
SmittoSpridning av   
hepatit c Sker via blodet

hur överförS    
hepatit c?

Hepatit C sprids när en infekterad persons blod kommer in 
i en annan persons blodomlopp.1

Omkring 160 miljoner människor runt om i världen har 
kronisk hepatit C 1 och varje år infekteras ungefär tre till 
fyra miljoner människor med hepatit C2. I Sverige beräknas 
cirka 50 000 personer vara smittade med kronisk hepatit 
C5 och varje år diagnostiseras här runt 2 000 nya personer.6 
Eftersom 80 procent av de hepatit C-infekterade inte 
känner av några symtom av sin infektion är det avgörande 
att förstå hur sjukdomen sprids.1

Eftersom hepatit C är en blodburen smitta finns det risk för överföring 
vid exponering för smittat blod genom:1

 ■ Smittade sprutor (till exempel vid injicering av narkotika)
 ■ Blodtransfusioner (osannolikt i Sverige)
 ■ Blodprodukter (osannolikt i Sverige)
 ■ Organtransplantationer (osannolikt i Sverige)
 ■ Nålsticksskador i vårdmiljöer
 ■ Osteriliserad utrustning för medicinskt ändamål eller vid tatuering
 ■ Personvårdsprodukter (såsom rakhyvlar och tandborstar)
 ■ Smitta från infekterad mor till barn i samband med förlossning (låg 

risk)
 ■ Sexuellt riskbeteende med en infekterad person

Det finns inget vaccin mot   
hepatit C. Infektionsrisken kan 
minskas genom att unvdvika: 1 

 ■ Onödiga och osäkra injektioner
 ■ Osäkra blodprodukter
 ■ Osäkra metoder för hantering 

av vassa föremål
 ■ Att dela injektionsutrustning
 ■ Att använda andras 

personvårdsartiklar som kan vara kontaminerade 
med infekterat blod

 ■ Osteriliserad utrustning för tatueringar, piercingar 
och akupunktur

 ■ Sexuellt riskbeteende med en hepatit C-infekterad 
person

 ■ Hepatit C sprids inte genom 
nysningar, hosta eller tårar och inte 
heller genom att dela mat och dryck 
med en smittad person. Hepatit 
C överförs heller inte vid vanlig 
kroppskontakt såsom kramar eller 
handslag.1,4

 ■ Sedan år 1992 har blod från 
blodgivare för transfusioner, andra 
blodprodukter samt organ för 
transplantation screenats för hepatit 
C-virus i delar av världen3, däribland Sverige, 
och kan nu anses säkra i dessa områden.  
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*Förekomst av kronisk hepatit C i olika världsdelar2
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