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Sweden: With due all respect I know how painful this
question is but taking first step to heal anti- corruption!

Yrkande redovisning dödsfallstatistik yrkeshepatit C!
En väckarklocka för vården: En sjuksköterska som smittades med hepatit C Akademiska sjukhuset
påstods vara en ”väckarklocka" SOS dnr: 41-12287-2007. Tio år senare Lex maria fällning mot
Akademiska sjukhuset pågår fortsatt dödlig hepatitepidemi där 350 miljoner världsmedborgare
smittade. Enligt WHO arbetsmiljöenhet Dr Ivan Ivanov smittas årligen uppskattningsvis 81 .000
vårdpersonal av hepatit C i arbetet men statistiken anses otillförlitlig. I Sverige och via
patientskadeförsäkringen LÖF har cirka 1 400 patienter som smittats via blodtransfusioner mellan
1965-1991 mottagit ersättningar och dåvarande Alliansregering initierade särskild smittspårning av
dessa patientgrupper 2007-2010 Socialstyrelsens rapport Juli 2012 "Hepatit C hos patienter efter
blodtranstransfusion – resultat av screening 2007–2010"
Maj 2013 infördes EU direktiv 2010/32/EU där syftet är att trygga vårdpersonal mot blodburna
smittor men implementering av direktivet överläts till arbetsmarkandens parter. Samlade
erfarenheter för tiden visar på stort motstånd inte minst från Vårdförbundets ordförande Sineva
Ribeiro där dåvarande ordförande Anna –Karin Eklund drev arbetsmiljöproblematiken helt öppet.
5 oktober 2015 presenteras Internationell uppföljning: The prevalence of hepatitis C among
healthcare workers: a systematic review and meta-analysis, Claudia Westermann, Claudia Peters,
Birgitte Lisiak,Monica Lamberti, Albert Nienhaus.
I artikeln framgår att Sverige vid ett enda tillfälle genomfört uppföljande studie antikroppar hepatit C
i blod bland vårdpersonal artikeln publicerades Scand J Gastroenterol 1994;29:360-362. Struve J,
Aronsson B, Frenning B, et al. Prevalence of antibodies against hepatitis C virus infection among
health care workers in Stockholm.
Varför utrotar vi inte hepatit C i Sverige?
27 Juni debatterar dåvarande ordförande fackförbundet Vision och ansvarig minister (s) Annika
Strandhäll hepatitfrågan i Sveriges Riksdag med (m) riksdagsledamot Jenny Petersson. I debatten
anför Annika Strandhäll inte ett enda hållbart argument varför Sverige skulle avstå smittspåra
väldokumenterat mörkertal yrkeshepatit C bland vårdpersonal när dåvarande Alliansregeringen
initierade smittspårning av patienter som mottagit blodtransfusion i Sverige 1965-1991.
Socialdepartementet har gett Folkhälsomyndigeten i uppdrag att se över den nationella strategin
mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar bland annat hepatit C men efter tagit del av
Folkhälsomyndighetens rapport är det uppenbart ett beställningsjobb från regeringen dvs svar ges på
det som efterfrågas där HIV prevention är fokus. År 2016 rapporterades 430 fall av hivinfektion i
Sverige och 343 av dessa överfördes smittan utanför Sverige. Jämförelsevis rapporterade till
Folkhälsomyndigheten 2016 totalt 4037 nya fall av hepatit B och hepatit C där majoritet smittas i
Sverige utöver var ca 10 % vårdrelaterad hepatit C smitta jämförelsevis HIV smitta primärt sexuell
smittväg.
Vårdpolitisk skandal. Professor Hans Rosling var inte vem som helst utan bl.a. nära vän till Bill och
Melinda Gates och vid Hans Roslings bortgång spred världspressen nyheten om en av den svenska
folkhälsovetenskapens främsta mästare i modern tid och dyrkade själv marken som Hans Rosling gick
på. Bara dagar innan professor Hans Roslings död förde ett långt förtroendefullt samtal och gavs tid
att framföra symboliskt ”tack” till Hans Rosling för det hen gjort för Sveriges hepatitkollektiv.

