
Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS 

Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby sjukhus VARD-5-10023, 1.0 Hepatit 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG PROCESSLEDARE 

2021-04-27 Petter Lansgren Bernhardsen Jonas Hansson 

Hep B - Handläggning av ny patient som 
remitterats till infektionsmottagningen 

Syfte 

Hantering av nya remisspatienter med hepatit B.  

Berörda enheter 

Infektionssektionen, Sunderby sjukhus 

Processbeskrivning 

Inkommande remiss 

Bedöms av konsultläkare. Ange tidsperspektiv, exempelvis ”inom 2 månader” 

samt om lämplig för specialist, ST-läkare eller vilket som. Särskild handlägg-

ning kan bli aktuell exempelvis vid övertagning av pt som skötts på annan kli-

nik. Patienten införs samtidigt också i Inf Care Hepatit.  

Om patient uteblir 

När patient utan giltigt förfall undgått att hörsamma 2 kallelser returneras re-

missen till inremitterande med kommentar om kontakt med pt alt anmälan till 

smittskyddet.  

Handläggning av nya patienter första året 

 
a. Patient med fullständigt personnummer 

Fullständigt provtagningsår, besök 1-3 

b. Patient som saknar fullständigt personnummer 

Besök 1 som för a. Därefter återbesök läkare med provtagning lilla pa-

ketet efter 12 månader. Eventuell ytterligare provtagning och besök om 

så bedöms indicerat.  

Besök 1, tid 0 - läkare 

- Provtagning stora paketet  

- Information och förhållningsregler enligt smittskyddslagen skriftligen 

och muntligen 

- Kompletterande anamnes – smittväg och duration, missbruk etc 

- Kontaktspårning, ev kuratorsremiss 

- Status – leverstigmata 

- Fibroscan, utförs alternativt planeras in till sköterska för senare under-

sökning 

- Finns indikation för UL lever? (cirros- alt tumormisstanke) 

- Initiera vaccination HAV om seronegativ och HBV till ev seronegativ 

partner och barn 

- Planera för läkarbesök 6+12 månader, provtagning mellanpaket inför 

dessa 
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Besök 2, tid 6 mån – läkare 

- Provtagning mellanpaketet (helst utfört dessförinnan) 

- Information provsvar 

Besök 3, tid 12 mån – läkare 

- Provtagning mellanpaketet (helst utfört dessförinnan) 

- Eventuellt genotypning om behandling aktuell 

- Sammanfattning av året, vilket stadium i HBV-infektion? 

- Planering för fortsatt handläggning – återbesök, ev cancerövervakning, 

fortsatt provtagning 

Förslag till fortsatt handläggning efter första året 

 
- Om okomplicerat förlopp; ex stabil övervakningsfas, toleransfas prov-

tagning LE1+HBV-serologi en gång per år med efterföljande brevsvar 

och återbesök till läkare vartannat år. 

- Vid påvisad levercirros remiss för gastroskopi samt cancerövervakning 

med UL lever och provtagning cirrospaketet var 6:e månad.  

- Även i frånvaro av cirros övervägs cancerövervakning med UL lever 

och AFP var 6:e månad hos asiatiska kvinnor >50 åå, asiatiska män >40 

åå samt afrikaner över 20 åå. Dessutom hos pt med nära släkting med 

HCC.   

Provtagningspaket hepatit B 

Stora paketet 

LE1, ruti, HBV-DNA, anti-HDV  

(Samt Anti-HAV, anti-HCV, HIV-test, fullständig HBV-serologi om ej redan 

utfört. Eventuellt kvantifiering HBsAg) 

Mellanpaketet 

LE1, ruti, HBV-DNA 

Lilla paketet 

ASAT, ALAT, ALP, PK  

Cirrospaketet 

ASAT, ALAT, ALP, alb, PK, blst, AFP 

 


