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❙ ❙ Hepatit B virus(HBV)-infektionen är mycket utbredd i
världen och närmast universell i högendemiska länder. Man
brukar epidemiologiskt tala om områden med låg, interme-
diär och hög prevalens. Man avser då en prevalens av kroniskt
HBsAg-bärarskap hos mindre än 1 procent, 1–5 procent re-
spektive mer än 5 procent av befolkningen. Frekvensen kro-
niskt bärarskap i världen framgår schematiskt av Figur 1. Av
kartan framgår att Sydostasien, Afrika söder om Sahara och
delar av Östeuropa är att betrakta som högendemiska områ-
den, där det lokalt i vissa regioner kan finnas bärarfrekvenser
i befolkningen på över 20 procent.

Motsvarande siffror för prevalensen genomgången infek-
tion – dvs kärnantikropps-(anti-HBc)- och ytantikropps(anti-
HBs)positiva individer – är väsentligt högre, innebärande att
den absoluta majoriteten av befolkningen i högendemiska
länder har kommit i kontakt med infektionen. Man räk-
nar med att 2 miljarder av världens befolkning har infekte-
rats med HBV och att det finns 350 miljoner kroniska bärare
[1].

Små barn löper störst risk
Andelen individer som utvecklar kronisk infektion efter en
akut hepatit B-episod är främst beroende av åldern vid smitt-
tillfället; störst är risken för små barn. Dessa utvecklar dock
sällan några symtom på infektionen, som under åratal till de-
cennier kan förbli oupptäckt. Dessvärre medför den kroniska
infektionen risk för senkomplikationer, t ex skrumplever
(chirros), med åtföljande risk att utveckla leversvikt och he-
patocellulär cancer (HCC). 

Man har beräknat risken att avlida i leversvikt eller lever-
cancer till ca 40–50 procent under livstiden för en taiwanesisk
pojke som smittats i samband med förlossningen om inte pro-
fylax givits för att förhindra detta. Risken för personer av kau-
kasisk härkomst är väsentligt lägre än den för asiater. 

Kvinnor som är högsmittsamma kroniska HBsAg-bärare
(HBeAg-positiva) överför smittan vertikalt till sina barn i hög
frekvens. Deras nyfödda barn utvecklar i ca 80–90 procent en
kronisk infektion om ingen profylax ges perinatalt i samband
med förlossningen [2]. Den vertikala smittöverföringen do-
minerar helt i Sydostasien, där mödrarna är högsmittsamma
(HBeAg-positiva med höga virusmängder) i barnafödande
åldrar. Risken att utveckla en kronisk hepatit sjunker sedan
snabbt med stigande ålder till ca 50 procent, 20 procent och

mindre än 5 procent i 1-årsåldern, 2-årsåldern respektive hos
skolbarn/vuxna. Några studier antyder sedan att risken på nytt
stiger till ganska höga nivåer i geriatriska åldersgrupper.

Profylax har förändrat bilden
Av det föregående framgår att åtgärder för att förhindra fort-
satt smittöverföring på världsbasis bör riktas främst mot barn
i låga åldrar, hos vilka inte bara risken för att utveckla en kro-
nisk infektion är som störst, utan även vinsten med en inter-
vention. Profylax i form av vaccinering har helt förändrat bil-
den i de högendemiska länder som systematiskt utnyttjat vac-
cinering under lång tid. 

WHO har också sedan lång tid tillbaka inlemmat hepatit B-
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vaccination i sitt barnvaccinationsprogram, och mer än 100
länder har infört hepatit B-vaccination i någon form i sina
vaccinationsprogram 1998 [3].

Liten vaccinhistorik
Ett vaccin mot hepatit B togs första gången fram redan innan
virus var isolerat och karakteriserat. Man använde sig på den
tiden av den grova metoden att från patienter med gulsot vär-
meinaktivera serum, som visades kunna skydda mot klinisk
infektion. Dessa försök utfördes av Krugman på en skola för
handikappade barn i USA. När så Australia-antigenet och he-
patit B-virus upptäcktes, och dess stora överproduktion av
ytantigen noterades, utvecklades ett vaccin som bestod 
av ytantigenpartiklar som renats fram från patientplasma 
insamlad från kroniskt smittade individer. Merck Sharp &
Dohme blev det företag som under Maurice Hillemans led-
ning först tog fram och utvecklade detta vaccin. Det har idag
helt ersatts av vacciner framställda med rekombinantteknik i
bakterievärdar (E coli). 