16 Januari 2015 larmade professor Hans Rosling Socialdepartementet om pågående
smittskyddslagsbrott 7 kap. 1 paragraf att patienter inte erbjuds botande hepatit C behandling.
Hans Rosling önskade diskutera frågan med Socialdepartementet men kallades aldrig till möte och
idag är Hans Rosling död. Vid förnyad kontroll av dåvarande ordförande Vision Annika Strandhälls CV
som idag har ansvar både för arbetsskadeförsäkring och smittspårning av patient och vårdpersonal
som smittat i vården med hepatit C framgår att ministern haft två internationella uppdrag 2013–
2014 Vice ordförande i Public Services International, PSI och 2011–2014 Styrelseledamot i European
Federation of Public Service Unions, EPSU. Båda internationella sammanslutningar har drivit frågor i
arbetet mot blodburna smittor i vården där EPSU drev frågan om införande EU direktiv 2010/32/EU.
Patientsäkerhet: Sorg och ilska när ministern mötte de drabbade. Socialdepartementet visade sig
inkompetent att hantera litet kluster 350 narkolepsi drabbade på ett professionellt sätt trots deras
liv förstörda är alarmerande när en nation med Sveriges ekonomisk kaliber och ett departements
resurser inte klarar att samordna basala arbetsuppgifter för sjukvården. SVT efterföljande
enkätundersökning visade att 96 procent av de narkolepsidrabbade var missnöjda med stöd från
politiker, sjukvård och myndigheter. Resultatet är skrämmande en total systemkollaps trots
statsmakternas politiska- och ekonomiskt ansvar för skador som sker i vården.
Frånbottenbetyg finns inga illusioner Socialdepartementet och regering har kompetens, kunskap
och arbetskapacitet som krävs att hantera en av vårdens största humanitära katastrofer i modern tid
från dödlig hepatit C smitta som spreds från läkemedelsföretag i USA 1980 tal till sjukvården världen
över. Hepatit C är sjukvårdens asbetsskandal men vårdsanställda i Sverige har den medicinska
kunskapen att avstå upprepa historiska misstag en favorit i repris från hur fack- och industrin
hanterat asbest-och kimrök skandal där arbetstagare gick plågsam död tillmötes!
Hepatit C döden i vården har spridits via läkemedel till blödarsjuka och via blodtransfusioner som
sammantaget vållat 100 tals dödsfall i Sverige sedan 1980 tal till dags dato. En rimlighetskalkyl över
tid från historiskt motstånd hepatit C frågans lösning i Sverige pekar entydigt att svensk
vårdpersonal som smittats i arbetet har på motsvarande sätt som drabbade patientgrupper betalat
yttersta priset av död!
Statsepidemiolog Anders Tegnell: Har i skarpa ordalag påtalats sitt personliga ansvar övergripande
nationella säkerhetsintressen och lånsiktiga konsekvenser att avstå kraftfulla åtgärder under
hepatitepidemi där tystnadens kultur genomsyrat hepatit frågan trots vårdpersonal är smittade med
en dödlig infektion och botande hepatit C behandling är tillgänglig. Under Ebola epidemin i Afrika
överfördes Ebola smitta över 50 % av fallen till sjuksköterskor och underordnad vårdpersonal där
motsvarande överförd yrkessmitta för läkare 12 % och biomedicinska analytiker 7 %. Finns ingen
acceptans för Socialdepartementets hantering och beställningsjobb av luftslott som
Folkhälsomyndigheten presenterat i rapporten om nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra
smittsamma sjukdomar. Ytterligare slutsats desto färre drabbad vårdpersonal som kommer upp till
ytan desto mindre förutsättningar gemensam upprättelse och möjlighet till skadestånd.
Arbetsmiljö-och smittskyddslagsbrott:” Normalt ska man först slå larm internt om man misstänker
att allvarliga missförhållanden försiggår. Man kan också slå larm till sin fackliga organisation. Det
jämställs i lagtexten med ett internt larm säger Ylva Johansson” 2016-03-11 Arbetarskydd :

Vårdförbundets lokala ordförande från norr till söder har informerats framtida juridiskt ansvar som
kan komma utkrävas mot nuvarande förbundsstyrelse om inte smittspårningsfrågan aktualiseras
snarast!
Berörda myndigheter och riksdagensledamöter uppmanas agera skyndsamt och bringa klarhet i
hepatit C frågan. Samtidigt anförs för första gången där myndigheter avkrävs redovisa
dödsfallsstatistik över vårdpersonal och hepatit C. Hyser all respekt för obehagskänslor frågan
väcker men är nödvändigt första steg. Berörda fackförbund har förbrukat allt förtroendekapital
och detta är inte en fråga för Läkarförbundet där majoritet smittade omfattar Vårdförbundets
medlemsgrupper. Vänskapskorruption, olika former av påtryckningar och mörkläggning avråds i
skarpa ordalag!

Slutord: Historiska grymheter öppen svensk rasism. Samerna är Sveriges ursprungsbefolkning och
miljonstaden Stockholm fanns 691 röstberättigande samer Sametingsvalet 21 maj. Amnesty Sverige
stödjer kravet på samisk sanningskommission men när 1 av 691 samer tvingas fly är det en
exceptionell historisk EU händelse och för Sverige självuppfyllande profetia av nekrokrati .
Från historiskt perspektiv innebär det att Sverige LEGITIMTERAT nazismens grova övergrepp av
rasbiologiska undersökningar mot mina samiska förfäder där nationalsocialistiska –och
kommunistiska statsapparaten också kuvade mina samiska förfäder till FLYKT och FÖRNEDRING
utöver mina förfäders gravar grävdes upp i RASIOLOGINS NAMN där kvarlevor samlades på dom
finaste institutionerna i Stockholm och Uppsala. Det är en historisk flykt i vetenskapens namn där
mitt hemland samtidigt tagit emot 100.000 tals flyktingar. Det som nu sker är en av vår tids största
demokrati-och rättsskandaler. Känner idag fullständigt ÄCKEL HUR JAG PISKATS TILL FLYKT PRECIS
SOM NAZISTERNA FÖRNEDRADE MINA SAMISKA FÖRFÄDER.
HANS ROSLING LARMADE OM LAGBROTT MEN INGEN HADE MOD GÅ PÅ HONNOM MEN MIG JAGAR
SVERIGE I BERÅTT MOD UR LANDET. NI ÄR ALLA HISTORISKA RASISTKRÄK OCH EFTERVÄRLDENS DOM
KOMMER FALLA MYCKET HÅRD! Utkommer med min bok under november och internationella
förläggare har redan tagit kontakt för demokratiresa som fredlig vårdpersonal är unik alla kategorier!
Avkräver statistik: Hur många vårdpersonal har Sverige MÖRDAT dvs. tagit livet av under pågående
hepatitepidemi?
Mitt namn inga statshemligheter svar emotses via e-post: 214johansson@gmail.com
Ps. Rasism är rasism och har historisk legitimitet sätta den etiketten på hela svenska regeringen om
jag anser det lämpligt! Det samiska besmittade blodet kan vinna Europa LUX filmpris!
Kaj C Johansson

