisk svikt har Lieveld granskat sex behandlingsstudier med NA och
fann att genomsnittet för följsamhet som rapporterats i dessa studier varierade från
81 till 99 procent [24].
I en större studie med 11 000 patienter vid behandling med varierande NA fann
man att genomsnittlig följsamhet låg på 88 procent +/- 19 procent och en god
följsamhet (> 90 procent) associerades till tidigare erfarenhet med NA, högre ålder
hos patienten (> 45 år) samt behandling med en annan NA än lamivudin. I en
mindre studie med 47 patienter med kronisk hepatit B som behandlades med
adefovir eller adefovir plus lamivudin fann man att en god följsamhet (> 90
procent) var associerad till en lägre HBV-DNA nivå efter ett års behandling
jämfört med en följsamhet lägre än 90 procent (3,0 kontra 4,4 log IU/ml, p < 0,01)
och andel av patienter med icke detekterabar HBV-DNA var 42 procent kontra 21
procent (p < 0,01) i de högre respektive de lägre följsamma patienterna efter två års
behandling och 68 procent kontra 32 procent (p < 0,07) efter fyra års behandling.
Den rapporterade följsamheten tenderade att vara generellt högre om den var
självrapporterad i jämförelse med rapportering från apoteket [24].
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Malespin studerade en liten grupp med 69 patienter från Chinatown i USA och
fann att 26 procent (18/69) inte påbörjade behandling antingen p.g.a. dålig
uppföljning (10/69) eller att de nekade behandling p.g.a. oro över den långsiktiga
säkerheten eller kostnader för sjukvård i samband med behandling (8/69) [25].
Behandlingen avbröts för 24 procent (12/51) av patienterna innan virologiskt svar
uppnåtts p.g.a. dålig uppföljning, ekonomiska svårigheter och väntan på graviditet
bland kvinnliga patienter. Trots att säker och effektiv läkemedelbehandling är
tillgänglig så talar detta för att omfattande information och rådgivning till patienter
med kronisk hepatit B behövs för att uppnå förväntade behandlingseffekter [25].
För att undersöka om dålig följsamhet skulle kunna vara associerad med en ökad
risk för virologisk svikt har Hongthanakorn gått igenom 148 amerikanska kroniska
hepatit B-patienter som behandlats med NA minst ett år under 2000– 2010 och
fann att 39 patienter visade virologisk svikt, men att virologisk svikt hos 38 procent
av patienterna (15/39) inte orsakades av antiviral resistens utan av dålig följsamhet
till behandling [26].
Behandling till immunsupprimerade
För att förebygga reaktivering av hepatit B i samband med immunsupprimerande
behandling bör patienter som ska genomgå cancerbehandling, immunterapi eller
transplantation screenas för hepatit B (HBsAg och anti-HBc) [27, 28].
Profylax med lamivudin rekommenderas inför immunterapi eller transplantation
enligt de svenska rekommendationerna från 2007. Men studier visar att hepatit Breaktivering inte helt kan undvikas med lamivudinbehandling, sannolikt p.g.a.
resistensutveckling under behandlingen [27]. Således föreslår EASL att NA med
hög genetisk barriär såsom tenofovir eller entecavir bör användas [9].
Behandling vid glomerulopati och vaskulit
Behandlingen med nukleos(t)idanaloger (lamivudin, entecavir och telbivudin) är
säker och effektiv vid glomerulopati eller vaskulit med samtidig hepatit Binfektion, medan interferon är mindre effektiv och ger större biverkningar.
Behandling ökar andelen patienter i remission av njurinflammationen och som
serokonverterar till HBeAg-negativ, samt fördröjer försämringsprocessen av
njurfunktionen [29, 30].
Behandling av gravida kvinnor med hepatit B
Baserat på svenska erfarenheter bör gravida kvinnor med hög virusnivå – HBVDNA > 170 miljoner IU/ml remitteras till infektionsspecialist för ställningstagande
till antiviral terapi från graviditetsvecka 32 [31]. Peg-IFN är kontraindicerat för
behandling av gravida kvinnor [9] men såväl lamivudin, telbivudin som tenofovir
är lämpliga [32].
Lu et al. har t.ex. granskat sju studier avseende effekt av telbivudin på mor-barnsmitta i en metaanalys baserad på seropositivitet hos spädbarn 6– 12 månader efter
förlossningen och visade att andelen HBV-smitta mellan mor och barn var 8,25–
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42,31 procent i kontrollgruppen, men sänktes till 0–14,29 procent i
behandlingsgruppen (OR 0,09, 95 % CI 0,04– 0,22,
p < 0,001) [33].
Xu et al. sammanställande 25 studier, varav åtta studerade effekt av behandling
med lamivudin eller telbivudin och åtta studerade effekt av HBIG. Den
systematiska översikten visade att både HBIG, lamivudin och telbivudin signifikant
kunde minska mor-barn smitta [34]. På grund av dess potens och genetiska barriär
rekommenderas numera tenofovir som första behandlingsval till gravida kvinnor
[9].
Yang har granskat studier kring effekten av kejsarsnitt på mor-barn-smitta under
perioden 1975–2008 och visade att antalet smittade signifikant reducerades genom
kejsarsnitt jämfört med vaginal förlossning [35].
Chang et al. har också analyserat tio studier under perioden 1988–2013, men kunde
dock inte visa någon entydig effekt av kejsarsnitt för att förhindra mor-barn- smitta
[36].
Behandling av nyfödda barn till hepatit B-positiva mödrar
Barn som föds till en HBsAg-positiv mor erhåller hepatit B-vaccin i anslutning till
förlossningen, med uppföljande tre doser vid barnavårdscentralen (enligt
rekommendationer). Om modern har hög virusmängd behandlas barnet även med
hepatit B-immunglobulin (HBIG) i anslutning till förlossningen. Enligt Dunkelberg
[37] kommer endast några få barn att uppvisa tecken på hepatit B-infektion vid
uppföljande provtagning vid 18 månaders ålder om modern är HBeAg-negativ.
Risken för transmission av hepatit B till barn från högviremisk moder (HBeAgpositiv) med ovan nämnda postexpositionsprofylax reduceras till ca 30 procent,
och om modern får behandling med nukleotidanalog under tredje trimestern
sjunker risken ytterligare till ca fem procent.
Behandling vid dubbelinfektion med hepatit B, C eller D
Dubbelinfektion med hepatit B och hepatit C behandlas med pegylerat interferon
och ribavirin samt direktverkande läkemedel, direct-acting antiviral agents (DAA)
om hepatit C dominerar sjukdomsbilden. När hepatit B dominerar kombineras
denna behandling med nukleos(t)idanalog. I nuvarande kunskapsläge
rekommenderas ännu inte generellt modern interferonfri behandling mot hepatit C
vid denna typ av dubbelinfektion.
Vid dubbelinfektion med hepatit B och D är pegylerat interferon under 48–72
veckor rekommenderat. Vid höga HBV-DNA-nivåer kan nukleos(t)idanalog
adderas till behandlingen.
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Andra förebyggande åtgärder
Utöver läkemedelsbehandling och riktat vaccinationsprogram till riskgrupper
behövs även andra förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning
samt för att hitta personer som kan vara exponerade för smitta eller eventuellt
redan har hepatit B.
Upplysning och rådgivning
För att förebygga smittspridning krävs att skola, socialtjänst och olika vårdgivare
bedriver upplysande och rådgivande verksamhet om hepatit B, framförallt till
ungdomar.
I en analys på 15 enkätstudier fann Samkange-Zeeb att medvetenhet om sexuellt
överförda infektioner (STI) generellt var låg (med undantag av hivinfektion) hos
europeiska ungdomar i skolåldern (13–20 år) och att en stor andel ungdomar
fortfarande betraktar kondomanvändning i första hand som en preventivmetod och
inte som förebyggande för STI [38].
Under perioden 2009–2013 tillhörde över hälften av antalet rapporterade akuta
hepatit B-fall i Sverige åldersgruppen 15–35 år, enligt statistik från
Folkhälsomyndigheten [39].
För att mäta kunskapsnivån om hepatit B -smitta bland resenärer från lågprevalenta
europeiska länder utförde Herbinger et al. en online-undersökning i Tjeckien,
Nederländerna, Spanien och Sverige [40]. Undersökningen visade att 62,3 procent
av de 4 203 tillfrågade inte kände till prevalensen av hepatit B för sitt resmål och
bara 20 procent av de tillfrågade var medvetna om hur hepatit B smittar. Resenärer
i åldern 18–35 år var betydligt mer benägna att utsätta sig för risk att smittas av
STI. Endast 39,3 procent kände till sin vaccinationsstatus när det gällde hepatit B
[40].
Information och rådgivning är särskilt viktigt i de verksamheter man möter
riskgrupper, exempelvis på STI- och MSM-mottagningar [41], mottagningar för
PID i metadonprogram [42] och vid sprututbytesverksamheter. Hur olika
riskgrupper nås av information och erbjudande om vaccination beskrivs mer i
följande kapitel.
Screening av bloddonatorer, blodprodukter och organdonatorer
I Sverige ska bloddonatorer, blodprodukter och organdonatorer screenas för hepatit
B-bärarskap (med HBsAg), enligt Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet
(SOSFS 2009: 28), transfusion av blodkomponenter (SOSFS 2009: 29) och
biobanker (SOSFS 2007: 22 och 2002: 11). Förutom screening av HBsAg ska ny
donator, och personer som inte har donerat blod under de senaste fem åren screenas
för genomgången infektion (med anti-HBc). Vid genomgången infektion ska även
immunitetsstatus (med anti-HBs) testas. En person som genomgått infektionen och
visat en hög nivå av anti-HBs (> 100 IE/ml) får ge blod. HBV-DNA har f.n. inte
valts som en screening metod i Sverige p.g.a. dess låga kostnadseffektivitet [43].
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Prevalensen av hepatit B-smitta (HBsAg-positiv) bland personer som vill bli
blodgivare i landet är cirka 0,05 procent [39].
Screening av gravida
Socialstyrelsens föreskrifter om infektionsscreening av gravida kvinnor (SOSFS
2004: 13) trädde i kraft 2005. Vårdgivaren ska erbjuda alla gravida kvinnor i
Sverige kostnadsfri testning för hepatit B och provtagningen ska erbjudas så tidigt
under graviditeten att det är möjligt att vidta lämpliga medicinska åtgärder för att
skydda barnet mot sjukdomen. Statistik om antalet gravida kvinnor i Sverige som
genomgått screening eller som utfallit HBsAg-positiva saknas.
I USA visades det sig att ca 6 procent av barn födda till HBsAg-positiva mödrar
kan ha missat vaccinprofylax under 2005 p.g.a. utebliven screening under
graviditeten [44].
Andra förebyggande smittskyddsåtgärder
Enligt smittskyddslagen (2004: 168) ska ett nyupptäckt fall av hepatit B
rapporteras och smittspåras utan dröjsmål av den behandlande läkaren och en