Redan det första serumbaserade ytantigeninnehållande
vaccinet som framställdes i stor skala var mycket effektivt,
med hög skyddseffekt. Banbrytande studier utfördes med det-
ta vaccin av Szmuness och medarbetare bland homosexuella
män i New York [4]. Långtidsuppföljning av flera av dessa ti-
digt vaccinerade individer visade att ett långvarigt skydd upp-
nåddes efter en genomförd standardvaccinationsserie omfat-
tande två doser givna med en månads mellanrum, och med en
boosterdos efter sex månader [5]. Skyddet kunde visas kvar-
stå vad gäller kliniskt relevant infektion och kronicitet även
efter det att antikropparna mot ytantigenet (anti-HBs) sjunkit
under detekterbara nivåer i serum.

Viktiga vaccinstudier utförde senare på barn, bl a i Gam-
bia, av franska forskare [6] samt på nyfödda till smittsamma
mödrar, bl a i Taiwan, av Beasley och medarbetare [7]. Med
dessa studier kunde man visa att hepatit B-vacciner var säkra
och mycket effektiva såväl för immunisering av vuxna och
barn som för att förhindra uppkomsten av kronisk infektion
hos smittade nyfödda.

Dagens och framtidens hepatit B-vacciner
De idag använda hepatit B-vaccinerna i Sverige är framställ-
da med rekombinantteknik och mycket effektiva vid immu-
nisering av immunkompetenta individer, särskilt barn. Samt-
liga innehåller hepatit B-virusytantigen (S-antigen). Ett nytt
vaccin, som innehåller såväl S-antigen som pre S1- och pre S-
2-antigen kommer snart att bli tillgängligt i Sverige. Vid vac-
cinering med dagens vacciner erhålls anslag i hög frekvens.
Faktorer som påverkar vaccinsvaret är vaccinationslokal, där
immunisering intramuskulärt i deltoideusområdet visats ge
bättre svar än immunisering glutealt. 

Ytterligare faktorer som påverkar svaret negativt är rök-
ning, manligt kön och stigande ålder [8]. Intradermal immu-
nisering med lägre doser har prövats i kostnadsbesparande
syfte och fungerar i grupper med allmänt gott svar, men ger
lägre anti-HBs-titrar än intramuskulär immunisering i stan-
darddos.

Vilken dos som ges och vilket doseringsintervall som an-
vänds har i praktiken visat sig inte vara så känsligt. Anslaget
blir bra med de flesta varianterna, då vaccinet har hög immu-
nogenicitet, lämpligt nog framför allt hos den viktigaste mål-
gruppen barn, bland vilka nästan alla svarar med uppkomst av
skyddande antikroppsnivåer ( >10 IE anti-HBs/ml serum) ef-
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Figur 1. Prevalens av kroniska bärare hepatit B.



ter en serie om tre doser. Det verkar alltså inte ha så stor be-
tydelse om intervallet mellan doserna ändras eller doserna
glesas ut. Från Umeå har man visat att även patienter som en-
dast fått en primär dos hepatit B-vaccin ändå svarar i 95 pro-
cent med ett boostersvar när en andra dos ges först fyra år se-
nare [9].

Standardvaccinationsschemat för de vacciner som finns på
marknaden i Sverige är två till tre doser med en månads mel-
lanrum för primär immunisering, med en efterföljande
boosterdos sex till tolv månader senare. Vaccindosen för 
vuxna immunkompetenta är 10–20 µg HBsAg, för barn hälf-
ten och för immundefekta (t ex hemodialyspatienter) den
dubbla.

Enligt nya rön kan regimen kanske förenklas ytterligare
för immunkompetenta individer med endast en primärdos och
en boosterdos, även i kombination med hepatit A-vaccin när
vaccineringen ges som primärprofylax [10]. 

