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Tillgång till behandling 



 HIV i Sverige   

• Idag lever ca 6400 personer med HIV  i Sverige 

 

• Ca 500 nya fall/år. Ca hälften smittade före ankomst till 

Sverige 

 

• I Norrbotten lever 120 personer med hiv och i medeltal 

diagnostiseras 20 personer varje år  

 

• De flesta smittas via oskyddade sexuella kontakter 

utomlands, men personer har även smittats i Norrbotten 

 

 



Antal hiv-fall diagnostiserade i 
Norrbotten 1998-2014  



Hiv-behandling 2012  
Data från svenska nationella kvalitetsregistret InfCare Hiv 

• Omfattar > 99 % av de som lever med hiv i Sverige och har kontakt 
med svensk sjukvård 

 
• 87 % fick antiretroviral behandling  (år 2014: 94%) 
 
• Av dessa hade > 92 % en virusnivå som var välinställd (< 50 hiv-RNA 

kopior/ml) (år 2014: 95 %) 
 
• Dödlighet < 1 %/år 
 
• Behandlingsresultat en av de bästa i världen! 
 
• OBS! Dödligheten bland dem som diagnostiseras i ett sent skede,  

eller som har ett injektionsmissbruk är betydligt högre 



Hepatit B i världen 

2 miljarder har smittats globalt (WHO) 

780 000 dör varje år pga. av konsekvenser av hepatit B 

 



Hepatit B 

 Av vuxna som smittas utvecklar < 5% kronisk 
hepatit. 

 

 Störst risk att utveckla kronisk hepatit är det om 
man smittas av sin mamma när man föds (80-90 
% risk). 

 

 Kronisk HBV leder till ökad risk för levercirros 
och levercancer. 

 

 



Antal nya fall av hepatit B 
Norrbottens Län 1998-2014 



Hepatit C 

• Orsakas av virus som finns i olika genotyper 

  

• Har man blivit smittad av en sorts genotyp och har 
läkt ut den infektionen kan man drabbas av en 
annan! 

 

• Kan leda till skrumplever (levercirros) och 
levercancer 

 

• Finns behandling som kan bota! 

 

 

http://tripep.se/assets/images/hepatit_liten.jpg


Hepatit C - förekomst 

• I världen finns ca 200 milj. bärare 

 

• I Sverige har cirka 55 000 fall av hepatit C 
rapporterats 

 

• Ca 2000 patienter /år diagnostiseras med hepatit C 

 

• I Norrbotten diagnostiserar vi ca 70 nya fall per år 

 



Antal nya fall av hepatit C smittade via injektion av droger 
Norrbottens Län 1997-2014 

• Ett ökat antal fall av hepatit C i de yngsta åldersgrupperna är indikation på nyrekrytering  

      till intravenöst missbruk! 

•    Blandmissbruk vanligaste typen av missbruk. 



Nov 2014 



Hepatit C-provtagning  
Norrbottens Län 
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Hepatit C-provtagning och nya fall 
Norrbottens Län 2005-2014 
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Provtagning och nya fall hepatit C 
Norrbottens Län 2005-2014 
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Utbildning om ”Att samtala om risker att smittas av allvarliga 
infektioner vid injektion av droger” 

Deltagande verksamheter  

Totalt 354 deltagare  fördelat på 34 utbildningstillfällen  



Utbildningsmaterial 

Hittills har 3750 broschyrer 
distribuerats till 42 verksamheter 



PA 



Handläggning 







Fr. feb 2014-jan 2015:  3528 fall 



• mottagliga barn under 18 månaders ålder, som inte hunnit få sin första 
vaccinationsdos 

 
• icke immuna personer som var för gamla för att vaccineras när 

mässlingvaccinet introducerades som barnvaccin i Sverige (1982) 
 
• personer som av olika skäl frivilligt har avstått från vaccination 
 
• personer som invandrat till Sverige som varken haft sjukdomen eller blivit 

vaccinerade (alla nyanlända barn under 18 år erbjuds vaccination i Sverige) 
 
Risken för ovaccinerade att få mässling är påtaglig vid utlandsresor – även inom 
Europa 

 
Vissa personer som har fått immunosuppresiv behandling bör vaccineras efter att 
behandling är avslutad oavsett om de har blivit vaccinerade eller haft mässling 
tidigare i livet. Det gäller till exempel patienter som har behandlats för akut 
leukemi eller genomgått stamcellstransplantation och ska göras i samråd med 
patientens behandlande läkare.                        

Riskgrupper 

Folkhälsomyndigheten  



 

1981 Antal fall 3540 

         Sjukhusvårdade 372 

         Encephaliter 15 

 

1982 Vacciantioner påbörjades 

 

1985 Antal fall 326  

         Sjukhusvårdade 9  

         Encephaliter 0 

 

Varje timme dör 14 personer i världen av 
mässling 



Film om mässling:  

http://www.euronews.com/2012/03/26/eliminating-measles-

personal-stories/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_f9OE2HcZ4 
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Mässling - handläggning 

• Misstänkta fall skall inte sitta i väntrummet! 

 

• Kontakta barn/infektionsklinik vid misstänkt fall 

 

• Det finns ingen specifik behandling 

 

• Anmälningspliktig och Smittspårningspliktig 

  

• Vaccin/immunglobulin till mottagliga personer 

 

 
      

 
 

 Källa: Folkhälsomyndigheten 



Mer information 

www.1177.se/Norrbotten 

www.nll.se/smittskydd 

www.folkhalsomyndigheten.se 

www.socialstyrelsen.se 

www.hepatitportalen.se 

 

 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.hepatitportalen.se/