laboratorieanmälan ska göras av läkaren på laboratoriet. Patientens
familjemedlemmar, sexpartners, och eventuella andra nära kontakter erbjuds
provtagning och vaccination. Patienten informeras också om förhållningsregler och
måste enligt dessa:
 informera sexuella partners om sitt smittbärarskap
 ha skydd vid sex om partnern är ovaccinerad
 informera vårdgivare som kan komma i kontakt med deras blod
 ha regelbunden kontakt med sin behandlande läkare
 avhålla sig från att donera blod eller organ
 låta bli att låna ut använda injektionsverktyg om han/hon injicerar droger.
På grund av svårigheter att fastställa klinisk diagnos behöver hepatit B bekräftas
med serologiska analyser. En person med en nyligen genomgången (subakut)
hepatit B-infektion (negativ HBsAg, men positiv anti-HBc IgM) är inte smittsam
men det är viktigt att infektionen upptäcks eftersom personen kan ha smittat sina
sexpartner eller familjemedlemmar under den tidigare pågående akuta infektionen.
Subakut hepatit B kan också misstolkas som en genomgången infektion om analys
av anti-HBc IgM skulle utebli. Vid misstanke om subakut infektionen är det viktigt
att bekräfta diagnosen med ett uppföljningsprov.
Vårdhygieniska åtgärder
Vårdhygien är den sammanfattande benämningen för alla typer av åtgärder som
görs för att uppnå en god hygienisk standard, genom att bl.a. förebygga
uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner. Där hälso- och sjukvård
bedrivs ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för
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att kunna ge en god vård. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och
tandvårdslagen (1985:125) finns dessutom ett uttalat krav på att vården ska vara av
god hygienisk standard.
När det gäller personalens skydd mot smitta har Arbetsmiljöverket gett ut
föreskrifter, bland andra Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta,
toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1). Nationella regler och rekommendationer kompletteras med lokalt utformade riktlinjer.
Med vårdrelaterad infektion menas en infektion som uppkommer hos person under
sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller
omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård
och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning [45]. Smittspridning av hepatit
B inom vården sker främst genom exponering för smittat blod eller kroppsvätskor.
Risken att bli smittad beror på graden av exponering för smittämnet och
virusmängden. Vårdrelaterad smitta och risker för sjukvårdspersonal kan dock
förebyggas, bl.a. genom vaccination, men också genom utbildning av personalen
[46].
Smittspridning kan också ske mellan patienter och mellan vårdpersonal och
patienter [47]. Danzmann analyserade 152 utbrott av vårdrelaterade, virala eller
bakteriella, infektioner och fann att de 27 utbrotten av hepatit B var relaterade till
kirurgiska, neonatala och gynekologiska ingrepp [48]. Enligt EASL:s riktlinjer bör
vårdpersonal, såsom kirurger och tandläkare, med positiv HBsAg och HBV-DNA
nivå över 2 000 IE/ml behandlas med tenofovir eller entecavir för att minska risken
att smitta patienter [9].
Vid misstanke om exponering för hepatit B-smitta ges postexponeringsprofylax
med vaccin och eventuellt också hepatit B- immunglobulin (HBIG) [49].
Patienter i hemodialys
Historiskt sett så har patienter i hemodialys högre risk att utsättas för blodsmitta.
Numera finns dock mycket kunskap och erfarenheter kring hur man ska förebygga
blodsmitta inom dialysverksamhet, bl.a. genom hygienrutiner och rätt hantering av
medicinsk- och skyddsutrustning. Trots strikta rutiner har dock fel inträffat, vilket
orsakat isolerade utbrott av hepatit B-infektion hos dialyspatienter [50, 51].
Hepatit B-bärare bör dialyseras i separat rum och deras maskiner bör inte användas
till andra dialyspatienter. Syftet är att förhindra förorening av ytorna på
utrustningen och minska överföringen via personalens händer [50, 51]. Ett särskilt
förebyggande program för blodburen smitta har visat tydlig effekt på minskningen
av hepatit B-smittspridning hos hemodialyspatienter [52].
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Vaccinationens påverkan
på verksamhet i landsting,
kommuner och privata vårdgivare
I samband med arbetet med detta underlag skickades en enkät till landets
smittskyddsenheter med frågor om vem som informerar riskgrupperna om
vaccination, kostnaden för vaccinationen samt vaccinationstäckningen i
riskgrupperna [1]. Svar inkom från samtliga 21 enheter. I alla landsting och
regioner är vaccination mot hepatit B gratis för dagens riskgrupper, men vissa
påpekade att kunskapen om kostnadsfrihet ibland kunde vara bristfällig hos vissa
som vaccinerar. Generellt var kunskapen om vaccinationstäckningen i de olika
grupperna mycket låg, eftersom man i de flesta fall inte har kunskap om hur många
personer som tillhör respektive riskgrupp.
För barn är det stor skillnad mellan landstingen då hepatit B-vaccination ingår i
barnvaccinationsprogrammet i fler än hälften av landstingen. Det gör att andelen
barn som vaccineras varierar mellan 17 och 100 procent. De flesta landsting följer
Socialstyrelsens rekommendation att vaccinera riskgrupper, men framhåller att det
är problematiskt att både identifiera och nå ut till dessa grupper.
Framtida påverkan på verksamheter som vaccinerar riskgrupper
Ett införande av ett särskilt vaccinationsprogram för hepatit B till olika riskgrupper
innebär att landsting och regioner blir skyldiga att erbjuda angivna riskgrupper
vaccination till skillnad från dagens rekommendation. Som framgår ovan följer de
flesta rekommendationerna redan idag, vilket torde innebära att det i de flesta fall
inte plötsligt kommer uppstå stora volymer med personer som ska erbjudas
vaccination med vidhängande kostnader och resursbehov. Som framgår av
genomgången per riskgrupp nedan kan det idag vara svårt att nå vissa riskgrupper.
Det är möjligt att allteftersom kunskap och kommunikation förbättras, kommer
man att nå alltfler personer som väljer att låta vaccinera sig, vilket kommer att få
effekt på landstingens och regionernas kostnader.
I detta kunskapsunderlag beskrivs också några grupper som inte omfattas av
dagens rekommendationer, t.ex. personer med sexuellt riskbeteende och personer
med ökad risk för allvarligare sjukdom vid hepatit B-infektion. Om det beslutas att
även dessa ska ingå i ett särskilt program kommer det att få en påverkan på
verksamheterna i landsting och regioner.
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Nuläget för vaccination av riskgrupper
och konsekvenser av ett nationellt program
Personer som injicerar droger (PID)
Av förståeliga skäl är det svårt att nå denna grupp med ett erbjudande om
vaccination. Det kanske mest naturliga är genom sprututbytesverksamhet, som
sedan mer än två decennier rekommenderas av bl.a. WHO för att hindra spridning
av blodburna virus i riskgruppen. Personer som deltar i sprututbytesverksamhet i
Sverige ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:2) få information om
smittrisker och hur man skyddar sig mot smitta, erbjudande om samtalskontakt,
avgiftning, vård, behandling samt eftervård och stöd. Det förutsätter att det finns ett
etablerat samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt en väl
fungerande vårdkedja för personer som använder narkotika. Deltagarna ska
erbjudas vaccinationer mot hepatit B och regelbundet erbjudas rådgivning och
provtagning avseende hiv, hepatit B och hepatit C.
Idag (december 2015) finns sex landstingsdrivna sprututbytesverksamheter i
Sverige. Av dessa startades den första i Lund 1986 och året därpå tillkom en andra
verksamhet i Malmö. Ett regeringsbeslut hindrade därefter nyetableringar av
sprututbytesverksamheter fram till 2006 då en lagen (2006:323) om utbyte av
sprutor och kanyler möjliggör att landsting i samverkan med aktuell kommun kan
ansöka om tillstånd att starta sådan verksamhet. Efter att lagen kom och
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:2) trädde i kraft har ytterligare fyra
sprututbytesverksamheter startats i Helsingborg 2010, Kalmar 2012, Stockholm
2013 och senast i Kristianstad oktober 2014. Flera landsting har därefter meddelat
att de avser ansöka om tillstånd att starta verksamhet, bl.a. Blekinge, Jönköping,
och Kronoberg.
En studie från Malmö visar att bland nya besökare som kommer till sprutbyte så är
det bara ett fåtal som har skyddande nivåer av anti-HBs [2].
Vaccinationstäckningen i gruppen är generellt låg. Både antalet smittade genom
injicering av droger och genom sexuell överföring var högre i områden utan
sprutbytesverksamhet (personlig kontakt, Mattias Waldeck, Smittskydd Skåne).
Utbyte av begagnade sprutor och kanyler får i Sverige enligt lag endast erbjuds till
dem som har fyllt 20 år. Medelåldern för injektionsdebut i svenska studier är dock
19 år, vilket innebär att många av de yngsta som injicerar droger inte deltar i
sprututbytesverksamheten, även om inget hindrar att de tar del av den testning,
rådgivning och vaccination mot hepatit B som bedrivs vid dessa verksamheter. Ett
alternativ att nå unga PID skulle kunna vara erbjudande om vaccination mot hepatit
B till alla som söker på ungdomsmottagningar. Andra sätt att nå PID är via
beroendekliniker och opiatsubstitutionsprogram. En stor fördel vore om screening
och vaccination var en naturlig del av beroendevården.
Drygt hälften av kriminalvårdens klienter som diagnostiseras med hepatit B är PID.
Häktesprojektet tillkom i samband med hivepidemins början bland personers som
injicerar droger i Sverige i syfte att nå samtliga häktade som hade ett
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narkotikamissbruk för att informera om hiv/AIDS, erbjuda testning och motivera
till behandling. Idag är häktesprojektet integrerat i den reguljära hälso- och
sjukvårdsverksamheten inom Kriminalvården.
I en rapport från WHO framkommer att ett vaccinationsschema med kortare
tidsintervall (0, 1 och 3 veckor) kan ge bättre följsamhet bland PID jämfört med ett
standardschema. Metaanalys av två randomiserade studier visade att 60 procent fler
PID fullföljde vaccinationen än de som följde ett standardschema [3].
Exempel från sprututbytesverksamheterna i Skåne