Ett väl genomfört vaccinationsprogram lönar sig
Som exempel på vad som kan uppnås med ett väl genomfört
vaccinationsprogram kan resultaten i Taiwan tjäna. Här hade
man innan vaccinprogrammet initierades en högendemisk si-
tuation med 10–20 procent HBsAg-bärarskap. Allmän vacci-
nation mot hepatit B infördes successivt med start i juli 1984
för nyfödda till HBsAg-positiva mödrar, utvidgades till alla
nyfödda 1986, senare även till förskolebarn och vuxna [11].
Täckningen för barn var 84–94 procent. Med programmet
sjönk seroprevalensen för HBsAg bland barn kraftigt. 
HBsAg-bärarfrekvensen var tio år efter implementering av
programmet <1 procent för barn under 10 år, jämfört med 10
procent innan programmet infördes [12]. Man har också visat
att incidensen av hepatocellulär cancer bland barn sjunkit ef-
ter införandet av vaccinationsprogrammet: från 0,7/100 000
mellan åren 1981 och 1986 till 0,36/100 000 mellan åren
1990 och 1994 [11]. 

Liknande framsteg har uppnåtts med universella vaccina-
tionsprogram i flera högendemiska länder i världen. I USA
fick man inte någon effekt på incidens, prevalens och morbi-
ditet i hepatit B med riktade vaccinationsprogram mot
högriskgrupper, varför man också här har infört hepatit B-
vaccin som en universell barnvaccination.

Vaccinationspolicy nationellt och internationellt
Tre strategier finns att välja på när det gäller vaccination mot
hepatit B: allmän barnvaccination, vaccination av ungdomar
eller vaccination av högriskgrupper. Sverige är, eller kanske
har varit, ett lågprevalensområde vad gäller hepatit B, varför
universell vaccination av barn tidigare inte har ansetts ange-
lägen, trots att WHO har förordat detta för alla länder. Natio-
nellt har vi i stället anslutit till oss de länder som valt att rikta
sina insatser mot högriskgrupper, för vilka vaccination har
varit gratis. Till dessa räknas bl a sjukvårdspersonal, familje-
medlemmar till kroniska bärare, män som har sex med män,
injektionsmissbrukare samt barn som föds av kvinnor som är
kroniska bärare. 

Utnyttjandegraden av detta program har för vissa av dessa
grupper, kanske främst injektionsmissbrukare och vissa in-
vandrargrupper, varit dålig av logistiska skäl. Injektionsmiss-
brukare blir således sällan vaccinerade trots upprepade kon-
takter med kriminal- och sjukvård, och vissa invandrargrup-
per undgår kontroll av hepatit B-status. Trots detta har vi inte
sett någon ökning av de akuta hepatit B-fallen. Många fall in-
träffar bland ungdomar i sexuellt aktiv ålder och bland drog-
misbrukare där nuvarande praxis inte fungerar helt tillfreds-
ställande. Antalet anmälda kroniska hepatit B-fall har till
skillnad mot de akuta fallen varit betydligt större, särskilt un-
der det tidiga 1990-talet på grund av immigrationen av grup-

per från länder med högre bärarfrekvens än Sverige. När in-
vandringen var som störst anmäldes upp till 3 000 kroniska
bärare per år till Smittskyddsinstitutet.

De flesta länder med medelhög till hög prevalens hepatit B
i samhället har som strategi valt allmän barnvaccination, ofta
i kombination med vaccination av ungdomar, och de som
gjort så längst har rönt störst framgångar. Så är fallet i Taiwan
[11, 12]. I USA fann man att strategin att rikta sig mot enbart
högriskgrupper inte fungerade, varför man övergav denna till
förmån för universell vaccination av alla barn för att förhind-
ra perinatal infektion i kombination med ett uppföljningspro-
gram för ungdomar och högriskgrupper [13]. Universell vac-
cination av barn startade redan 1991 och har lett till en sjun-
kande frekvens akut hepatit B bland barn i USA.

