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Nya behandlingsriktlinjer för HBV

• Tidigare rekommendation från 2007
• En ny variant av tenofovir (tenofoviralafenamid, TAF) har tillkommit 
• nya principer för behandling och karaktärisering av hepatit B 



Evidensgradering enligt GRADE
Evidens Definition
Hög kvalitet Det är osannolikt att vidare 

forskning ändrar tilltron till 
effektestimatet. 

A

Måttlig kvalitet Det är sannolikt att vidare 
forskning påverkar tilltron till och 
bedömningen av effektestimatet

B

Låg kvalitet Det är mycket sannolikt att 
vidare forskning påverkar tilltron 
till och bedömningen av 
effektestimatet. Estimatet är att 
betrakta som osäkert.

C

Rekommendation 
Stark 1
Svag 2



Epidemiologi

• En tredjedel av världens befolkning har varit eller är infekterade
• Cirka 17 000 fall i Sverige 2008–2017, de flesta kroniska
• De flesta med kronisk infektion är födda utanför Europa



Faktorer

Immunologisk fas
Immuntolerans

(HBeAg-positiv kronisk 
infektion)

Immunaktivering
(HBeAg-positiv kronisk 
hepatit)

Immunövervakning
(HBeAg-negativ kronisk 
infektion)

Immunreaktivering
(HBeAg-negativ kronisk 
hepatit)

Virusmängd (HBV-DNA 
IU/mL plasma)

Hög (>107)
Sjunkande, fluktuerande 
(från 
> 107 och 104)

Låg
(< 2 x 103)

Måttligt hög
(> 2 x 103)

Lever-
inflammation Ingen eller minimal Mild till svår Ingen eller minimal Mild till svår

S-ALAT Normal
Kontinuerligt eller 
intermittent förhöjd Normal Intermittent förhöjd

HBeAg Positiv Positiv Negativ Negativ

Prognos Osäker (gynnsam för de 
flesta)

Vid långdragen 
inflammation finns risk för 
cirros och HCC

I regel god, eventuellt ökad 
risk för HCC efter tidigare 
långdragen inflammation

Vid långdragen 
inflammation, risk för 
cirros och HCC

Smittorisk Hög Hög, sjunkande Låg Måttlig



Prognos

• Cirros
• Dekompenserad cirros
• HCC



Faktorer som medför ökad risk för utveckling av 
levercirros och/eller HCC
•Utdragen immunaktiveringsfas (> 2 år) eller upprepade reaktiveringar
• Hög HBV-DNA-nivå, särskilt i kombination med lång infektionsduration
• Hög ålder (ovanligt före 40 års ålder)
• Samtidig annan infektion med hepatit C-virus, hepatit D-virus eller hiv
• Immunsuppression
• Hög alkoholkonsumtion
•Manligt kön
• Rökning
• HBV genotyp C (jämfört med B) (HCC)
• Aflatoxin i kosten (HCC)
• Afrikanskt eller asiatiskt ursprung (HCC)
• Diabetes mellitus och metabolt syndrom (HCC)
• HCC hos nära släkting (HCC)



Indikation för HCC-surveillance vid kronisk HBV-
infektion

• Patient med cirros, Child-Pugh A och B (B1)
• Patient med cirros, Child-Pugh C (uttalad leversvikt) som väntar på 

levertransplantation (C1)
• Patient utan cirros, som är äldre än 40 (män), respektive 50 (kvinnor) år, 

efter individuell riskbedömning med beaktande av följande riskfaktorer för 
HCC* (C2):
o Hög ålder 
o Manligt kön
o Fibrosstadium F3
o Härstamning från område med hög HCC-incidens (östra eller sydöstra Asien och Afrika söder om Sahara)
o Nära släkting med HCC
o Utdragen aktiv leverinflammation
o HBV-DNA över 20,000 IU/mL
o HBV genotyp C
o Diabetes mellitus
o Samtidig infektion med HDV, HCV eller hiv



Mall för uträkning av PAGE-B score för 
prediktion av HCC

Ålder (år) Kön TPK (x109/L)

16-29 0 Kvinna 0 >200 0

30-39 2 Man 6 100-199 6

40-49 4 <100 9

50-59 6

60-69 8

>70 10

< 10 liten eller ingen risk, 10-17 intermediär risk,  >17 hög risk Papatheodoridis, J Hepatol, 2016