Det finns goda exempel på hur beroendevården och sprututbytet i Malmö
samarbetar. År 2011 startades ett samarbetsprogram mellan sprutbytet i Malmö och
beroendevården i form av MATRIS-projektet. Genom programmet fick besökarna
möjlighet till ett snabbt omhändertagande och en möjlighet till
substitutionsbehandling. Projektet innebar att man bortsåg från de tidigare kraven
på avgiftning, ordnade boendeförhållanden/ekonomi inför erhållande av
substitutionsbehandling. Även besökare yngre än 20 år får ta del av programmet.
Projektet föll väl ut och ska implementeras som ett standardiserat program för
samtliga sprutbytesmottagningar i Skåne. Detta banar också väg för kontinuitet av
vaccinationsverksamheten och ökar möjligheten för att påbörjade vaccinationer ska
fullföljas.
På sprututbytesverksamheterna i Malmö och Lund är 89 procent av deltagarna
vaccinerade mot hepatit B vilket visar på möjligheterna att motivera deltagarna till
att fullfölja vaccination. Mellan de skånska sprututbytesprogrammen och
kriminalvården finns ett väl utvecklat vaccinationssamarbete, som innebär att några
påbörjar eller fullföljer sitt vaccinationsprogram i häkten eller på
kriminalvårdsanstalt [4].
Interner på fängelse
Enligt Kriminalvården erbjuds alla som blir häktade eller fängslade hepatit Bvaccination (personlig kontakt, Maria Hägerstrand, Kriminalvården). Det är därför
sannolikt att majoriteten häktade och fängslade av erbjudande att testa sig och
vaccinera sig mot hepatit B. Vaccination av personer även i frivården skulle kunna
vara ytterligare ett sätt att höja vaccinationstäckningen bland PID.
Män som har sex med män (MSM)
Idag är det i första hand genom STI-mottagningar både riktade till MSM och
övriga som vaccinering sker. Andra sätt att nå gruppen är genom olika projekt där
STI-provtagning och rådgivning samt i vissa fall vaccinering sker genom olika
HBTQ-organisationer och på exempelvis pridefestivaler. På MSM-mottagningar
som exempelvis Venhälsan i Stockholm erbjuds alla vaccination mot hepatit B och
även hepatit A. Troligen gäller samma på de flesta STI-mottagningar, men hur
MSM nås för vaccinering i övrigt varierar troligen stort i landet. I Blekinge får t.ex.
personer som tillhör gruppen MSM betala för vaccination, medan det är gratis i
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övriga landsting. Den grupp inom MSM som definierar sig som homo- eller
bisexuell nås mer sannolikt genom dagens insatser.
I den nya svenska MSM-enkäten framkommer att mer än 60 procent av de
svarande önskar att det finns en särskild mottagning för sexuell hälsa riktad till
MSM [5]. En samlad kompetens att möta, provta, ha preventionssamtal etc. är delar
som anses vara viktiga i ett sådant mottagningsarbete. I övrigt finns många
möjligheter genom exempelvis HBTQ-organisationer som RFSL och RFSLungdom och via deras lokalavdelningar att göra riktade informationsinsatser och ge
vaccinationserbjudanden. Informationsinsatser om var MSM kan vaccineras kan
vidare riktas till internetsidor/dejtingappar som vänder sig till MSM. Ofta finns
möjlighet att även påbörja vaccinering i samband med informationsinsatser med
hivtestning på gayklubbar, pridefestivaler och liknande händelser.
I Nederländerna har hepatit B-vaccination av riskgrupper implementerats som en
del av det nationella vaccinationsprogrammet från 2002. Alla som vaccineras
registreras i en nationell databas [6]. Liksom Sverige räknas Nederländerna som ett
land med låg prevalens av hepatit B. En studie av projektet från 2013 har visat att
införandet av selektiv vaccination av riskgrupper med stor sannolikhet sänkt den
nationella incidensen av akut hepatit B från 1,8 till 1,2 per 100 000 individer 2004–
2010 [6]. Den största minskningen såg man i gruppen MSM. Minskningen kan
troligen inte förklaras av att sexuellt risktagande bland MSM minskat. Siffror på
nationell incidens av gonorré i Nederländerna visar snarare på det motsatta, med en
fördubbling av antalet årliga fall bland MSM 2004–2010 [6].
Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att i likhet med situationen i
Nederländerna så ökar flera STI bland MSM och detta avspeglar troligen ett ökat
sexuellt risktagande i gruppen även i Sverige. Exempelvis har gonorréfallen bland
MSM ökat med 75 procent under den senaste tioårsperioden (2004–2013).
Exemplet från Nederländerna visar att det i ett land med liknande förhållanden som
Sverige har varit framgångsrikt att införa ett vaccinationsprogram mot hepatit B för
riskgrupper och framförallt MSM.
Sexualpartner till person med hepatit B
I samband med smittspårning får sannolikt de flesta sexualpartners till hepatit Bpatienter i dagsläget erbjudande om att testas och få gratis vaccination. Däremot
vaccineras sannolikt inte sexualpartners till personer som är ovetande om sin
infektion.
Större insatser för att vaccinera sexualpartners till PID är ett sätt att öka
vaccinationstäckningen i gruppen. Det verkar förekomma en sexuell spridning
framförallt till kvinnliga partners till PID [7]. I övrigt är det väldigt viktigt med
screening och vaccinering av den stora gruppen sexualpartner till individer som
kommer från hög- och medelhögendemiska länder.
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Nyfödda barn till mödrar med kronisk hepatit B
Mellan 300 och 400 barn beräknas årligen bli födda av en kvinna som är HBsAgpositiv. Dessa barn ska erhålla den första vaccinationen redan på BB och i samband
med detta eventuellt erhålla immunglobulin mot hepatit B (HBIG). Vaccinationen
ska sedan fortsätta så att barnet blir fullvaccinerat mot hepatit B. Hur vaccinationen
går till kan skilja sig från landsting till landsting. Ibland ges hepatit B-doserna med
monovalent hepatit B-vaccin vid barnmottagningar, BVC eller infektionsklinik.
Vissa landsting har för de uppföljande doserna inkorporerat dessa i det ordinarie
vaccinationsschemat och ger hexavalent vaccin som då ges på BVC och i många
fall ges då även den andra dosen på BVC.
Hur vaccinationstäckningen i gruppen ser ut finns det inga data på. Det finns som
tidigare beskrivits inte heller data på hur stor gruppen är. Man kan dock konstatera
att det årligen rapporteras ytterst få fall där smittvägen angetts som
förlossning/graviditet med smitta i Sverige. Antalet fall som rapporteras stämmer
ungefär med vad som kan förväntas beroende på vaccine failure. Således verkar det
som om i princip alla dessa barn nås med vaccination i dagsläget.
Barn i förskola med känd hepatit B, smitta inom familj samt
omsorgsverksamhet där det finns en risk för att hepatit B-smitta
förekommer
Inte för någon av dessa grupper finns det uppgifter på hur stor gruppen är eller hur
vaccinationstäckningen ser ut. För förskolesmitta kan man med ledning av antalet
barn som börjat i förskoleverksamhet i Stockholms län, Västra Götaland samt
Region Skåne göra en grov uppskattning att cirka 14 barn med kronisk hepatit B
skulle börja i förskoleverksamhet årligen. I Stockholm vaccinerades i snitt 31 barn
runt varje känt hepatit B-fall och skulle detta gälla för hela landet behöver ca 450
barn årligen vaccineras. Noterbart är dock att alla barn vid senaste tillfället för
vaccination i Göteborg redan var vaccinerade, trots att Västra Götaland inte har en
allmän barnvaccination utan bara en riskgruppsbaserad vaccination (personlig
kontakt, Birgitta Arnholm, Smittskydd Västra Götaland).
I samband med smittspårning får sannolikt familjemedlemmarna runt en person
med hepatit B i dagsläget erbjudande om att testas och få gratis vaccination. Detta
gäller sannolikt även förskoleverksamhet. Hur detta hanteras inom
omsorgsverksamheten är däremot oklart.
I enkäten som skickades till smittskyddsenheterna i samband med detta arbete
nämnde några att vaccination kring kända fall av hepatit B att rutinerna fungerade
väl och att man hade uppfattningen att smittspårning och vaccination utfördes. En
hel del enheter påpekade att numera vaccinerades alla barn som del av
barnvaccinationsprogrammet varför täckningen bland barn var god [1].
I dagsläget (uppdaterat september 2015, Folkhälsomyndigheten) erbjuder 14 av 21
landsting gratis hepatit B-vaccination till alla barn.
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Tabell 16. Landsting som erbjuder vaccination till riskbarn eller erbjuder allmän vaccination
till barn.
Landsting

