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”Elisabeth” 52 år

• 51 blodgivningar och 6 plasmagivningar under 
26 år.

• Frisk. De enda avvikelserna på EHD gällde typ 
Alvedon, resa till Kanarieöarna etc.



• Lämnar blod

• Plasma till Octapharma

• Buffy coat kasseras

• Känner sig hängig på kvällen

Dag 1
”Elisabeth”



”Elisabeth”

• Känner sig inte bra

• Feber, Yrsel, Illamående

• Söker på Akutmottagningen, skickas hem

Dag 2



• Onkologpatient

• Får erytrocyterna från ”Elisabeth” 

”Göran” 75 år
Dag 7



• Ligger nu inne på kirurgen 

• Ikterus

• Förhöjda transaminaser

”Elisabeth”
Dag 14



• Ligger nu inne på kirurgen 

• Ikterus

• Förhöjda transaminaser

• Hepatit A-serologi visar sig vara positiv

”Elisabeth”
Dag 14



• Smittskyddsläkare kontaktas som i                  
sin tur kontaktar blodcentralen

• ”Göran” får Twinrix och IVIG-profylax

• Man tar Hepatit A-serologi som är negativ

Dag 15



”Göran”

• Ny Hepatit A-serologi

• Fortfarande negativ

Dag 25



”Göran”

• Insjuknar med förhöjda                 
transaminaser och diarre

• Positiv Hepatit A-serologi

Dag 42



”Göran”

• Även hustrun insjuknar

• Ingen känd ytterligare smittspridning

Dag 55



Hur fick ”Elisabeth” Hepatit A?



Hepatit A

• Lågendemisk i Sverige och andra 
höginkomstländer

• Oftast ca 100 fall om året i Sverige om inget 
stort utbrott

• 50 % av fallen smittade utomlands



Karta från CDC



Hepatit A

• I högendemiska länder får de flesta (ca 90%) 
sjukdomen i barndomen

• Vaccination rekommenderas vid resor till 
Afrika, Asien, Syd-/Mellanamerika och 
Östeuropa



Hepatit A

• Picornavirus

• Sprids oftast fekalt-oralt men blodsmitta 
förekommer i sällsynta fall (IV-missbruk)

• Inkubationstid på 3-4 (2-6) veckor



”Elisabeth”

• Har inte varit utomlands 

• Inte maken heller och han är dessutom 
vaccinerad

• Ingen annan känd exponering för sjukdomen

• Har dock en svaghet…





”Elisabeth”

• Äter som ofta sin morgonfil med                
färska jordgubbar

• Importerade från Belgien, Spanien eller 
Östeuropa

• Smittokällan?

Dag -25
Ungefär





Är hepatit A en ”blodsmitta”?



Hepatit A

• Vid fekal-oral smitta infekterar viruset 
tarmepitel och sprids via blodet till levern

• Har en viremisk fas när virus RNA kan påvisas i 
blod

• Smittsamt fönster med viremi innan symptom



Hepatit A

• Hur länge varar fönstret?

• Mätbar viremi kan ses i upp till ca en månad 

innan max ALAT1

• Faktisk smittsam viremi innan första symptom 

gissningsvis max 1-2 veckor 

1. Duration of Viremia in Hepatitis A Virus Infection, Bower et al, The Journal of Infectious Diseases, 2000



Vad är sannolikheten?



Om sannolikhet…

• Utlandssmittor bör uteslutas med karenstider 
(1 månad räcker?)

• Smitta bland MSM och missbrukare utesluts

• Känd exponering (oftast någon i familjen) 
utesluts troligen



Om sannolikhet…

• Troligen endast enstaka fall per år med 
inhemsk smitta bland vuxna utan känd 
exponering

• Dessutom måste donation ske i det viremiska 
och symptomfria fönstret

• Och givaren måste missa förhållningsreglerna 
om att höra av sig vid feber



Således oerhört osannolikt



Ändå händer det ibland



Lärdomar

• Viktigt att blodgivare hör av sig om de blir 
sjuka efter blodgivning

• Information till läkare på vårdcentraler/AKM?