Förutsättning och metod för HCC-surveillance
vid kronisk HBV-infektion 
• Patienten bör ha tillräckligt bra allmäntillstånd och följsamhet för att 

en upptäckt av HCC ska kunna leda till aktiv behandling
• Patienten måste vara välinformerad och vara villig till återkommande 

kontroller
• Den rekommenderade metoden för surveillance är ultraljud utan 

kontrast +/- alfafetoprotein
• Tidsintervallet mellan undersökningarna bör vara c:a 6 månader
• Ett ”automatiserat system” för bevakning av kallelser och svar 

rekommenderas



Överväg behandling av akut hepatit B vid (C1)

• Fulminant hepatit B 
• Allvarlig hepatit B – definierat som två av följande tre 

kriterier
obilirubin > 100 µmol/l
oINR ≥ 1.6
oleverencefalopati

• Utdragna symtom eller förhöjt bilirubin i mer än 4 veckor
• Nedsatt immunförsvar



Kronisk hepatit B - Behandling bör ges till:

• Patienter med cirros oberoende av virusnivå (A1)
• Patienter med HBV-DNA >20 000 IU/mL (4,3 log10) och 

upprepat förhöjt ALAT, mer än 2 ggr övre normalvärdesgräns 
(om annan orsak kan uteslutas) under mer än ett års tid (B1)
• Patienter med HBV-DNA > 2 000 IU/mL (3,3 log10) och 

upprepat förhöjt ALAT under mer än ett års tid och
fibrosstadium > 2, i första hand verifierat med leverbiopsi 
(A1)
• Patienter med extrahepatiska manifestationer av HBV (C2)



Kronisk hepatit B- Behandling kan övervägas 
till:
• Patienter äldre än 40 år med positivt HBeAg och hög HBV-DNA-nivå, 

oberoende av övriga kriterier (C2)
• Patienter vars nära släkting (barn, syskon, föräldrar, mor- och 

farföräldrar) haft HCC, oberoende av övriga kriterier (C2)



HBeAg-positiv kronisk hepatit B - val av 
läkemedel:
• Vid NA-behandling: ETV eller TDF tills HBeAg-serokonversion uppnåtts 

och konsoliderats under 12 månader (A1). Vid nedsatt njurfunktion 
(GFR<50 ml/min) rekommenderas ETV eller TAF.
• Peg-IFN alfa 2a, under 48 veckor, särskilt för yngre patienter med 

genotyp A eller B (A2). Beakta stoppregler, se nedan.



HBeAg-negativ kronisk hepatit B - val av 
läkemedel:
• Vid NA-behandling i första hand ETV eller TDF (A1). Vid nedsatt 

njurfunktion (GFR<50 ml/min) ges ETV eller TAF. Behandlingen ges i 
regel tillsvidare, men kan avslutas vid serokonversion från HBsAg till 
anti-HBs. 

• Peg-IFN alfa 2a rekommenderas i dosen 180 µg per vecka under 48 
veckor (A1). Beakta stoppregler, se nedan.



Stoppregler vid IFN behandling, HBeAg pos
patient
• HBsAg-nivå >20  000 IU/mL (för genotyp B och C) efter 12 veckor (B2)
• HBsAg inte har minskat (för genotyp A och D), efter 12 veckor (B2)
• HBsAg-nivå >20 000 IU/mL efter 24 veckor (B2).



Stoppregler vid IFN behandling, HBeAg neg 
patient
• Varken minskning av HBsAg-nivån 
• eller > 2 log10 IU/mL reduktion av HBV DNA-nivån efter 12 veckor (B1)



Behandling vid HBV/HCV co-infektion
• Vid HBV/HCV-co-infektion bör HCV-infektionen behandlas.
• Patienter med indikation för HBV-behandling bör starta NA mot HBV innan ges 

för HCV. (B1)
• För HBsAg-positiva patienter som annars inte har indikation för HBV-behandling, 

bör NA-behandling mot HBV övervägas för att förhindra reaktiviering av HBV. NA 
bör påbörjas innan DAA-behandling av HCV och fortgå till 12 veckor efter 
avslutad DAA-behandling. 
• Om HBV-behandling inte ges rekommenderas monitorering med HBV-DNA och 