September 2015

Stockholm

Allmän vaccination

Uppsala

Gratis till riskbarn

Södermanland

Allmän vaccination

Östergötland

Gratis till riskbarn

Jönköping

Allmän vaccination

Kronoberg

Allmän vaccination

Kalmar

Allmän vaccination

Gotland

Gratis till riskbarn

Blekinge

Allmän vaccination

Skåne

Allmän vaccination

Halland

Gratis till riskbarn

Västra Götaland

Allmän vaccination

Värmland

Allmän vaccination

Örebro

Allmän vaccination

Västmanland

Gratis till riskbarn

Dalarna

Gratis till riskbarn
Erbjuds mot betalning till icke-riskbarn

Gävleborg

Gratis till riskbarn
Erbjuds mot betalning till icke-riskbarn

Västernorrland

Allmän vaccination

Jämtland

Gratis till riskbarn
Erbjuds mot betalning till icke-riskbarn

Västerbotten

Allmän vaccination

Norrbotten

Allmän vaccination

Personer som kommer från eller vars föräldrar kommer från land med
högre prevalens av hepatit B
Under 2013 sökte 54 259 personer asyl i Sverige, 36 procent kvinnor och 64
procent män. En stor andel av de asylsökande (39 procent) fanns i Stockholm,
Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Personer som anländer till Sverige ska enligt lagen (2008:344) om hälso- och
sjukvård åt asylsökande m.fl. erbjudas en hälsoundersökning. Med asylsökande
m.fl. menas utlänningar som någon som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige
som flykting eller annan skyddsbehövande, som har beviljats uppehållstillstånd
med tillfälligt skydd, hålls i förvar (annat än kriminalvårdens) eller vistas här med
stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd.
Landstingen har dock valt att dra olika gränser för vem som erbjuds
hälsoundersökning. Vissa erbjuder hälsoundersökning endast till de som resulterar i
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att en statlig ersättning erhålls, såsom asylsökande, personer utan nödvändiga
tillstånd, kvotflyktningar och personer som kommit till Sverige som anhöriga till
asylsökande inom sex år. Andra landsting erbjuder fler grupper av migranter såsom
arbetskraftsinvandrare, studerande och s.k. ”kärleksinvandrare” dvs. nyetablerade
anknytningar.
En enkätundersökning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisade i
september 2014 visade dock att den andel asylsökande som hälsoundersöktes
minskade från 46 procent år 2012 till 43 procent 2013 [8]. I Migrationsverkets
prognos för 2015 rör sig beräkningarna om antalet asylsökande mellan 140 000 och
190 000 (uppdaterat 2015-10-22, Folkhälsomyndigheten). 2016 ligger
beräkningarna mellan 100 000 och 170 000 men osäkerheten är mycket stor.
Migrationsverket bedömer att det kan komma både färre och fler asylsökande än
beräknat.
Asylsökande kommer ofta från länder med hög prevalens av hepatit B såsom
Syrien, Somalia, Eritrea och Afghanistan. Med både ökande antal asylsökande och
samtidig minskning av deltagande i hälsoundersökningen kan det förväntas en
ökning av antalet personer med okänt kroniskt bärarskap av hepatit B och därmed
också en ökad risk för smittspridning.
Syftet med hälsoundersökningen är att tidigt upptäcka akuta sjukdomar, men den är
också viktig för att fastställa vårdbehovet i övrigt. Det är också av vikt att snabbt
upptäcka sjukdomar som faller under smittskyddslagen.
Barn vars föräldrar kommer från land med högre prevalens av hepatit B ska i
dagsläget erbjudas vaccination via BVC såsom riskbarn, vilket också verkar ske i
landstingen. Någon säker uppföljning av detta är svår att göra då det bygger på att
man säkert vet hur många riskbarn det finns. I svaren på enkäten till
smittskyddsenheterna verkade de enheter som tog upp denna punkt anse att
täckningsfrekvensen var god, men statistik saknades från de allra flesta landsting.
Samtidigt pågår en process där fler och fler landsting erbjuder alla barn hepatit Bvaccination som del av det ordinarie barnvaccinationsprogrammet.
Uppföljning av barnvaccinationer hos barn födda under 2010 visar att 34,8 procent
var vaccinerade mot hepatit B [9]. Andelen vaccinerade varierade från 14 procent
till 87 procent bland länen i denna uppföljning. Sedan dess har flera landsting infört
gratis vaccination till alla barn så i dagsläget är säkerligen täckningen högre.
Vad gäller vuxna som kommer från länder med högre hepatit B-prevalens finns
ingen statistik. Som nämnts ovan är andelen migranter som hälsoundersöks låg och
statistiken baseras endast på asylsökande. Att nå fler i dessa grupper via utökad
verksamhet skulle vara av värde både för att kunna erbjuda vaccination men också
för att screena för hepatit B. Många av migranterna kommer från länder där kronisk
hepatit B är betydligt vanligare och de riskerar att gå med en oupptäckt hepatit B.
Detta innebär dels risker med smittspridning, dels risker för att utveckla
komplikationer såsom cirros och levercancer. I svaren från smittskyddsenheterna
tog fyra enheter spontant upp särskilda hälsocentraler för migranter/migranthälsan
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som ett sätt att nå riskgrupper och att vaccination skedde där. Ett tänkbart scenario
är också att man via informationsmaterial till invandrarföreningar försöker sprida
kunskap om hepatit B och möjligheten med screening och vaccination samt risken
för smittspridning vid oupptäckt hepatit B.
Yrkesgrupper med ökad risk
Personal inom hälso- och sjukvård

Under utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal är det svårt att avgöra vem
som i framtiden kommer att utsättas för risk för hepatit B-smitta. Det finns också
risk att smittas under själva utbildningen [10]. Vid en rundringning till Sveriges
alla universitet kopplade till ett universitetssjukhus framkommer att man på de
flesta ställen erbjuder vaccination till alla studenter inom hälso- och sjukvård.
Undantaget är Örebro där eleverna uppmanas att vaccinera sig, men själva får stå
för kostnaden. Vid färdigställandet av underlaget hade Uppsala ännu inte svarat på
vilken vaccinationspolicy som gäller. I vilken grad undersköterskor vaccineras
under utbildningen är oklart då det finns väldigt många aktörer (personlig kontakt,
Eva Ekstedt Salzmann, Skolverket).
På många sjukhus och vårdinrättningar finns en policy för vaccination av riskutsatt
personal. Som en studie från Linköping visar är det dock ofta upp till den anställde
själv att se till att vaccinering blir genomförd, vilket i mer än hälften av fallen
resulterar i ofullständig eller utebliven vaccinering [11]. Den mest omfattande
vaccinationen av hälso- och sjukvårdspersonal sker troligen under utbildningen,
vilket sannolikt kommer att höja vaccinationstäckningen i hela gruppen på sikt.
Vid stickincidenter bland sjukvårdspersonal tas ett blodprov tas som analyseras för
HBsAg, anti-HCV och hiv samt anti-HBs om personen är vaccinerad. Hepatit Bvaccination enligt snabbvaccinationsschema påbörjas och personen följs med
uppföljande prover. Om möjligt provtas även indexpatienten för att utesluta
eventuell blodsmitta.
Personal inom polis och kriminalvård

