Kan det förebyggas?

HEPATIT C: FAKTA
Vad är hepatit C?

Ja. Genom att följa riktlinjerna nedan kan du minska riskerna för att smittas av viruset:5

Upp till 85% av alla hepatit
C-virusinfektioner blir kroniska,
vilket betyder att viruset är kvar i
kroppen i mer än sex månader.1

Använd inte utrustning
för tatuering, piercing
eller inristning som
använts på någon annan.

Dela inte nålar,
sprutor, lösningskopp/
sked för värmning,
bomullstussar, stasband
eller vatten för injektion
av narkotika med andra.

Dela inte rakhyvlar,
tandborstar eller andra
föremål som kan ha
kommit i kontakt med en
annan persons blod.

Använd en ny kondom med
alla sexuella partners och
ett glidmedel för att minska
den friktion som kan leda
till blödning under sex, i
synnerhet analsex. 3

Kronisk hepatit C kan orsaka
leversvikt, levercancer och
skrumplever. 2
Hepatit C är ett blodburet
virus som huvudsakligen
infekterar levern.

Under den akuta fasen av infektionen
kan en del människor uppvisa
symtom som omfattar trötthet, dålig
aptit, ledvärk, illamående, kräkningar,
magont och gulfärgad hud. Under
den kroniska fasen har de flesta
människor inga symtom, först under
sjukdomens sena stadier utvecklas
kraftiga symtom (skrumplever). 3

Det är vanligt att människor
inte har några symtom under
flera år och inser därför inte
att de har hepatit C.3

Hur vet man om
någon har hepatit?

Kan hepatit C behandlas?

Det går inte att se på utsidan
- läkarna använder ett enkelt
test för att leta efter tecken på
viruset i personens blod. 5

Hur sprids det?

Ett reaktivt eller positivt test
för hepatit C-antikroppstest
innebär att en person har
smittas vid någon tidpunkt.1
Ett reaktivt antikroppstest
innebär inte nödvändigtvis
att personen fortfarande har
hepatit C.

Hepatit C sprids genom blod-till-blod-kontakt. Vanliga sätt att få hepatit C är genom:4,5

Utrustning för narkotika
Människor kan få hepatit C genom att
dela nålar (eller annan utrustning som
används för att injicera narkotika) med en
infekterad person.

Om du har frågor
om hepatit C, vill bli
testad eller vill ha
mer information så
ska du prata med din
fängelseläkare, läkare
eller sjukvårdspersonal.

Tatueringar/piercingar/hudristningar
Viruset kan spridas när tatuerings-,
kroppskonsts- eller piercingutrustning
har små mängder blod på sig.

Blod
Viruset finns i blodspill, bloddroppar och
blodstänk utanför kroppen. Viruset kan
överleva i torrt blod under flera dagar.

Ja – typ och längd av
behandling beror på vilken
typ av hepatit C-virus som
orsakar infektionen.1

Nya läkemedel kan bota
ungefär 90% av personer
med hepatit C. 2,7,8,9,10,11
De flesta av de nya
behandlingarna tas som
tabletter och kräver inga
interferoninjektioner.1
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