ALAT var fjärde vecka, tom 12 veckor efter avslutad DAA-behandling, och start av 
NA-behandling om dessa analyser antyder HBV-reaktivering (B2)
• Patienter som haft HBV-infektion (anti-HBc-positiv, HBsAg-negativ) bör under 

DAA-behandling för hepatit C kontrolleras avseende ALAT var 4:e vecka för att 
upptäcka eventuell reaktivering av HBV (B1)



Hepatit B-virusinfektion hos 
patienter som planeras för 
immunsuppressiv behandling



Loomba et al, Gastroenterology 2017



Risk för reaktivering HBsAg positiv patient
Risk Läkemedel
Hög risk (> 10 %) Läkemedel riktade mot B celler: rituximab, ofatumumab, natalizumab, 

alemtuzumab, ibritumomab
Högdos steroider (> 10 mg prednisolon 4 veckor eller längre)
Antracykliner : doxorubicin, epirubicin
Potenta TNF hämmare: infliximab, adalimumab, certolizumab, golimumab

Lokal terapi för HCC som TACE
Moderat risk (1-10 %) Systemisk kemoterapi

Cytokin-baserad terapi t.ex. abatacept med flera
Immunofilin hämmare t.ex. cyclosporin, tacrolimus
Tyrosinkinas hämmare : imatinib, nilotinib
Moderat dos steroider
Mindre potenta TNF hämmare: etanercept

Låg risk (< 1 %) Antimetaboliter: azatioprin, metotrexat, 6-mercaptopurin
Lågdos steroider kort tid
Intra-artikulära steroider



Risk för reaktivering anti-HBc positiv patient
Risk Läkemedel
Hög risk (> 10 %) Läkemedel riktade mot B celler: rituximab, ofatumumab, natalizumab, 

alemtuzumab, ibritumomab
Moderat risk (1-10 %) Högdos steroider (> 10 mg prednisolon 4 veckor eller längre)

Antracykliner : doxorubicin, epirubicin
Potenta TNF hämmare: infliximab, adalimumab, certolizumab, 
golimumab
Systemisk cancer-kemoterapi
Cytokin-baserad terapi t.ex. abatacept med flera
Immunofilin hämmare t.ex. cyclosporin, tacrolimus
Tyrosinkinas hämmare : imatinib, nilotinib

Låg risk (< 1 %) Antimetaboliter: azatioprin, metotrexat, 6-mercaptopurin
Moderat och lågdos steroider kort tid



Profylaktisk behandling av hepatit B vid 
samtidig immunsuppressiv behandling
• ETV, TDF (eller TAF) rekommenderas
• Antiviral terapi bör inledas en vecka innan den immunhämmande 

behandlingen startas och bör pågå så länge immunhämningen kvarstår och 
12 månader efteråt. 
• Om rituximab eller motsvarande behandling getts, särskilt i kombination 

med steroider, bör behandling fortsätta i 18 månader efter avslutad 
behandling 
• Monitorering med HBV-DNA-nivåer och ALAT/ASAT var tredje till var sjätte 

månad. 
• Efter utsättande av NA-behandling bör patienterna noggrant följas upp 

under 12 månader på grund av risken för reaktivering



Handläggning under graviditet och förlossning 
vid HBV-infektion (B1)

HBV-DNA > 

200 000 IU/ml

HBeAg-status Behandling av 

kvinnan

HBIG till barnet Vaccination av 

barnet

Ja positivt Ja Ja Ja

Ja negativt Ja Ja Ja

Nej positivt Nej Ja Ja

Nej negativt Nej Nej Ja



Handläggning under graviditet och förlossning 
vid HBV-infektion, forts
• Behandling av kvinnan: TDF, 245 mg, en gång dagligen med 

start i graviditetsvecka 28-32.
• HBIG till barnet: så snart som möjligt efter förlossningen.
• Vaccination av barnet: Ges intramuskulärt så snart som 

möjligt efter förlossningen 
• Ytterligare vaccindoser vid 3, 5 samt 12 månaders ålder 



I nätversionen finns även info om 

• HBV/HDV-coinfektion
• HBV/hiv-coinfektion
• Behandling vid transplantation
• HBV hos barn/ungdomar
• Postexpositionsprofylax
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