Enligt Polismyndigheten i Stockholms läns tjänsteföreskrift för vaccinationer från
2006 så bekostas vaccination mot hepatit A och B för alla polisaspiranter och
poliser i yttre tjänst [12].
Inom kriminalvården vaccineras den anställda hälso- och sjukvårdspersonalen, men
inte övrig personal (personlig kontakt, Maria Hägerstrand, Kriminalvården).
Patienter med njursvikt och aktiv uremibehandling
Som en del i framtagandet av detta underlag skickades en enkät ut som
distribuerades via svenskt njurregister till alla enheter i landet som bedriver dialys
med en fråga om och hur man vaccinerar patienter i aktiv uremivård. Svar inkom
från 35 enheter. Dessa representerar cirka 81 procent av alla patienter i aktiv
uremivård (90 procent av alla patienter i hemodialys). Elva enheter angav att de
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vaccinerade alla patienter i hemodialys. Ytterligare åtta enheter vaccinerade
utvalda grupper av patienter i hemodialys, främst patienter inför utlandsresa. Fyra
enheter vaccinerade alla patienter med peritonealdialys (11 procent av patienterna).
Fjorton enheter vaccinerade transplanterade patienter (41 procent av de
transplanterade patienterna).
Patienter i hemodialys ingår idag i Socialstyrelsens rekommendationer om hepatit
B-profylax till riskgrupper. Dessa patienter har regelbunden vårdkontakt och en
högre vaccinationstäckning torde gå att uppnå.
Patientgrupper med ökad risk för smitta eller allvarlig sjukdom vid hepatit
B-infektion
Som tidigare nämnts så beskrivs i detta underlag även andra grupper än de som
redan finns i dagens rekommendationer.
Personer med dubbelinfektion hepatit B och hepatit C eller hiv

Patienter med hivinfektion är en grupp som är förhållandevis lätt att nå, eftersom
de går på regelbundna kontroller på en infektionsklinik eller motsvarande. Sålunda
bedöms inte hepatit B-vaccinering kräva några ytterligare stora resurser såsom
uppsökande verksamhet eller extra besök i sjukvården.
Hepatit C-patienter är däremot en mer heterogen grupp och i denna grupp följs inte
alla aktivt inom sjukvården. I den enkät som skickades till landets
smittskyddsenheter så angav ett fåtal spontant att personer med hepatit C erbjöds
vaccination mot hepatit B i deras landsting (frågan ställdes inte i enkäten). En del
personer med hepatit C nås genom vaccination av andra riskgrupper såsom PID.
Behandlingen av hepatit C är också inne i ett mycket dynamiskt skede med ett
flertal nya läkemedel och behandlingsmöjligheter. Det är möjligt att fler personer i
framtiden kommer att behandlas och då inför och under behandlingen följas upp
vid en infektionsklinik, vilket skulle skapa fler möjligheter att nå denna grupp. Ett
alternativ skulle också kunna vara att erbjuda vaccination i samband med att
diagnosen ställs.
Personer med annan leversjukdom

Personer med leversjukdom omfattas idag inte av någon rekommendation om
vaccination mot hepatit B och det är oklart om någon av dessa i dagsläget erbjuds
någon sådan. Sannolikt följs de flesta med allvarligare leversjukdom via en fast
läkarkontakt och de skulle sålunda vara tillgängliga för riktade åtgärder.
Personer med sexuellt riskbeteende

Om man beslutar att införa ett särskilt vaccinationsprogram för att nå de personer
som löper högst risk att drabbas av sexuellt överförd hepatit B är det sannolikt mest
praktiskt att rikta sig till personer med nydiagnostiserad STI eller med tidigare
sjukhistoria med STI. Prostituerade är ytterligare en grupp som möjligen kan ha en
högre risk att smittas av hepatit B. Sannolikt kan de mest riskutsatta nås via STI131

mottagningar eller via de tre prostitutionsenheter som finns i Göteborg, Stockholm
och Malmö.
Ungdomar är en annan grupp med potentiellt ökat sexuellt riskbeteende. Vid ett
eventuellt införande av allmän barnvaccination, finns en möjlighet att även
genomföra catch-up vaccination av ungdomar. Det går inte att idag förutse vilka
barn och ungdomar som i framtiden kommer att tillhöra en definierad riskgrupp.
Vaccinering av alla som kommer till en ungdomsmottagning skulle sekundärt
minska risken för smitta även i de idag definierade riskgrupper som PID, MSM och
interner. Resultatet av en systematisk översikt från 2009 talar för att ett införande
av generell hepatit B-vaccination till ungdomar i länder med låg prevalens av
hepatit B, sannolikt är fördelaktigt [13].
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Allmänhetens möjlighet att acceptera
vaccinet och dess påverkan på attityder till
vaccinationer generellt
De första vaccinerna mot hepatit B kom i början av 1980-talet och vaccinet kan
därför knappast uppfattas som ”nytt” och ”oprövat”. Vaccination mot hepatit B har
erbjudits till riskgrupper sedan 1996 och redan idag är det många landsting som
erbjuder vaccinationen som en del av det allmänna barnvaccinationsprogrammet.
Sedan flera decennier ingår dessutom hepatit B bland de vaccinationer som
rekommenderas resenärer till vissa resmål i utlandet.
Människors förutsättningar att acceptera ett erbjudande om vaccination påverkas av
många och komplexa faktorer. Det kan handla om att inte nås av erbjudandet, att
inte ha kontakt med hälso- och sjukvård över huvud taget, att inte uppfatta risken
med sjukdomen, att känna rädsla inför vaccination, att inte lita på sjukvårdens råd,
att ha en alternativ syn på hälsa eller något annat [1]. Idag är en avgörande faktor
också att myndigheter och sjukvård kommunicerar effektivt via digitala kanaler,
eftersom en stor del av befolkningen söker kunskap över internet innan de fattar ett
beslut [2]. Oavsett vilka faktorerna är, behövs kunskap om dem för att öka
möjligheterna att nå fram med ett erbjudande om vaccination till de individer det
berör.
Goda förutsättningar för acceptans

I samband med framtagandet av ett beslutsunderlag kring införandet av hepatit B i
det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn lät Socialstyrelsen göra
en enkät år 2005 bland småbarnsföräldrar vilken visade att kunskapen om hepatit B
var hög och att enbart fyra procent av föräldrarna skulle avstå från att låta
vaccinera sina barn mot hepatit B [3]. Ett annat tecken på hög acceptans kan ses i
vaccinationsstatistiken från BVC. I län som sedan länge har erbjudit gratis
vaccination till alla spädbarn ligger andelen vaccinerade barn på en hög nivå.
Exempelvis var 87 procent av alla tvååringar i Jönköpings län vaccinerade med 3–4
doser år i januari 2014 [4]. Vid en fokusgrupps- och enkätstudie bland föräldrar
som Socialstyrelsen lät genomföra 2014 framkom att förtroendet för det nationella
vaccinationsprogrammet generellt sett är högt och att det kan bidra till acceptansen
för vaccinationer som inkluderas [341]. Det är svårt att se att acceptansen av
vaccinet skulle vara lägre bland vuxna målgrupper med tanke på hur vanligt det är
som resevaccin.
Sammanfattning

Sammanfattningsvis skulle införandet av ett särskilt vaccinationsprogram mot
hepatit B troligtvis mötas av hög acceptans bland tänkta målgrupper och inte
påverka den generella attityden till vaccinationer negativt. Detta förutsatt att
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målgrupperna får underlag för sitt beslut och svar på sina frågor, i mötet med
hälso- och sjukvård och myndigheter.

Referenser
1.
2.

3.
4.

WHO. The guide to tailoring immunization programmes (TIP); 2013.
Socialstyrelsen. Vaccinationer och vaccinationsprogram. Kunskap,
attityder och informationsbehov. Undersökning av Ipsos på uppdrag av
Socialstyrelsen. Stockholm; 2014.
Socialstyrelsen. Hepatit B-vaccination - Kunskapsunderlag från experter
www.socialstyrelsen.se; 2011.
Folkhälsomyndigheten. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari
2014. 2014. Hämtad 2014-11-01 från:
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskyddsjukdomar/vaccinationer/vaccinationsstatistik-barnhalsovarden-2014-lanoch-kommuner.pdf

135

Behovet av informationsinsatser i
förhållande till allmänheten och vårdgivare
Kommunikationsutmaningar
Varje förändring av de nationella vaccinationsprogrammen behöver förklaras och
motiveras och kan väcka frågor om vaccinationer i allmänhet [1]. Det kräver dels
planerade kommunikationsinsatser, dels en beredskap hos ansvariga aktörer att
kommunicera om de frågor som kan uppstå.
I detta sammanhang är de nationella myndigheternas roll att erbjuda förutsättningar
för en likvärdig kommunikation och att stödja kommuner och landsting i deras
arbete med att nå målgrupperna med erbjudandet om vaccination mot hepatit B.
En kommunikationsutmaning är att tillhandahålla relevant information digitalt, i
många olika kanaler. Ytterligare en är att stödja vårdpersonal med fakta och
underlag för att informera om vaccinationerna på ett individanpassat sätt. Dessa
utmaningar är generella för vaccinationsprogrammen.

