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Patientinformation till gravida bärare av hepatit B-virus 
Det här bladet innehåller information som är av värde för dig att känna till under 
graviditeten och kompletterar det Smittskyddsblad du har fått på mödravårdscentralen. 
 
De vanligaste smittvägarna för hepatit B-virus är via blod, sexuellt eller från mor till barn. 
 
Eftersom virus kan ha överförts mellan dig och din partner och till övriga medlemmar i 
familjen skall de provtas. Om de inte redan har haft hepatit B, själva är bärare av hepatit B 
virus (kroniska bärare) eller tidigare vaccinerats erbjuds de gratis vaccination mot hepatit B 
för att undvika vidare spridning av detta virus. 
 
Du skall gå på kontroll för din hepatit B-infektion både under och efter graviditeten. Du 
kommer därför att remitteras till infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset eller 
till vårdcentral. Den som har en kronisk hepatit B-infektion kan efter många år få en 
leversjukdom som kan behöva behandlas med läkemedel. Det är därför bra för dig att ha en 
läkare som följer din infektion och som kan avgöra om du behöver komma på tätare 
kontroller och eventuellt behöver behandling. 
 
Du fortsätter med vanliga graviditetskontroller hos barnmorskan på din mödravårdscentral. 
Du kommer också att erbjudas läkarbesök hos gynekolog på din mödravårdscentral eller på 
Specialistmödravården vid Karolinska Universitetssjukhuset. Detta är för att Du ska få mer 
information om rutinerna vid förlossningen och om hur barnet skall behandlas och följas 
upp. 
 
Risken för överföring av hepatit B-virus från en smittsam gravid kvinna till fostret/barnet är 
10–90 %, beroende på virusnivån i blodet. Om man utför fostervattenprov ökar sannolikt 
risken för överföring och den provtagningen kan behöva diskuteras i förväg vid ett extra 
samtal med infektionsläkare eller med infektionskunnig gynekolog. Den största risken för 
överföring är dock vid förlossningen. Då kommer man att vidta skyddsåtgärder för att 
minska överföringsrisken från blod och andra kroppsvätskor till barnet och personalen. 
 
Risken att barnet smittas minskar i mycket hög grad genom att det vaccineras. Den första 
dosen ges inom 1:a levnadsdygnet. Om man har bedömt att du har mycket virus i blodet eller 
om ditt barn föds mer än 6 veckor för tidigt, kommer barnet också att få en extra injektion 
med immunglobulin mot hepatit B. Därefter vaccineras barnet på Barnavårdscentralen 4 
gånger till. Den första av de gångerna (dos 2) är redan vid 1 månads ålder. Dos 3-5 ges enligt 
det vanliga barnvaccinationsprogrammet. Du kan amma barnet som vanligt eftersom barnet 
skyddas av dessa åtgärder. 
 
Ditt barn kommer att provtas vid 15 månaders ålder på den barnläkarmottagning som ni hör 
till för att kontrollera effekten av vaccinationen. Om du har mycket virus i blodet tas 
dessutom ett blodprov på barnet strax efter födseln för att kontrollera att det inte blivit 
smittat redan före förlossningen. 
 
Om ditt barn har blivit bärare av hepatit B bör barnet framöver gå på fortsatta kontroller hos 
infektionsläkare eller barnläkare. Du själv skall kontrolleras hos infektionsläkare eller 
distriktsläkare. 
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