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GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS 

Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus VARD-5-6843, 3.0 Hepatit 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG PROCESSLEDARE 

2021-10-18 Magdalena Lindvall, Sanne Hovmöller Frida Jakobsson 

Hepatit C - Leverbiopsi, indikation och 
rutin 

Berörda enheter 

Infektionsmottagningen, Sunderby sjukhus.  

Syfte 

Tillhandahålla en tydlig rutin för leverbiopsi i samband med till exempel 

hepatit.  

Indikationer 

Leverbiopsi för PAD kan övervägas till exempel inför beslut om behov av 

uppföljning HCC-screening hos patienter med kronisk hepatit C-infektion. 

Biopsin tas för att kartlägga inflammationsgrad och fibrosstadium och bör 

utföras till exempel hos patienter där levertäthetsmätning med Fibroscan® 

varit svårtolkad eller att det finns kliniska, röntgenologiska (vid ex ultraljud) 

eller labmässiga (ex. trombocytopeni) hållpunkter för fibrosutveckling. 

Framför allt hos patienter som har varit virusbärare under många år eller har 

andra konkurrerande sjukdomar som kan snabba på sjukdomsförloppet för 

hepatiten. 

Kontraindikationer  

 Blödningsrubbning  

 Uttalat lungemfysem (kan utgöra risk för oavsiktlig lungpunktion)  

 Oförmåga att hålla andan i minst 10 sekunder eller att följa instrukt-

ioner  

 Pat talar bara annat språk än svenska eller engelska om inte tolk 

finns med under ingreppet  

 Pågående missbruk 
 

Rutiner leverbiopsi Sunderby sjukhus  
 

Förberedelser inför leverbiopsi enligt PM från röntgenavdelningen Sunderby 

sjukhus.  

 

Förslag premedicinering 
 

Premedicinering inför leverbiopsi ordineras restriktivt – blir sällan aktuellt. 

Om premedicinering behövs kan diazepam (ex T. Stesolid) 10 mg användas. 

Dosen ges 30-60 minuter innan ingreppet.  

Övervakningslista leverbiopsi  
 

Se nästa sida! Lista för utskrift. 
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Övervakningslista leverbiopsi. 
  
Datum: ……………… 
 
GLÖM INTE! 

 Hämta ordination från den behandlande läkaren avseende eventuell 
premedicinering. Premedicinering ska ges en halv till en timme före 
ingreppet! 

 Kontrollera att APTT och PK är taget! 

 Ta med etikett via PAD- remissen. OBS! Sänd EJ remissen! 
 

 
 
Blodtryck/puls före biopsin ………………………………. 
 

Pvk satt kl ..……….…… PVK utsatt kl …….………..…… 
 
Premed: …………………………………………………….……….  
 
Tid premedicinering given: ………………………………. 
 
Eventuell Infusion: …………...……………………………….. 

 

 
 
Kontrollera patienten varje halvtimme de första 2  
timmarna! 
Därefter 1 gång per timme fram till hemgång. 
 
Kl.             Bltr              Puls           Andn.fr.      Bukkoll          Sign. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