Nationell information
I dagsläget, med en rekommendation från Socialstyrelsen om vaccination av vissa
angivna riskgrupper, finns ett informationsmaterial tillgängligt på Socialstyrelsens
webbplats. Ett faktablad är framtaget, vilket främst är avsett att användas av BVC
som information till föräldrar i de fall deras barn tillhör en riskgrupp. Bladet är
också översatt till flera språk. I tillägg finns information om riskgruppsvaccination
av barn även i en broschyr riktad till föräldrar och en bok med fördjupad
information avsedd för personal inom BVC och Elevhälsan. För närvarande finns
inget särskilt informationsmaterial som riktar sig mot vuxna i olika riskgrupper.
Vid ett införande av ett särskilt vaccinationsprogram mot hepatit B måste
nuvarande informationsmaterial inklusive språkversioner, revideras. Därutöver
krävs specifika informationsinsatser till yrkesgrupper inom vården om att
vaccinationerna ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret. Det
informationsmaterial som idag finns i tryck behöver, utöver att publiceras som
PDF-filer, digitaliseras på ett sätt som gör det möjligt för flera aktörer att
återanvända informationen och för målgrupperna att ta den till sig genom läsplattor
och mobiltelefoner.
Eftersom vaccination av riskgruppsbarn redan idag utförs av BVC och elevhälsan
torde det inte behövas någon ny basinformation riktad till dessa yrkesgrupper,
utöver information om ändringen i programmet.
Däremot kan det finnas andra aktörer som idag inte vaccinerar mot hepatit B, men
som i framtiden kan bli anlitade om det införs ett särskilt program för hepatit Bvaccination. Flera av riskgrupperna kan vara svåra att nå. I samverkan med
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landstingen bör kontakt tas med olika intresseorganisationer för att utarbeta
strategier för hur dessa målgrupper bäst kan nås, med riktade informationsinsatser.
Extra ansträngningar behöver även göras för att nå utrikesfödda som kommer till
Sverige, med erbjudande om vaccination mot hepatit B i samband med den
hälsoundersökning som ska erbjudas alla nyanlända.

Uppskattad kostnad
Behovet av nationella kommunikationsinsatser, och kostnaderna för dem, är
beroende av de mål som sätts upp för vaccinationerna och för kommunikationen
som ska stödja dem.
Kostnaden för att till innehåll och form revidera nuvarande informationsmaterial på
myndighetsnivå, att komplettera med nytt material och att i vissa delar komplettera
med nytt material beräknas till 1,3 miljoner kronor. Därutöver tillkommer
övergripande kostnader inom ramen för kommunikationsarbetet med
vaccinationsprogrammen, såsom:
 undersökning av kunskap och attityder bland målgrupper
 webbanpassning av informationsmaterial
 information om användning av det nationella vaccinationsregistret
 webbinarier riktade till berörd hälso- och sjukvårdspersonal
 kommunikationsinsatser riktade till berörd hälso- och sjukvårdspersonal och
allmänhet, t.ex. i samband med hälsoundersökningar av flyktingar och
migranter.
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Möjligheter till uppföljning
av vaccinationens effekter
För nationella vaccinationsprogram är uppföljning och utvärdering av insatta
åtgärder centrala delar, liksom i allt framgångsrikt preventionsarbete. Huvudsyftet
med uppföljningen är att på kort och lång sikt verifiera att nationella
vaccinationsprogram uppfyller de mål och förväntningar som finns, såväl på
programmens effekt och säkerhet som på deras genomförande. Uppföljningen ger
en grund för långsiktiga prognoser och underlag för att kunna fatta väl
underbyggda beslut om vaccinationsprogrammet. Den kan visa om de enskilda
vaccinationerna för sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet behöver
revideras eller om programmet som helhet behöver förändras för att uppnå de
uppsatta målen. I Socialstyrelsens rapport om uppföljning av nationella
vaccinationsprogram presenteras en ram för vilken uppföljning som bör ske av de
vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram [1].
Folkhälsomyndighetens övervakning av vaccinationsprogrammet har sin
utgångspunkt i de sjukdomar som man genom vaccination vill utrota, eliminera
eller kontrollera. Säkerhetsövervakningen av vaccinerna är däremot
produktorienterad, dvs. den är beroende av vilken säkerhetsprofil respektive vaccin
har, och bedrivs av flera aktörer. Det företag som har fått sitt vaccin godkänt för
försäljning har huvudansvaret för produkten, vilket även inkluderar ansvar för
säkerhetsuppföljningen. EU:s medlemsländers nationella läkemedelsmyndigheter,
inklusive Läkemedelsverket, ansvarar tillsammans med EU-kommissionen och
Europeiska läkemedelsveket (EMA) för godkännande, säkerhetsövervakning och
tillsyn av läkemedel och vaccin i Europa.
Läkemedelsverkets löpande arbete med övervakning av vaccinsäkerhet baseras på
data från bl.a. biverkningsrapporter och annan säkerhetsinformation, t.ex.
företagens obligatoriska periodiska säkerhetsrapporter som innehåller vetenskaplig
litteraturdata inklusive resultat från epidemiologiska och andra studier. Arbetet
med säkerhetsövervakning har beskrivits mer utförligt i samband med dåvarande
Smittskyddsinstitutets regeringsuppdrag från 2013 om vaccinuppföljning [2].
Folkhälsomyndigheten har utarbetat ett förslag på nationell uppföljningsplan för
hepatit B [3]. Ungefärliga kostnader för uppföljningen har beräknats. En detaljerad
uppföljningsplan kommer att tas fram om vaccinationen införs som ett särskilt
nationellt vaccinationsprogram.

Vaccinuppföljningens grundpelare
För att ett vaccinationsprogram ska vara framgångsrikt krävs en effektiv
vaccinuppföljning och utvärdering av insatta åtgärder för att det ska kunna
anpassas till de mål och behov som finns. År 2013 publicerade dåvarande
Smittskyddsinstitutet en utförlig rapport om vaccinuppföljningen av det nationella
vaccinationsprogrammet som ett led i ett regeringsuppdrag [2]. Där fastställdes att
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målet för riktad vaccination mot hepatit B är kontroll av sjukdomen i definierade
riskgrupper. För hepatit B är målet också att förhindra smitta till vissa vårdtagare
och de som tillhör vissa yrkesgrupper som innebär ökad risk att komma i kontakt
med HBV.
I regeringsrapporten redovisades att den nuvarande vaccinuppföljningen i Sverige
traditionellt vilar på fem grundpelare:
 övervakning av vaccinationstäckning
 övervakning av sjukdomarnas epidemiologi
 övervakning av mikrobiologisk epidemiologi
 övervakning av immunitetsläget
 biverkningsuppföljning
En ytterligare grundpelare, attitydundersökningar rörande vaccinationer, hos
hälsovårdspersonal och föräldrar, äldre, barn och allmänheten är under utvärdering
för att ingå i myndighetens regelmässiga vaccinuppföljning.
Den basala uppföljningen av sjukdomarna i nationella vaccinationsprogram
omfattar i regel alla de grundpelare som angetts ovan. För det riktade
vaccinationsprogrammet krävs dock en förstärkt och anpassad uppföljning som
innefattar ytterligare verktyg, analyser av vaccineffektivitet och registerstudier.
Rapporten Vaccinuppföljning innehåller en fördjupad beskrivning av de olika
grundpelarna [2]. Nedan presenteras en sammanfattning av Folkhälsomyndighetens
förslag till uppföljningsplan för det särskilda nationella vaccinationsprogrammet
mot hepatit B [3].

Sammanfattning av uppföljningsplan för det särskilda
nationella vaccinationsprogrammet mot hepatit B
Hepatit B är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom sedan 1978 och
antal rapporterade fall av akut och kronisk infektion har följts genom åren. Vid
varje fall av akut hepatit B har noggrann utredning med smittspårning och
mikrobiell typning utförts för att med preventiva insatser snabbt begränsa
smittspridningen. Data från barnavårdscentraler på antalet vaccinerade av alla barn
som fyllt två år har insamlats och statistik sammanställs varje år.
Folkhälsomyndigheten utgår från att alla vaccinationer inom de definierade
riskgrupperna kommer att registreras i det nationella vaccinationsregistret. Planen
har utarbetats utifrån att riskgrupperna som idag rekommenderas vaccination
kommer att vara desamma efter införande i nationella vaccinationsprogram. Om
hepatit B förs in i nationella vaccinationsprogram bör vaccinationsläget och
sjukdomsförekomst övervakas i riskgrupperna. Det innebär dock svårigheter då det
inte finns register för merparten av riskgrupperna. Övervakning förutsätter därför
registerstudier och studier riktade mot riskgrupperna. Mikrobiologisk epidemiologi
bör följas genom molekylär karaktärisering av alla stammar som orsakar
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vaccinationsgenombrott. Tabell 17 beskriver vilka källor som kan användas för
övervakningen.
Tabell 17. Uppföljning av sjukdomsepidemiologi för hepatit B
Riskgrupp

Datakällor för
sjukdomsepidemiologi

Frekvens

Personer som injicerar droger

Rapport sprututbytesprogram, data från
SmiNet

Årligen

Män som har sex med män

Enkätstudier, data från SmiNet

Vart fjärde år

Interner i fängelse

Enkätstudier

Vart fjärde år

Sexualpartner till person med
akut eller kronisk hepatit B

Inte relevant

Inte relevant

Familjemedlemmar i familj med
kronisk HBs Ag bärare

Folkbokföringen och SmiNet

Årligen

Barn och vårdare som vistas i
samma grupp inom
barnomsorgsverksamheten som
HBsAg-positiva småbarn

Inte relevant

Inte relevant

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

Folkbokföringen och SmiNet

Årligen

Nyfödda till mödrar med akut
eller kronisk hepatit B

Folkbokföringen och SmiNet

Vart fjärde år

Yrkesgrupper med ökad risk

Bör övervakas av arbetsgivare

-

Vårdtagare med ökad risk:

Patientregistret och SmiNet

Vart fjärde år

Inte relevant

Inte relevant

Patienter som kommer att vara
eller är i hemodialys
Vårdtagare med ökad risk:
Klienter inom
omsorgsverksamhet som
kommer i kontakt med HBsAg
positiva personer

Uppskattad kostnad
Den ökade kostnaden för uppföljningen av hepatit B i det särskilda programmet,
förutsatt att programmet omfattar riskgrupperna ovan, innebär en kostnad på
320 000 kr per år enligt kostnadsläget 2015. Utöver det behövs en extra
informationsinsats om vaccinationsregistret under det första året vilken beräknas
till cirka 180 000kr.
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Etiska och humanitära överväganden
Hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) övergripande mål är en god hälsa och en
vård på lika villkor för hela befolkningen.
I detta avsnitt presenteras etiska överväganden relaterade till att sjukdomen hepatit
B ska omfattas eller inte av ett särskilt nationellt vaccinationsprogram.
Resonemanget baseras på tidigare kapitel i detta kunskapsunderlag och utgår ifrån
de fyra medicinetiska principerna; autonomi, rättvisa, göra gott och inte skada [1].
SBU:s vägledning för att identifiera etiska frågor i hälso- och sjukvården har också
tjänat som stöd i resonemanget [2].

