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Blodsmittor – smittskyddslagen 2004:168

Hepatit B Hepatit C

HIV

• Allmänfarliga 

• Anmälningspliktiga

• Smittspårningspliktiga



Smittskyddslagen • Skyldigheter och rättigheter 
för individen

• Förhållningsregler att följa

• Rätt till det stöd man kan 
behöva

• Skyldigheter för vården 
och samhället

• Undersöka och provta vid 
misstanke

• Gratis vård för patienten







Hepatit B i världen
Nära 300 miljoner människor lever 
med hepatit B .

1 miljon människor dör till följd av 
hepatit B varje år.

Viktig orsak till levercancer

Går att effektivt förebygga med 
vaccin!



Smittvägar hep B

• Via blod och sexuellt

• Vanligaste smittvägen globalt är 
från mor till barn

• Barn smittar varandra

• Betydligt mera smittsamt än hep
C och Hiv



Sjukdomsförlopp hep B

• Inkubationstiden är lång, 1-6 månader

• En del får allmänna sjukdomssymtom

• En del får gulsot

• Andra har inte så mycket symtom

• Globalt stort problem; levercancer, leversvikt



Sjukdomsförlopp

• 95% läker ut om smittad i vuxen ålder

• Bland nyfödda läker bara 5 % ut

• Stora delar av världen har infört hepatit B-vaccin till alla 

nyfödda



Hepatit B i Västerbotten

• I Västerbotten 30-70 nya fall hep B per år. Förra året 

endast 14.

• De flesta är migranter smittade i hemlandet

• Bara enstaka smittade i Sverige

• Inget utbrott bland missbrukare på många år I V-botten

• Alla med risk för smitta ska erbjudas vaccin kostnadsfritt



Förebygga hep B
• Bra vaccin finns!

• Erbjuds till alla nyfödda i 

Sverige

• All sjukvårdspersonal bör vara 

vaccinerade

• Även annan personal som kan 

komma i kontakt med 

blodsmitta bör vaccineras



Behandling hep B

• Behandling minskar smittsamheten, sällan utläkning

• Ej till alla, endast på vissa indikationer







Källa: UNAIDS



HIV

• I Sverige lever 7500 personer med hiv

• De allra flesta (98%) är behandlade och har 

minimal/ingen smittsamhet

• Inget utbrott bland missbrukare i Västerbotten

• I Malmö och Kalmar hiv-utbrott bland iv missbrukare som 

föranledde start av sprutbytesmottagningar

• Stockholm har haft utbrott bland missbrukare



Hiv Västerbotten

• I Västerbotten följs 170 personer för hivinfektion

• Alla har eller kommer att få behandling

• Personer med välbehandlad hiv-infektion har samma 

livslängd som personer utan hiv



Behandling HIV

• Effektiv kombinationsbehandling har funnits sedan 1996 

• Behandlingen gör att immunförsvaret bevaras genom att viruset inte 
längre kan föröka sig

• Viruset finns för alltid kvar i kroppen – livslång behandling



Smittfri HIV

• När HIV-mängden i blodet är omätbar så är smittsamheten obefintlig

• De som har en bra hiv-behandling smittar INTE, varken via vaginala, 
anala eller orala samlag

• Informationsplikten vid sex med ny partner kan tas bort från 
förhållningsreglerna

• Kondomplikten tagits bort från 2019. Kondom rekommenderas ändå 
för att minska överföring av andra std.



Hepatit C

Bild från www.thepharmaletter.com



Smittvägar

• Hepatit c-virus, HCV finns i blodet hos den smittade

• Vanligaste smittvägen i Sverige är iv droganvändning

• Blodtransfusion före 1992

• Ovanligt med sexuell smitta



Smittskyddslagen

• Allmänfarlig sjukdom

• Förhållningsregler: 

- Ej dela injektionsverktyg

- Kondom vid tillfällig sexpartner 

- Träffa läkare regelbundet

- Uppge blodsmitta vid sjukvårdskontakter od

- mm



Sjukdomsförlopp

• 1-3 månaders inkubationstid

• En del får symtom såsom trötthet, influensalikn. symtom

• De flesta märker inget

• 70 % utvecklar kronisk hepatit C



Följder av kronisk hepatit C-infektion

• Efter många års bärarskap >20 år:

• 20 % skrumplever

• 3-4 % av de som har skrumplever utvecklar hepatocellulär

cancer årligen

• Hepatit C är orsaken bakom 25% av 

levertransplantationer i Sverige



Sämre prognos om samtidigt 

• annan hepatit

• HIV 

• diabetes, fetma, alkoholöverkonsumtion 



Fibrosstadier F0-F4

Normal lever

Kronisk hepatit

Cirros/skrumplever

Levercancer



Smittsamhet HCV

• 98% vid blodtransfusion med HCV-RNA pos blod

• >80% av alla iv missbrukare blir smittade

• 5% mor-barn

• 3% stickincident

• Mycket låg risk bland heterosexuella par

• Förekommer som sexuell smitta, ffa vid anala samlag i 

gruppen HIV pos MSM



Förebygga hepatit C

• Finns inget vaccin

• Genomgången sjukdom ger INTE immunitet

• Upprepad provtagning i riskgrupper



Förebygga hepatit C

• Erbjuda rena kanyler och andra tillbehör via 

sprutbytesmottagningar

• Behandla! Behandla! Behandla!





Förekomst i världen och i Sverige

• 70 miljoner bärare i världen

• I Sverige cirka 45 000 (2019)

• I Västerbotten?? 

• Vi har koll på cirka180 st just nu
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Behandlingsrevolution!