Hur bör hepatit B-vaccinationsstrategin i Sverige förändras?
Då vi har en allt större andel invandrare i Sverige kan det
kanske vara tid att ompröva vår strategi vad gäller hepatit B-
vaccination och överväga införandet av en allmän barnvacci-
nation förutom vaccination av riskgrupper och barn till 
HBsAg-positiva mödrar. I Malmö stad har 45 procent av för-
skolebarnen utländsk bakgrund, med föräldrar komna från
högendemiska regioner i vilka allmän barnvaccination
tillämpas. Dessa familjer finner det egendomligt att Sverige
inte vaccinerar sina barn. I Stockholm finns 20 procent av
Sveriges befolkning, varav 30 procent är invandrare. I Stock-
holm ökade antalet hepatit B-fall från 36 anmälda 1989 till 92
anmälda 1999, varav flera akuta fall av hepatit B inträffade
bland barn 1999 [Per-Arne Parment, Smittskyddsinstitutet,
pers medd, 2000]. Bland de 92 fall som inträffade kunde 59
ha förhindrats om dagens vaccinationpolicy hade följts, vilket
alltså inte var fallet. När nu våra adoptivbarn med bärarskap
samt invandrarbarn kommer upp i sexuellt aktiv ålder kan vi
nog räkna med nya fall bland deras partner. Hos barn syns ju
inte dessa infektioner, då majoriteten av dem är helt subkli-
niska.

Dessvärre är risken för ett kroniskt förlopp större ju 
tidigare infektionen inträffar. Vi kan således inte räkna med
att se kliniska fall i daghemsåldrarna men riskerar ändå 
en smitta i denna miljö, vilket kan exemplifieras med 
ett utbrott nyligen på ett daghem som spred sig till flera fa-
miljer [14]. 

Nyligen har Da Villa och medarbetare i Italien visat att uni-
versell barnvaccination är mer effektiv än vaccination av
riskgrupper samt att vaccinkraven är lägst i barndomen, när
vaccinationen är mest effektiv och mest kostnadsefffektiv
[15, 16]. Kostnadseffektiviteten blir dessutom högre när man
nu vet och kan räkna med att skyddet mot dels kliniskt rele-
vant infektion, dels risken att utveckla kronisk infektion kvar-
står längre än de mätbara anti-HBs-nivåerna. När det gäller
immunkompetenta individer talar därför såväl nya data som
det immunologiska minnet för det faktum att boosterdoser
inte behövs om skyddande antikroppsnivåer (>10 IE anti-
HBs) väl en gång uppnåtts efter den primära vaccinationsse-
rien, även om antikroppsnivån sjunker under detekterbar nivå
[17]. Detta gäller dock inte immuninkompetenta värdar, hos
vilka boostervaccination fortfarande är tillrådlig.

Argument mot vaccination kommer ofta från allmänheten,
som inte alltid inser vilka stora vinster vaccinationer har med-
fört. Det senaste skrämskottet har varit en ogrundad rädsla för
att hepatit B-vaccination skulle kunna medföra risk för mul-
tipel skleros. Dessa farhågor har effektivt dementerats av två
stora studier som publicerats i New England Journal of Me-
dicine [18, 19]. 

I samma nummers ledare påpekas vikten av att en samlad
ansträngning görs för att upplysa allmänheten om nyttan av
vaccinering, om vad den gör och inte gör, och att samtidiga
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fenomen med vaccination inte nödvändigtvis betyder ett or-
sakssamband [20]. Om ökad utbildning inte är effektiv kom-
mer kanske frukterna av investeringar i goda vacciner att inte
utnyttjas till fullo. Det är enligt min mening rimligt att införa
allmän barnvaccination mot hepatit B också i Sverige.
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SUMMARY

All children should be vaccinated 
against hepatitis B virus infection
– Sweden should consider 
changing its vaccination policy

Ola Weiland
Läkartidningen 2001;98:3780-4

The number of individuals with chronic hepatitis B
in Sweden has increased, mainly due to new immi-
grant groups. A safe and effective hepatit B vaccine
exists which allows a flexible dosing schedule.
Most countries in the world adheres to the WHO re-
commedations to include this vaccine in the child-
hood vaccination regimen. This has led to a sub-
stantial drop in morbidity and mortality from hepa-
titis B virus infections in high endemic regions
such as Taiwan. Sweden should consider changing
its vaccination policy, including the vaccination of
high risk groups only, and consider vaccination of
all infants.
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