Vaccinationens påverkan på hälsan
Till skillnad från många andra åtgärder som erbjuds inom hälso- och sjukvården är
vaccinationer en förebyggande åtgärd som erbjuds även till friska personer för att
skydda mot ett insjuknande vid eventuell exponering för smittsam sjukdom. Detta
sätter särskilt fokus på vaccinets nytta kontra dess eventuella risker.
Hepatit B-vaccin ger ett gott skydd mot en infektion som kan orsaka allvarlig
sjukdom såsom akut leversvikt, levercirros och levercancer. Vaccinerna är väl
beprövade, effektiva och väl tolererade. Risken för biverkningar är liten och de
som vanligen ses är lindriga och av snabbt övergående karaktär. Vaccinationen har
därmed en klart positiv påverkan på hälsan för de personer som annars riskerar att
smittas av hepatit B.
Vård ska ges efter behov enligt hälso- och sjukvårdslagen som refererar till den
etiska plattformen för prioriteringar och dess behovs- och solidaritetsprincip. Det
innebär att det större behovet prioriteras framför det mindre. I detta fall handlar det
om grupper med större risk att utsättas för hepatit B-smitta eller drabbas av
allvarligare sjukdom om de blir smittade. Det går dock inte att i förväg veta vilka
individer som kan komma att exponeras för hepatit B-smitta. Det innebär att
individen redan kan ha exponerats för smitta innan de hunnit nås med erbjudande
om vaccination. Detta gäller särskilt vissa grupper, t.ex. personer som redan börjat
att injicera droger eller personer med sexuellt riskbeteende. Det finns också de som
riskerar att smittas från personer som inte känner till sitt hepatit B-bärarskap, t.ex.
sexualpartners och familjemedlemmar till odiagnostiserade hepatit B-bärare. Andra
riskgrupper med en redan etablerad kontakt med vården är lättare att nå i
förebyggande syfte, t.ex. patienter i aktiv uremivård, patienter med annan
leversjukdom eller barn till föräldrar från länder med högre prevalens av hepatit B
som har kontakt med barnavårdscentralen.
Det etiska övervägandet ställs i detta sammanhang mellan att vaccinera riskgrupper
trots att det inte går att förutspå om individen kommer att exponeras för hepatit Bsmitta och trots att det finns en liten risk för biverkningar eller att inte vaccinera
riskgrupper med konsekvensen att vissa kommer att smittas av hepatit B och
eventuellt utveckla symtom och allvarlig sjukdom som levercirros och levercancer.
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Vaccinationens förenlighet med etiska värden och normer
Socialstyrelsens nuvarande rekommendationer om vaccination till riskgrupper följs
av samtliga landsting och vaccinationen är i regel kostnadsfri. Landstingen har
möjlighet att själva avgöra omfattningen av vaccination till riskgrupper och vissa
variationer mellan landstingen kan därför förekomma. Inom ramen för ett särskilt
vaccinationsprogram är vaccinationer kostnadsfria och erbjuds till alla personer
som ingår i riskgruppen via sjukvården. Ett införande som ett särskilt
vaccinationsprogram skulle eventuellt bidra till att landstingens vaccinationspolicy
likriktas mer än idag vilket i så fall kan främja jämlik vård mellan landstingen.
Vissa svårigheter kan dock ses med att överbrygga de skillnader som ses i
dagsläget. Exempelvis så ingår hepatit B-vaccination i
barnvaccinationsprogrammet i vissa landsting men inte i andra. Barn som skulle
komma att tillhöra en riskgrupp för hepatit B i framtiden är därmed redan skyddade
mot smitta, eller inte, beroende på vilket landsting de bor i. Vissa väljer att själva
betala för sitt och eller sina barns vaccin i de landsting där man inte inkluderat
hepatit B-vaccin i programmet, t.ex. inför resor. Även omfattningen av arbetet med
att nå ut med erbjudande om vaccination till olika riskgrupper kan fortsatt variera,
t.ex. finns sprututbytesverksamhet i vissa av landsting men inte i andra.
Bedömningen att vaccinera riskgrupper baseras på att de har en ökad risk att
smittas av hepatit B. Troligen kan det upplevas som stigmatiserande att enbart
vaccinera vissa grupper medan det av andra upplevs som positivt att bli erbjuden
vaccinationen. Studier som beskriver hur vaccination mot hepatit B uppfattas
relaterat till stigma är begränsat. De studier som finns belyser framförallt att hepatit
B kan upplevas som en stigmatiserande sjukdom [3, 4]. Det finns beskrivet
exempel från klinisk verksamhet där vaccination kring en person med bekräftad
hepatit B kan upplevas som både stigmatiserande och integritetskränkande. Ett
exempel är inom barnomsorgen då övriga barn och personalen erbjuds vaccination
om något av barnen visar sig ha hepatit B. Vid ett eventuellt införande av allmän
vaccination mot hepatit B, som Socialstyrelsen föreslagit, skulle sannolikt risken
för stigmatisering av ett smittat barn och dess familj minska. Som nämnts i tidigare
kapitel accepterar majoriteten av de föräldrar som erbjudandet om vaccination till
sina barn. Det finns även attitydstudier som stöder antagandet om en positiv
inställning till vaccinet [5]. Den kliniska erfarenheten talar också för att erbjudande
om vaccination i regel tas emot positivt av de idag rekommenderade riskgrupperna
men det är ändå viktigt att väga in de eventuella konsekvenser vaccinationen kan
ha för de olika riskgrupperna och de enskilda individerna.
För att vaccinationen ska ge det skydd som förväntas krävs tre doser med ett visst
intervall. Det innebär ett ansvar för att fullfölja vaccinationen vilket i regel läggs på
individen själv. Möjligen kan personer med sämre socialt ordnad situation eller
med andra försvårande omständigheter missgynnas p.g.a. sämre förutsättningar att
fullfölja vaccinationen, t.ex. PID.
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Bedömningen om en vaccination bör rekommenderas eller ej ska inte enbart utgå
från behoven att minska kostnaden inom vården vilket också framgår av
smittskyddslagen (2004:168). Det behövs ett ställningstagande som belyser flera
aspekter bl.a. om det kan anses vara motiverat ur ett etiskt och humanitärt
perspektiv. Exempel på detta kan vara olika yrkesgrupper som riskerar att utsättas
för smitta i samband med yrkesutövning. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
(AFS 2005:1) är det arbetsgivarens ansvar att vaccinera de som riskerar att utsättas
för smittorisk. Att skydda personalen kan även ses som en patientsäkerhetsfråga
med tanke på risken att vårdpersonal om de blir smittade kan föra vidare smittan
till vårdtagare. Vidare kan det finnas andra grupper där det offentliga kan ha ett
särskilt ansvar att skydda personerna från smitta t.ex. personer som placeras på
vissa boendeformer, ibland via tvångsmedel. Om personerna löper ökad risk att
smittas på grund av placeringen eller för att de tillhör en riskgrupp är frågan om det
är etiskt försvarbart att inte erbjuda vaccination särskilt då detta kan genomföras
inom ramen för boendeformen och inte innebära att annan vård får mindre
utrymme. Detsamma gäller för t.ex. patienter i uremivård där hälso- och sjukvården
har ett särskilt ansvar för att patienterna inte smittas i samband med behandlingen.

Etiska implikationer
på sjukvårdens resurser och organisation
En rekommendation eller ett införande av vaccinationen i det särskilda
vaccinationsprogrammet innebär att landstinget har ett ansvar att erbjuda
vaccinationen kostnadsfritt till riskgrupperna. När det gäller riskgrupperna för
hepatit B är erfarenheten att det ibland kan vara svårt att nå ut med erbjudandet.
För de grupper som redan har en etablerad sjukvårdskontakt är det enklare, t.ex.
patienter med hivinfektion och patienter i aktiv uremivård. Då är det rimligt att anta
att vaccinationen kan ske inom ramen av ordinarie verksamhet och risken för
undanträngningseffekter torde i dessa fall vara liten. Detta gäller även majoriteten
av barn som tillhör riskgrupper som redan idag vaccineras på barnavårdscentraler
och i samband med födseln.
En strategi som innebär att försöka nå riskgrupper inom redan befintliga
verksamheter förefaller rimligt och etiskt försvarbart. Inom en del verksamheter
arbetar man redan enligt en sådan strategi medan det för andra behöver etableras.
För personer med sexuellt riskbeteende finns det idag ingen rekommendation om
hepatit B-vaccination men om det skulle bli aktuellt så skulle kanske denna grupp
delvis kunna fångas upp via t.ex. STI- och ungdomsmottagningar.
En stor del av smittspridningen i Sverige sker bland personer som injicerar droger.
Insatser att nå gruppen görs redan idag t.ex. genom sprututbytesverksamheter, men
som beskrivits tidigare är vaccinationstäckningen i hela riskgruppen trots detta låg,
och sprututbytesverksamheter finns för närvarande endast i tre av 21 landsting och
regioner. Eventuella framtida satsningar på att försöka höja vaccinationstäckningen
i denna grupp skulle givetvis kräva resurser men det är svårt att förutse eventuella
negativa effekter, som t.ex. undanträngningseffekter.
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Att förhindra smitta inom vården är en angelägen sjukvårdsinsats, och här är
vaccination av riskgrupper en effektiv del i de insatser som görs för att minska
smittspridning. Detta kan få implikationer på sjukvårdens resurser men ur ett etiskt
perspektiv kan det vara viktigt att säkerställa att smitta inte sprids till personal eller
patienter.

