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Två artiklar i detta nummer av Lä-
kartidningen tar upp hepatit B. Skall
alla barn i Sverige och alla som genom-
går vårdskoleutbildning i Sverige vac-
cineras? En artikel publicerad i nr 7/96
tar upp följsamheten till de allmäna råd
som finns om hepatit B-vaccination.

Frågan om indikationerna för hepatit
B-vaccinering återkommer med jämna
mellanrum. Den epidemiologiska bil-
den av hepatit B-sjukdomen i Sverige
förändras något för varje gång, och om
vi väntar ett tag till så finns det inte myc-
ket sjukdom att vaccinera bort. Det är en
svår konst att avstå från en åtgärd som
är enkel, billig och sannolikt ofarlig,
men inte helt nödvändig. 

Allmänvaccinering ej motiverad
Allmän vaccinering av en hel befolk-

ning mot sjukdom är en stor och viktig
åtgärd. När Sverige tidigare infört eller
tagit bort allmänna vaccinationer har
vinsten för folkhälsan räknats som vun-
na liv eller hindrande av kroniskt lidan-
de. Inför diskussionen om vaccinering
av befolkningen eller stora personal-
grupper måste behovet analyseras och
vägas mot hälsovinster, kostnader och
risker. Vi bör vaccinera oss mot sjuk-
dom av allvarlig karaktär, inte mot
smittspridning som saknar betydelse
för folkhälsan; till den senare kategorin
hör hepatit B-virus i Sverige idag. (Jäm-
för effekten av allmän vaccinering mot
invasiv Haemofilus influenzae grupp B,
som på två år gjort en allvarlig livsho-
tande infektion till en snart blott medi-
cinhistoriskt intressant sjukdom som vi
inte ser längre hos dem som blivit vac-
cinerade.)

Personalgrupper som är bärare av se-
rologiska markörer (t ex HBc-antikrop-
par) som tecken på att de har haft kon-
takt med hepatit B-virus kan ha arbetat
i vården när smittöverföringen var an-
norlunda. Om man var verksam i sjuk-
vården på 1970-talet var risken betyd-
ligt större att få kontakt med hepatit B-

smitta. Idag är denna risk inte större om
man arbetar på sjukhus än om man inte
gör det. Att hepatit B utgjorde ett pro-
blem för vårdpersonalens hälsa på
1970-talet är ett dåligt argument för att
vaccinera vårdskoleelever idag.

Få smittas i vården
I artikeln som behandlar smittrisker-

na för vårdpersonal fastslås att enbart
vård av en patient med blodburen smit-
ta inte innebär någon risk för smittöver-
föring. Det anges vidare att ca 50 pro-
cent av vårdpersonalen exponerats för
blod eller nålstick från patient med känd
hepatit B-virusinfektion. Detta påståen-
de om risken för personalen kan synas
allvarligt men är det sant, så överförs
tydligen inte hepatit B-virus eftersom
antalet personer med hepatit B-smitta
från vården varje år är ytterst få. Ensta-
ka fall av klinisk sjukdom anmäls varje
år. Om vårdpersonalen utsätts för dessa
risker måste vården tänka om. Det går
inte att vaccinera sig mot felaktiga vård-
metoder. Problemet med blodburna
smittämnen som hepatit B och C, andra
blodburna hepatitvirus och HIV måste
tas på största allvar, men kan inte lösas
med införandet av allmän barnvaccina-
tion mot hepatit B.

Den utbredda smittspridningen av
hepatit B inom vården som pågick un-
der 1970-talet löstes utan vaccin eller
imunglobulin. Identifieringen av smitt-
bärare med enkla test och förbättrade
vårdrutiner har gjort att hepatit B inte är
vanligare bland svensk vårdpersonal än
i övrig svensk befolkning.

Globalt är dock hepatit B-sjukdo-
men av stor betydelse för folkhälsan.
WHOs önskan att alla nyfödda barn
skall vaccineras är rimlig i alla delar av
världen med hög hepatit B-prevalens.
Sverige kan genom allmän barnvacci-
nation knappast hjälpa världens befolk-
ning mot hotet av allvarlig hepatit B-
sjukdom.

Riktade insatser i stället
I Sverige är sjukdomen av så liten

betydelse att de åtgärder som bör vidtas
skall vara riktade insatser mot kvarva-
rande risker i samband med blodexpo-
nering inom sjukvården. Om riskerna är
så stora att allmän vaccinering mot he-

patit B vore önskvärd fordras en bred
och genomgripande omprövning av
våra vårdrutiner för att minska risken
för överföring av blodburna smittäm-
nen. Denna omprövning är nödvändig
oberoende av om vi vaccinerar vår per-
sonal eller ej.

Hepatit B är en sexuellt överförbar
sjukdom jämförbar med övriga sådana.
Ett sexuellt risktagande bör man inte i
första hand vaccinera mot, utan infor-
mera och undervisa om. Blodburen
smitta överförs också bland injektions-
missbrukare. Att vaccinera hela befolk-
ningen i händelse av att en del kan bli
missbrukare kan inte vara rationellt.
Förslagsvis kan yngre missbrukare som
häktas eller anhålls för brott hepatit B-
vaccineras och följas upp via miss-
bruksvården.

Bedömningen av risk respektive nyt-
ta av vaccination mot hepatit B bör  dis-
kuteras mer på djupet. Det är inte enbart
en fråga om kostnader. Skall stora insat-
ser riktas mot en sjukdom bör denna ut-
göra en risk för befolkningen. Omkring
850 fall av allvarlig pneumokockinfek-
tion rapporteras varje år med en morta-
litet på 10–20 procent. Det känns betyd-
ligt viktigare och mer meningsfullt för
en svensk befolkning och för sjukvårds-
ekonomin att införa allmän vaccination
mot pneumokocker hos äldre, enligt
gällande råd från Socialstyrelsen, än att
satsa på allmän vaccination mot hepatit
B. •
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