Sverige 3 juni 2017

Granskning inför världshepatitdagen 28 Juli 2017!
Regeringen spenderar över en miljon kronor årligen av
skattepengar varje nytt HIV fall och 29 kronor på hepatit!
Statistisk: Klart och tydligt hepatit!
Källa Folkhälsomyndigheten 2016

" To know your future you must know your past"
Lex Maria. The name Lex Maria comes from 1936 incident when four patients died in
Stockholm by malpractice when receiving injections with poison disinfectant instead of
anesthetics.
Lex Sarah. The name Lex Sarah comes from nursing aide Sarah Wagnert, who worked at the
nursing home. In 1997 she reveal in Swedish television elderly abuse private nursing home.
(In only 8 months the scandal was solved)
Show your face Sweden
All human beings are born free and equal in dignity and rights. Cowards and racists do not
deserve my respect!
June 2017/ Lex Kai
Hepatit C : 1.889 nya fall –smittland ca 25% smittväg annat land och ca 75% smitta överförts Sverige.
Hepatit B : 2.148 nya fall - smittland Sverige och utomlands. Årets ökning hepatit B fall bland unga
män 15-19 år stod 20 % av 2. 148 fall lite över 400 samtliga nya fall bland unga män där 70%
smittland Afghanistan. Rapporterade fall vårdrelaterad hepatit B smitta endast handfull.
Hepatit prevention statsbidrag föreningsverksamhet: Folkhälsomyndigheten HIV –och STI
preventiva enhet har på uppdrag av statsmakterna fördelat ca 50-100.000kr/årligen till
föreningsverksamhet som bedriver information om hepatit senaste 10-15 åren.
2017 HIV prevention fördelades totalt 41 miljoner kronor över landet som gick till kommuner och
landsting bl.a. Göteborg stad 2.3 miljoner kr och Norrbottens landsting 647.000kr från
regeringsbeslut 2016-12-23 Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll dnr: 034-36-2016. Under
2016 rapporterade 430 nya fall av HIV enligt Folkhälsomyndigheten och till föreningsverksamhet
och riktade HIV preventiva insatser mottog bl.a. HIV Sverige 2.7 miljoner, och Riksförbundet Noaks
Ark 4.4 miljoner där staten sammantaget spenderar över 1 miljon kronor i skattepengar på varje
enskilt HIV fall. Denna miljonrullning pågår trots 84 % nya HIV fall överförs smittan utanför Sverige.

Jämförelsevis rapporterades under 2016 totalt 4037 nya fall av hepatit B och hepatit C där
Riksföreningen hepatit C mottog 120.000kr i statsbidrag det motsvarar ca 29 kronor per smittad.
Smittvägar Hepatit C 1.889 inrapporterade nya fall:
-

Injektionsmissbruk 39 %
Okänd smittväg 45%
10 % sexuell smitta kvinna/man
1 % sexuell smitta man/man
Vårdrelaterad smitta ca 10% ( 29 fall smittväg yrkeshepatit C, 68 fall smittväg kontaminerade
blod/blodprodukter, 23 fall smittväg tatuering/piercing)
En förklaring till det höga antalet med okänd smittväg är att hepatit C är en infektion som
ofta är symtomfri, och kan ge symtom först efter många år enligt Folkhälsomyndigheten.
Kommentar: Granskning fördelning av statsbidrag blottläggar grov oaktsamhet skattepengar,
allvarliga systemfel och brister systemkontroll alternativt begår statsmakterna medvetna
handlingar där pengar styr folkhälsan och livsvillkor utsatta patient-och samhällsgrupper
som vållas skada när demokratin försätts ur spel. Från HIV och hepatit perspektiv måste
jämförelsen komma som en kalldusch envar som fortsatt försöker upprätthålla sunda vätskor
där smittvägar hepatit C okänd i 45% av fallen. En dödlig infektion nästan utan symptom
sprids i Sverige och som synes desto bättre tiden går för desto svårare spåra smittkällan. Att
starka krafter verkar mot smittspårning är ingen nyhet, polis och åklagare skulle påbörjat
utredningar mot antal personer för länge sedan!
Sexuell smitta: Hepatit C omfattas smittskyddslag 2004:168 och är aggressiv potentiellt
dödlig smittsam infektion som angriper levern. Risken för överförd sexuell hepatit C smitta är
mycket låg men använd alltid skydd/kondom vid tillfälliga sexuella kontakter och informera
din partner vad som gäller. Kvinnor är generellt mer utsatt för risk överförd hepatit C med
ökad blödningsrisk från slemhinnor vid penetrering. Vid fasta relationer ger
infektionsmottagningar inga strikta rekommendationer skydd/kondom där ena partnern är
smittad.
Genusvetenskap: Vissa hävdar kvinnor diskrimineras systematiskt inom antal
samhällsområden och ökad risk överförd sexuell smitta för hepatit C är en sådan fråga utöver
arbetsmiljörisker blodburna smittor främst yrkesfråga kvinnodominerade vårdyrken som
sjuksköterskor och undersköterskor. För den som vill veta mer för frågan vidare
fackordföranden Kommunal och Vårdförbundet. Ansvarig minister Gabriel Wikström är
tyvärr sjukskriven men socialförsäkringsminister Annika Strandhäll kan säkert förklara
regeringsbeslut 2016-12-23 dnr: 034-36-2016.
Jämförelse HIV fall 2016
430 nya fall ca 84 % smittväg annat land ca 16% smitta överförts i Sverige.
Inga fall har rapporterats där HIV överförts via vård-och omsorg under väldigt många år
Finansiering och statsbidrag föreningsverksamhet: HIV -STI preventiva enheten vid
Folkhälsomyndigheten har beviljat ca 50-100.000kr/år till föreningsverksamhet som bedriver

information om hepatit senaste 10-15 åren. Kritiken mot ledningsansvariga vid enheten har
varit svidande under många år men informationen har som synes ej förts vidare till
Socialdepartement!