Långsiktiga etiska konsekvenser
Vilka som tillhör en riskgrupp kan ibland vara svårt att avgöra vilket möjligen kan
leda till indikationsglidningar. Detta kan i möjligaste mån undvikas genom tydliga
definitioner av riskgrupperna men i viss mån kan individuell bedömning av
behovet göras.
Det är inte sannolikt att allmänhetens acceptans och attityder till vaccinationen
skulle förändras av ett eventuellt införande i det särskilda vaccinationsprogrammet,
men det förutsätter också ett fortsatt gott förtroende och tillit till hälso- och
sjukvården.
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Bilaga 1. Sakkunnigas bedömning
Sakkunnigas uppdrag
Med föreliggande kunskapsunderlag som grund har en grupp sakkunniga inom
ämnet haft i uppgift att bedöma om hepatit B-vaccination till riskgrupper bör
ingå som ett särskilt vaccinationsprogram. De hade även möjlighet att
komplettera kunskapsunderlaget med referenser som de ansåg relevanta.
Nämnas bör att den hälsoekonomiska analys som de sakkunniga då hade
tillgång till var ett utkast genomfört av Institutet för hälso- och
sjukvårdsekonomi (IHE). Därefter har den hälsoekonomiska analysen
omarbetats av Folkhälsomyndigheten.
Nedan följer en sammanfattning från de sakkunnigas möte som hölls den 11
mars 2015 på Socialstyrelsen. Gruppens bedömning är rådgivande för
Folkhälsomyndigheten som sedan gör sin bedömning och tar fram ett förslag
till regeringen gällande införande av vaccinationen som ett särskilt
vaccinationsprogram.

Sammanfattning av sakkunniggruppens bedömning
Samtliga i sakkunniggruppen anser att hepatit B-vaccination för riskgrupper ska
införas som ett särskilt vaccinationsprogram. Vaccinet ger ett gott skydd mot
hepatit B som kan orsaka akut leversvikt och leda till kronisk sjukdom med risk
för levercirros och levercancer. Det är ett väl beprövat vaccin med god effekt
och få biverkningar. Det har sedan 1982 givits till över 500 miljoner individer
världen över.
Hepatit B-vaccination har erbjudits till riskgrupper sedan många år, vilket
innebär att logistiken i princip redan finns på plats i landstingen om
vaccinationen skulle införas som särskilt vaccinationsprogram. Dock finns
variationer mellan olika landsting och vissa av riskgrupperna har visat sig vara
svåra att nå med ett erbjudande om vaccination.
De sakkunniga anser att samtliga riskgrupper som nämns i dagens
rekommendationer från Socialstyrelsen samt personer med hivinfektion,
personer med hepatit C och boende och personal på HVB-hem ska ingå i ett
särskilt vaccinationsprogram. Vaccinationsprogrammet behöver också
kompletteras med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten avseende
yrkesgrupper med risk att utsättas för hepatit B-smitta, personal och vårdtagare
inom omsorgsverksamhet samt personer med sexuellt riskbeteende.
Sammanfattningsvis anser de sakkunniga att ett införande av hepatit Bvaccination i barnvaccinationsprogrammet som Socialstyrelsen tidigare
föreslagit, i kombination med catch up-vaccination i prepubertal ålder och ett
kompletterande särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper, vore det optimala.

Kompletterande referens till kunskapsunderlaget
Sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda individer

Sakkunniggruppen kompletterar avsnittet i kunskapsunderlaget med en dansk
studie publicerad 2015 [1]. Studien undersöker sambandet mellan hepatit B
virus-infektion och olika typer av cancerformer, däribland HCC, och resultatet
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kan sannolikt extrapoleras till svenska förhållanden för patienter med svensk
härkomst. Undersökningen är en registerstudie av alla 4 345 registrerade fall av
HBsAg-positivitet hos danska medborgare (övriga exkluderade) mellan 1976
och 2007. I medeltal har de följts under åtta år via det danska cancerregistret.
Studiens huvudfynd är att hos danskar med rapporterat HBsAg–fynd ligger den
beräknade tioårsincidensen på 0,24 procent de första tio åren efter diagnos.
Referens

1.

146

Andersen, ES, Omland, LH, Jepsen, P, Krarup, H, Christensen, PB,
Obel, N, et al. Risk of all-type cancer, hepatocellular carcinoma, nonHodgkin lymphoma and pancreatic cancer in patients infected with
hepatitis B virus. J Viral Hepat. 2015.

Bilaga 2. Projektorganisation
Expertgrupp
Anders Lannergård, med dr, överläkare, Institutionen för medicinska vetenskaper,
Akademiska sjukhuset
Berit Hammas, överläkare, Klinisk mikrobiologi, Skåne
Fredrik Kahn specialistläkare, med dr, Infektionskliniken, Skånes
Universitetssjukhus
Zhibing Yun, med dr, biträdande överläkare, Karolinska Universitetslaboratoriet,
Klinisk Mikrobiologi Virologi
Oscar Bladh, ST-läkare, Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset
Anders Blaxhult, docent, överläkare, Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset
(handledare för Oscar Bladh)

Expertgruppen har ansvarat för följande avsnitt:
 sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda individer
 de målgrupper som ska erbjudas vaccination
 vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på sjukdomens
epidemiologi
 vaccinationens påverkan på verksamhet i landsting, kommuner och hos privata
vårdgivare
 vilka andra tillgängliga, förebyggande åtgärder eller behandlingar som kan
vidtas eller ges som alternativ till vaccination i ett nationellt
vaccinationsprogram
Sakkunniggrupp
Anders Widell, docent, f.d. överläkare, Klinisk Mikrobiologi, Lunds
Universitet/Universitetssjukhuset MAS
Ann-Sofie Duberg, med dr, överläkare, Infektionskliniken USÖ, Örebro
Christina Stenhammar, med dr, Uppsala universitet/Verksamhetschef för
Elevhälsans medicinska enhet, Uppsala kommun,
Gudrun Lindh, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Per Hedman, f.d. Barnhälsovårdsöverläkare Jämtlands län Föräldra-Barnhälsan,
Östersunds sjukhus
Sakkunniggruppen har deltagit i den inledande planeringen av kunskapsunderlaget
och har haft i uppgift att bedöma om hepatit B-vaccination till riskgrupper bör ingå
som ett särskilt vaccinationsprogram (se bilaga 1).
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Socialstyrelsen
Ellinor Cronqvist, projektledare
Birgitta Lesko, medicinskt sakkunnig
Tina Chavoshi, utredare
Anders Burholm, informatör
Madelene Danielsson Persson, informatör
Kristina Careborg, projektadministratör
Ann-Kristin Jonsson, informationsspecialist
Helena Domeij, utredare
Socialstyrelsen har ansvarat för följande avsnitt:
 allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess påverkan på attityder
till vaccinationer generellt,
 behovet av informationsinsatser i förhållande till allmänheten och vårdgivare
och kostnaden för dessa insatser,
 medicinetiska och humanitära överväganden
Folkhälsomyndigheten
Maria Axelsson, epidemiolog
Folkhälsomyndigheten har ansvarat för underlag till avsnittet om möjligheterna till
uppföljning av vaccinationens effekter, samt statens beräknade kostnader för sådan
uppföljning och bidragit till beskrivningen av epidemiologin i Sverige.
Folkhälsomyndigheten har också bidragit med relevant statistik från sina databaser.
Läkemedelsverket
Agneta Aust Kettis, senior expert
Rebecca Chandler, klinisk utredare
Läkemedelsverket har ansvarat för underlag till avsnitten om det antal doser som
bedöms krävas, vaccinets säkerhet, samt vaccinets lämplighet att kombinera med
övriga vacciner.
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Underlaget är en sammanställning av kunskapsläget om hepatit B, vilka grupper som har en ökad
risk att smittas och om riktad vaccination till dessa så kallade riskgrupper.
Kunskapsunderlaget togs fram av Socialstyrelsen tillsammans med en expertgrupp och utgör en
grund i Folkhälsomyndighetens utredning om hepatit B-vaccination till riskgrupper, men riktar sig
också till andra myndigheter och aktörer inom hälso- och sjukvården.

------------------------------------------------

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa.
Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa,
förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.
Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Solna Nobels väg 18, SE-171 82 Solna Östersund Forskarens väg 3, SE-831 40 Östersund.
www.folkhalsomyndigheten.se