• Tablettbehandlingar med få biverkningar

• Tar 8-12 veckor

• > 90% läker ut

• Viktig att hitta alla sjuka!

• Låg tröskel för provtagning av hepatit C vid alla 

former av droganvändande







Take home message

• Provta för blodsmittor, upprepade gånger

• Hepatit C är enkelt att bota

• Vaccinera mot hepatit B

• HIV smittar inte när välbehandlad

• Sprutbyten bör finnas för alla som behöver

• Förebygg dödsfall i överdoser med Naloxon och utbildning
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Sverige 

HIV-epidemi bland iv missbrukare 
ledde fram till att Lund startade ett 
sprutbyte 1986 och Malmö 1987

Tillåtet genom lagstiftning 
(2006:323) efter noggrann 
granskning av socialstyrelsen

Stockholm kom igång 2013



Sverige

• Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit 
och hiv för personer som injicerar droger 
(folkhalsomyndigheten.se)2015

• Folkhälsomyndigheten gick ut med rekommendationen 
”Inför sprututbyte i hela landet” 

• OCH 

• Lagändring kom som tog bort det kommunala vetot 2017

• Finns sprututbyten på många orter i Sverige idag  men 
det är fyra regioner som inte börjat ännu (sept 2021)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b7783c36126b4af78bfcbf0694ee6cd4/halsoframjande-forebyggande-hepatit-hiv-personer-injicerar-droger-15001.pdf


Syfte med sprutbytesmottagning
• Ska vara en lågtröskelmottagning, 

• Huvudsyfte är att hindra spridning av blodsmittor bland 

personer som injicerar narkotika

• Erbjuda de insatser som kan förbättra hälsan i övrigt

• Motivera deltagarna till att avbryta missbruk och ta emot

vård och behandling

• Direkt livräddande insatser genom Naloxonutdelning med 

utbildning



Vem kan delta?

• Aktivt injektionsmissbruk

• Minst 18 år (legitimation)

• Gå med på inskrivning i programmet, svara på vissa 

frågor och testa sig för blodsmitta regelbundet

• Bo/vistas i länet – tas bort ut lagen

• Lämna in gamla sprutor och kanyler

• Följa sprutbytets ordningsregler



Organisation

• Sprutbytet är en verksamhet under infektionskliniken 

• Bemannat med sjuksköterskor/undersköterska från både 

infektion och psykiatrin. Kompletterar varandra mycket 

bra!

• Tillgång till infektionsläkare, psykiater

• (Tillgång till kurator, barnmorska)



Sprutbytet erbjuder

• Öppet två eftermiddagar och en förmiddag i 
veckan

• Telefontid alla dagar

• Ett respektfullt bemötande

• Sprutbytet i Umeå har varit igång sedan 3e    
september 2018



Sprutbytet erbjuder:

Rena kanyler, sprutor och andra tillbehör

Medicinska råd om hygien, smittor och sjukdomar 

Hjälp att få kontakt med beroendepsyk, socialtjänst för de som vill det

Vaccination mot hepatit A och B

Provtagning hepatit C och HIV regelbundet

Behandling av enklare åkommor, till exempel sår, bölder

(Barnmorska en gång per vecka)





Siffror för 

sprutbytet 

Umeå 2020

• 109 personer inskrivna; nyinskrivna 38 st

• Män utgör 75%

• Medianålder 35 år

• 874 besök år 2020

• Endast 6 personer hade pågående hepatit C 

(halvering jmf med 2019)

• Ingen har HIV

• Ingen har hepatit B



Narkotikarelaterad 

dödlighet

• Ökande trend i Sverige

• Överdoser är den vanligaste orsaken

• Män är överrepresenterade 



Naloxon

• Antidot mot morfin och andra opioider

• Antagonist som tränger undan

opioidmolekyler från receptorn

• Har inga egna agonistiska effekter

• Finns i injektionsform sen länge

• Nu även som nässpray



• Rekommendationer från Socialstyrelsen 
och Folkhälsomyndigheten 2019:

• Hälso- och sjukvården bör erbjuda 
naloxon till personer i riskzonen för 

opioidöverdos, och att förskrivningen ska 
kombineras med en utbildningsinsats.



Naloxon på sprutbytet

• Kan lämnas ut i sprayform 

• Alltid kombinerat med en kort utbildning

• Repetition och uppföljning

• 2020 lämnades 24 stycken Nyxoid ut (innehåller

två doser) 



Utbildning vid överdos 

på sprutbytet

• Instruktionssköterskor

• Minikurs innan Naloxon delas ut

• Lär ut HLR alternativt inblåsningar

• Får ett ”Naloxonkit”



Framtiden för sprutbyte i Sverige och  

Västerbotten

• Samsjuklighetsutredningen föreslår en lagändring (lag 2006:323):

• Obligatoriskt för Regionerna att bedriva sprutbytesverksamhet

• Verksamheten ska planeras utifrån behoven i befolkningen så att sprutbyte blir möjligt 
för alla som behöver. 

• Utredningens föreslår att tillståndskravet från IVO tas bort.

• Även bosättningskravet föreslås tas bort (vi arbetar i princip redan så, liksom övriga Sverige)

• Att ”motivera den enskilde att bryta missbruk” ändras till att verksamheterna ska erbjuda 
eller förmedla den kontakt med hälso- och sjukvård den enskilde kan vara i behov av, främja 
fysisk och psykisk hälsa. Det är så de flesta sprutbyten jobbar redan men  detta bör utvecklas 
ytterligare enligt utredningen.

• Alla sprutbytesverksamheter ska utvecklas till lågtröskelverksamheter vilket redan i stor 
utsträckning pågår, men bör regleras i lag. 


