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Hepatit C utveckling tom 2011
Norrbottens Län 
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• Ett ökat antal fall av hepatit C i de yngsta åldersgrupperna är indikation på nyrekrytering 

till intravenöst missbruk!

• Blandmissbruk vanligaste typen av missbruk.

• 1 av 10 gymnasieelever i Norrbotten skulle överväga att testa narkotika om de blev

erbjuden. 

2012 tom september

19-24 år:

12 nya fall (7 K/5 M)



Hur kan man smittas?

• Genom att dela till exempel: 
injektionskoppar/skedar, filter, sprutor, 
kanyler, droglösning, lösning för spädning

• Det behöver inte finnas synligt blod – det 
kan smitta ändå!

• Stickskada
• Oskyddat sex
• Tatuering med icke steril utrustning



Publicerat på SVT Nyheter



Smittskyddslagen 2004:168
Hepatit B Hepatit C Hiv

• Anmälningspliktiga och allmänfarliga sjukdomar

• Individuellt utformade förhållningsregler hur 
personen skall agera sig för att inte smitta andra
och som personen är skyldig att följa

• Vård och stöd (erbjudas behandling både avseende missbruk 
och hepatit C/hepatit B/hiv, psykosocialt stöd för att kunna hantera 
sin sjukdom)

• Smittspårning



Omhändertagande i hälso- och sjukvård av 
patienter med hepatit C ur ett smittskydds 

perspektiv – enkätundersökning 2008

• Utvärdera om patienterna med hepatit C får all 
behövlig hjälp för att undvika att föra smitta 
vidare 

• Enkät skickades 2008 ut till behandlande läkare 
som anmält patienter med hepatit C åren 2005 
och 2006 (111 fall)

• 92 enkäter besvarades 
(33 utlandsfödda och 59 svenskfödda patienter ingick i studien)



Omhändertagande i hälso- och sjukvård av 
patienter med hepatit C ur ett smittskydds 

perspektiv – enkätundersökning 2008

• Behandlande läkare på Infektionsklinik 36 % (enbart 
svenskfödda 52,3%)

• Hepatit B vaccinerade 12 %
• 16% hade genomgått behandling mot hepatit C
• 17 % hade erbjudits någon typ av psykosocialt stöd
• 15 % hade någon form av initierad insats för behandling 

av missbruk
• Smittspårning hade utförts hos 21 % av patientfallen

och omfattade oftast enbart familjen (make/maka, barn)
Smittspårning utfördes av läkare



Hepatit C-smittspårning 2009
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Röd: HCV pos Blå: HCV neg

Grön: okänd



Vändpunkt ?

Lättnad Dödsdömd?

Inte våga berätta

Hur smittar hepatit C ?

Känna sig smutsig

Skam

Rädsla

Osäkerhet



Varför är det så viktigt att jobba 
med detta?

• Att fånga upp ungdomar i ett tidigt skede 
som utsätter sig för risk…

• Att fånga upp ungdomar i ett tidigt skede 
om de har blivit smittade med hepatit C…

• Många tror att de gör rätt när de hanterar 
injektionsverktyg….

• Man litar på att andra vet om sin smitta…
• Att diskutera risken att smittas kan 

motivera till att avstå…



Vikten av tidig upptäckt!
Tidig diagnos

Minskad risk för sjuklighet och död

Snabbare kontakt med vård

Tillfälle att bryta ett missbruk



Samverkan viktig!
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Vad gör vi nu?

• Statsbidrag 2011

• Samverkansträff 2011-09 och 2012-02

• Projekt – Insatser för att minska spridning 
och öka kunskap om hepatit och hiv.



Insatser för att minska spridning och öka kunskap om 
hepatit och HIV

Projekt 2012-2014
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Målgrupper: personal – personer i risk –personer med missbruk




