Utredning av akut hepatit av okänd orsak
För att samla information om misstänkta fall av akut hepatit av okänd orsak som
anmälts till SmiNet, ombeds behandlande läkare att fylla i denna enkät. Enkäten är
en komplettering till anmälan. Syftet med insamlingen är få en tydligare bild av de
misstänkta fallen i Sverige samt försöka klargöra vilka faktorer som orsakar
sjukdomsbilden samt ge underlag för eventuella preventiva åtgärder. Eftersom
sjukdomstillståndet är ovanligt och orsaken okänd, koordineras insamlingen av
information med andra europeiska länder via EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC.
Enkäten innehåller frågor om sjukdomsförloppet och genomförd diagnostik,
patientens sjukdomshistoria samt viss epidemiologisk information. Separata
enkäter kan fyllas i av olika läkare om uppgifterna inte finns samlade.
Enkäten besvaras på nedan länk. Frågorna i enkäten finns också i bilagan.
Länk till enkäten:
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=47008igygwZxiRsRxxXMm
Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta
samordningsmittskydd@folkhalsomyndigheten.se

Falldefinition för utredning och anmälan i SmiNet
Observera att endast fall som uppfyller falldefinitionen är aktuella för anmälan och
efterföljande enkät.
Misstänkt fall


En person som är 16 år eller yngre och har insjuknat från 1 oktober 2021
med akut hepatit (non A, B, C, D, E) med ASAT och/eller ALAT över 8,5
µkat/L.
eller



En person, oavsett ålder, som insjuknat med akut hepatit (non A, B, C, D,
E) och som har haft kontakt med ett misstänkt fall.

Individer där utredning påvisar orsaken till den akuta hepatiten ska inte rapporteras
som ett misstänkt fall. Exempel på orsaker som inte föranleder rapportering kan
vara påvisad specifik infektion med känd leverpåverkan, autoimmun sjukdom,
metabol etiologi eller intoxikation.
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Om datainsamlingen
Folkhälsomyndigheten har till uppdrag att följa och analysera utvecklingen av
smittsamma sjukdomar och skyddet mot dessa nationellt och internationellt. En
behandlande läkare som konstaterar fall av en anmälningspliktig sjukdom ska
enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) anmäla detta till bl.a.
Folkhälsomyndigheten. Det framgår även att annan sjukdom (utöver allmänfarlig
eller annan anmälningspliktig) som är eller som misstänks vara smittsam, om
sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder
i en elakartad form är anmälningspliktig. Akut hepatit av okänd orsak bedöms i
nuläget vara en sådan annan sjukdom. Anmälningarna av smittsamma sjukdomar
har två syften. Det ena är att snabbt ge kunskaper om inträffade fall för att direkta
åtgärder ska kunna vidtas. Det andra är att ge mera långsiktiga kunskaper om
utbredningen av sjukdomarna för att bland annat ge grund för utvärderingen av
smittskyddet och utvecklandet av åtgärdsstrategier.