”Ska det vara så jävla svårt AFA Försäkring”
Blodburen smitta i vården
LÖF patientskadeförsäkring redovisar att cirka 1 400 patienter som smittats med hepatit C
via blodtransfusioner mottagit ersättningar. Försäkringsbolaget har upprättat särskilda
ekonomiska och juridiska ex gratia åtaganden vid transfusionsöverförd hepatit C .
AFA Försäkring: Arbetsmarknadensparter försäkringsbolag har vägrat redovisa statistik över
godkända arbetsolycksfall stick-och skärskador exponering av blod samt yrkeshepatit C under
antal år trots upprepade påstötningar. Enligt folkhälsomyndigheten återfinns 29 fall
yrkeshepatit C för 2016. Ansvarig statistik och analys AFA Försäkring Michel Nordmark.
AFA Försäkring har inga motsvarande ex. ex gratia för vårdpersonal motsvarande
patientskador hepatit C som upprättats LÖF patientskadeförsäkringen utöver har Sverige inte
haft fungerande rättstrygg arbetsskadeförsäkring senaste decennium där Riksrevisionen
belyste problemen 2007 ”Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen” . Antal
utredningar har lagts på hög utan resultat och åter står ansvarig minister
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i skottgluggen som dåvarande ordförande
fackförbundet Vision 2011-2014.
Internationell riskanalys yrkessmitta penetrerande stick-och skärskador vid känd infekterad
patient: HIV 1/300, Hepatit C 1/30, hepatit B 1/3. Risken för smittöverföring ökar respektive
minskar bl.a. beroende smittkällans mängd virus i blod, och djup penetrerande stick-och
skärskada.
Yrkesöverförd HIV: Idag är samtliga kända hiv fall svensk population insatt ny generation
bromsmediciner HIV det innebär avsevärt lägre risk än vad som anges internationellt 1/300
vid penetrerande stick och skärskador eftersom smittkälla med nya effektiva bromsmediciner
knappt ger mätbara virusnivåer i blod. Vid känd smittkälla penetrerade stick-och skärskador
eller exponering av blod och kroppsvätskor stänk ögon, slemhinnor ska alltid
infektionsläkare/jour konsulteras för övervägande antiretroviral behandling som då bör
påbörjas omedelbart, oberoende av tid på dygnet. Om mer än 36 timmar förflutit finns ingen
indikation antiviral HIV läkemedelbehandling enligt riktlinjer professor Ola Weiland,
Karolinska Institutet 2016.
Yrkesöverförd hepatit B. Svenska läkare, sjuksköterskor, undersköterskor ska vara
vaccinerade är krav men fungerar inte i praktiken. Hepatit B vaccination har införts
barnvaccinations program helt/delvis samtliga landsting och bland vuxna överförs hepatit B
främst via sexuella kontakter och intravenöst missbruk så vaccinerring är en billig försäkring
mot en aggressiv smittsam virusinfektion som angriper levern med ökad risk medicinska
komplikationer.

Riskgrupper yrkes- och transfusionsöverförd hepatit C. 1 juni utlystes nationellt hepatit C
larm och nödläge för åklagare, polis, myndigheter, politiker, vård och omsorg.
Efter 1 januari 2018 är Sverige juridiskt, ekonomiskt ansvarig medicinskt risktagandet
samtliga skadeärende från vad det innebär försenad diagnos och insättande botande hepatit
C behandling för de som fortsatt ovetandes bär på hepatit C som överförts i vård-.och
omsorgen utan att veta om det. Dokumentet från 1 juni 2016 tryggar dessa två
patientgrupper att i framtiden och efter 1 januari 2018 stämma Sverige i Europadomstolen
för mänskliga rättigheter från vad som återges i dokument som skickats som information till
Europadomstolen för att informera alarmerande situationen i Sverige.
Polis, vård-och arbetsmiljöåklagare uppmanas följa svensk lagstiftning och avstå undergräva
vård-och omsorgens kvalitet och säkerhet med betydande risk vållande kroppsskada annans
död! Finns ingen kritik att anföra mot Folkhälsomyndighete, Socialstyrelsen eller
Arbetsmiljöverket som verkar på uppdrag och regleringsbrev som statsmakterna anfört över
tid. Än värre, Nobelstiftelsens goda namn vållats betydande skada!

Världshepatitdagen 28 Juli–utmärkelse årets åsna!
Utmärkelsen utdelas årligen från antal inkomna nomineringar tidigare
mottagare: 2014 DO-Diskrimineringsombudsmannen, 2015 delad
utmärkelse Maria Schönefeld Prevent och AFA Försäkring Michael
Normark,2017 Chefsläkare Stockholm Stefan Karlström Jansson.

Denna granskning kompletterar, bilaga från 1 juni 2017
Inga intervjuer.

