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Patientinformation till dig som är gravid och bärare av 
hepatit C-virus  
 
Den vanligaste smittvägen för hepatit C-virus är via blod. Viruset kan även överföras sexuellt 
och från mor till barn, men det är mindre vanligt. Om du har hepatit C bör du gå på kontroll 
för detta, både under och efter graviditeten hos infektionsläkare. Hepatit C-virus kan 
överföras från en smittsam gravid person till fostret/barnet. Risken för överföring av virus är 
ungefär 5%. 
 
Behandling är oftast inte aktuellt under graviditet. När ditt barn har fötts kan du få 
behandling. 
 
Under graviditeten fortsätter du med vanliga graviditetskontroller på din 
barnmorskemottagning. Om fostervattenprov är aktuellt bör det diskuteras med läkare på 
Specialistmödravården, då det sannolikt ökar risken för virusöverföring och det idag finns 
andra alternativa möjligheter till fosterdiagnostik. 
 
Din förlossning planeras på Specialistmödravården, Karolinska universitetssjukhuset, 
Huddinge för att minska risken att barnet smittas vid förlossningen. 
 
Du kan amma barnet som vanligt, eftersom amning inte ökar smittorisken.   
Ditt barn remitteras från BB till en barnläkarmottagning. Det är viktigt att du går dit för 
uppföljning med ditt barn. Vid ca 18 månaders ålder går det att via ett blodprov avgöra om 
ditt barn har fått hepatit C. Om ditt barn har fått hepatit C bör fortsatta kontroller hos 
barnläkare ske.  
 
Du bör fortsätta dina kontroller hos infektionsläkare även efter förlossningen.  
 

Eftersom detta virus kan överföras från dig till din partner så erbjuds din partner också 

provtagning för hepatit C. Om du tidigare har fött barn när du varit smittad med hepatit C, 

och barnet/barnen inte är undersökta, bör de provtas för hepatit C för möjlighet till 

behandling. 

 
Numera kan över 90% av dem som har hepatit C läka ut sin infektion med enbart tablett-
behandling under ca 2–3 månader. Den nya behandlingen har mycket färre biverkningar än 
den tidigare behandlingen med interferonsprutor. Obehandlad hepatit C infektion som inte 
läkt ut kan på sikt leda till leverskada/leversjukdom. 


