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Hepatit B i Västerbotten 

• Finns data i SmiNet från 1986 

• Totalt 1014 diagnoser 
• 617 har annat smittland än Sverige 

• 85 smittland Sverige 

• 312 uppgift saknas 

 

• 558 har komplett personnr 

• 456 har reservnummer 



Konsekvenser av reservnummer 

• Alla vårdgivare sätter sitt eget reservnummer 

• Finns ambitioner att införa nationellt system men oklar tidsplan 

• På smittskyddsenheterna kan vi inte söka efter dessa personer i de 
vanliga registren 

• Möjligheten att hitta personer som avflyttar/uteblir 
• Direktkontakt med personen via telefon 

• LMA-nummer från patientjournalen med hjälp av Migrationsverket 



Hepatit B i Västerbotten 
• SmiNet är inget smittbärarregister 

• Vi har inga uppgifter på hur många som diagnostiserats hos oss som har 
flyttat till annat län eller utvandrat 

• Vi har inga uppgifter på hur många som flyttat in efter diagnos i annat län 

• Vi har sedan många år rutin att alla Hep B pos ska remitteras till Inf Klin 
NUS Umeå för bedömning 

• 335 personer med Hep B i InfCare hepatit 
• Sedan ett par år läggs alla virologiska data och kemlabdata in av usk på infmott. Alla 

som passerar vår mott kommer således succesivt in i InfCare oberoende av 
behandling eller inte 

• Övrig inmatning av fallen sker av ssk 



Hepatit B 

• För att få större koll på de som borde gå på kontroller skulle man behöva 
• Sammatyp av körning av FoHM som genomförts för hepatit B följt av 

journalgenomgångar 

• Får då bruttolista på de med hep B diagnos som är vid liv och är folkbokförda i länet, 
mycket jobb återstår  

• Viktigt med gott samarbete mellan smittskydd och infektion 

• Kan t.ex ta hjälp av T10 studenter som ska göra vetenskapligt arbetet och 
ST-läkare som ska göra kvalitets eller vetenskapligt projekt inom sin ST 

• Kan få en grov uppfattning av täckningsgraden i InfCare via jämförelse 
mellan hur många som fått hep B diagnos i journalsystemet under de 
senaste åren 


