Sverige 1 juni 2017
Mottagare: Arbetsmarknadensparter, myndigheter, polis, åklagare, landsting, Riksdagens
socialutskott, socialdepartement. Kännedom: Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Hepatit C larm - nationellt nödläge: åklagare,
polis, myndigheter, politiker, vård och omsorg!
Kort bakgrund: Inför världshepatitdagen 28 Juli 2017 finns starka indikationer från flera håll
att Sverige ej ämnar smittspåra kända riskgrupper som smittats i vård-och omsorgen. Det
föreligger nu skarpa skäl utlysa nationell deadline, och slutdatum framtida juridiskt ansvar
för uppkommen situation som därefter åläggs polis och åklagarmyndigheter att vidta
åtgärder om inget sker innan 1 januari 2018!
Strikt juridiskt ansvar från 1 januari 2018: Arbetsmarknadens parter, statsmakterna,
myndigheter, vård-och omsorg, landstingen uppmanas vidta åtgärder med syfte att
smittspåra kända riskgrupper såsom:
1. Patienter som mottagit blodtransfusion 1965-1991.
Referens: Socialstyrelsen "Hepatit C hos patienter efter blodtranstransfusion –
resultat av screening 2007–2010"
2. Vårdpersonal exponerad blodburna smittor ej tidigare testad hepatit C.
Kommentar: 1994 genomförde Sverige enda uppföljning antikroppar hepatit C i blod
yrkesgrupper vårdpersonal. Tjugotre år har passerat och situationen är helt
oacceptabelt där arbetsmiljörisker blodburna smittor främst berör sjuksköterskor,
kvinnodominerade vårdyrken. Sverige smittspårar patientskador
transfusionsöverförd hepatit C 2007-2010 men avstår smittspåra vårdpersonal som
är bärare överförbar blodburen, och potentiellt dödlig smitta. Det är systematiska
grova rättsöverträdelser antal svenska lagar och grovt åsidosättande FN- och
Europakonvention om mänskliga rättigheter.
Referens: The prevalence of hepatitis C among healthcare workers: a systematic
review and meta-analysis, 2015 Claudia Westermann, Claudia Peters,Birgitte Lisiak,
Monica Lamberti,Albert Nienhaus.
Struve J, Aronsson B, Frenning B, et al. Prevalence of antibodies against hepatitis C
virus infection among health care workers in Stockholm. Scand J Gastroenterol
1994;29:360–2.

Bevisföring och juridik : Det föreligger ett omfattande bevismaterial över tid mot antal
personer där polisanmälan, arbetsmiljö-och vårdåklagare avkrävs inleda
brottsmålsutredningar om inga åtgärder vidtas innan 1 januari 2018. Polis och åklagare
avlönas av skattebetalarna men när rättsapparaten så uppenbart synes oförmögen utföra
sina åtaganden hotas rättssäkerhet, vård-och omsorgens grundfundament. Detta dokument
ger skarpt slutdatum och tryggar angivna riskgrupper 1-2 efter 1 januari 2018 om inga
aktiva åtgärder smittspårning vidtagits!
Slutsats: Det är medveten strategi att avstå smittspåra angivna riskgrupper för desto färre
nydiagnostiserade minimeras alla möjligheter öppen transparens hepatit C frågan för vårdoch omsorgen. Utöver förpassas redan smittade i moment 22 med få om några möjligheter
gemensam upprättelse där ekonomiska ersättningar knappast står i pariditet skadans
omfattning inte minst överlevande, och smittad yrkeskår!
Medicinska överväganden 1 januari 2018: Vållande kroppsskada, och eller vållande annans
död.
-

Riksgrupper 1-2 samtliga nya fall specialgranskas nationell el. internationell expertis.
Försenad diagnos innebär avsevärda hälsorisker, medicinska komplikationer
levercirros, levercancer, levertransplantation och död.
Bristande information sent insättande botande hepatit C behandling vållande
kroppsskada/komplikationer, och följdsjukdomar ska utvärderas, granskas i varje
enskilt fall enligt beprövad vetenskap och metodik.
Kommentar : I debattartikel SVD 21 januari , 2017 anför professor Hans Rosling
”Lagbrott att inte ge hepatit C-medicin åt alla” och replik Hans Karlsson, chef för
avdelningen vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting (SKL) ” Om
landstingen skulle bekosta medicinen för samtliga med kronisk hepatit C i Sverige
skulle notan landa på 23-24 miljarder kronor” Retoriken som anförs är
skräckpropaganda ca 40 % hepatit C smitta återfinns aktiva intravenösa missbrukare
eller tidigare missbruk. Idag finns inga dolda kostnader angivna riskgrupper 1-2 som
redan diagnostiserats samtliga som smittats i vård-och omsorgen har erbjudits äldre
generation hepatit C läkemedel eller avslutat, påbörjat nya generationen hepatit C
läkemedel. Kostnadsberäkningar för angivna riskgrupper 1-2och uppskattning
mörkertal har redan överlämnats Sveriges Riksdag är inte tillnärmelsevis den
skräckpropaganda som anförs av Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och
omsorg på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Europadomstolen för mänskliga rättigheter: Januari 2016 fälls Italien där 800 drabbade som
smittats i vård-och omsorgen HIV och hepatit C tilldöms skadestånd. För att trygga status
angivna riskgrupper efter 1 januari 2018 ska drabbade genom detta dokument ges bättre
förutsättningar ställa Sverige till svars i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.
Europadomstolen för mänskliga rättigheter ges nu förhandsinformation om det ansvar som
åläggs Sverige att vidta nödvändiga åtgärder innan 1 januari 2018 och därom inga åtgärder
vidtas som innebär fördröjd diagnos och tillgång botande hepatit C behandling som vållar
angivna riskgrupper onödig skada ska Sverige ställas juridiskt och ekonomisk ansvarig i varje
enskilt fall. En historisk anmälan mot Sverige kommer fullföljas av undertecknad 2018 som
ledande expertis och samisk bakgrund. Utlyser nationellt nödläge för vård-och omsorgen
med skarpa krav på kraftfulla åtgärder innan årets utgång! Sverige har redan all information
att påbörja polisutredningar och åtal 1 juni 2017!
Dokument ”En svensk nationell handlingsplan mot hepatit B och hepatit C”,
avsändare: Smittskyddsläkarföreningen, Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska
barnläkarföreningen, Föreningen för medicinsk mikrobiologi, Svensk
transplantationsföreningen, Riksföreningen hepatit C har skickats, och överlämnat
personligen Socialdepartement 2015. Utöver har ledamöter Sveriges Riksdag
socialutskott mottagit densamma via post.
Dokument : Socialdepartement 16 januari 2015.Professor Hans Rosling larmar om
Smittskyddslagsbrott .

Folkhälsovetenskap och alla människors lika värde: Undertecknad ledande
patientsäkerhet- och arbetsmiljöexpertis. Från nyligen genomfört Sametingsval 21
maj och samisk bakgrund från vårdens fortlöpande hatbrott, rasism som hotar mitt
liv och hälsa är det undertecknad utstått en av svensk sjukvårds största
rättskandaler. Utflytt Stockholm 2017 och kommer heller aldrig mer rösta något
framtida ”svenskt” Riksdagsval!

Se bilaga granskning: ”Regeringen spenderar över en miljon kronor årligen av
skattepengar varje nytt HIV fall och 29 kronor på hepatit”
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