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Det är dags för en ny HIV/aidsstrate-
gi i Sverige. HIV-epidemin har i vårt
land inte utvecklats som man befarade i
början, då man trodde att det var en epi-
demi som berörde alla i lika hög grad
och att alla löpte samma risk att smittas.
Man gjorde också bedömningen att epi-
demin skulle öka exponentiellt. År
1985 kalkylerades med en fördubbling
var åttonde månad av aidsfallen i Stock-
holms län; man räknade med att det
1990 skulle finnas 4 000 aidspatienter,
varav 2 000 i livet. 

I januari 1998 fanns 2 971 HIV-in-
fekterade personer anmälda i Stock-
holms län, varav 1 025 med aids. Av
dessa har 1 216 personer avlidit eller ut-

flyttat. I januari 1998 fanns sålunda 
1 680 kända HIV-smittade i Stockholms
län, varav 260 med aidsdiagnos. Av
samtliga HIV-anmälda har 37 procent
utländsk bakgrund, de allra flesta av
dem smittade före ankomsten till Sveri-
ge.

Liksom i många andra delar av värl-
den rör det sig inte om enHIV-epidemi
utan om skilda epidemier som utveck-
lats oberoende av varandra. I Sverige
har vi tre epidemier som berör olika po-
pulationer med skilda smittvägar och
virusstammar, vilket framfördes både
1993 [1] och 1995 [2].

De tre grupperna är homosexuella
män, injektionsmissbrukare och deras
sexualpartner samt personer som
kommer från s k högendemiska om-
råden, huvudsakligen länder söder om
Sahara.

Detta gör att även information och
förebyggande åtgärder måste differen-
tieras. Vi kan inte längre fortsätta med
en information som bygger på att vi har
endast enHIV-epidemi och att risken att
smittas är lika för alla.

HIV-epidemin ser olika ut
i olika delar av världen
HIV-epidemin ser olika ut i olika de-

lar av världen. Världshälsoorganisatio-
nen (WHO) har beräknat antalet HIV-
smittade till ca 30 miljoner; av dessa
finns närmare 70 procent i Afrika och ca
20 procent i Sydostasien. Utvecklingen
skiljer sig åt i olika geografiska områ-
den, och HIV-prevalensen varierar
mycket inom olika regioner. Sociala
faktorer, tradition och religion har av-
görande betydelse för HIV-epidemins
utveckling. I Sydostasien är prevalen-
sen 1 per 10 000 i de flesta länder, men
kan t ex i Kambodja och Thailand upp-
gå till 2–3 procent. Även här rör det sig
om olika epidemier, som i några länder
sprids bland injektionsmissbrukare, i
andra sprids heterosexuellt, framför allt
beroende på tradition och acceptans av
sexhandel. 

Den heterosexuella smittvägen är
helt dominerande i Afrika, där det sex-
uella beteendet är den viktigaste faktorn
för smittspridningen. I Amerika, Euro-
pa och Australien har HIV-epidemin
från början spritts huvudsakligen bland

homosexuella män. En annan epidemi
har berört injektionsmissbrukare. 

I USA har epidemin bland män som
har sex med män haft sitt fokus på ame-
rikanska västkusten i San Francisco-
området, medan HIV-epidemin bland
missbrukare varit koncentrerad till öst-
kusten. Man har där noterat en förskjut-
ning mot en heterosexuell smittväg.
Hårdast drabbade är nu svarta, latin-
amerikaner och kvinnor. 

I Nordeuropa har de homosexuella
männen dominerat, medan epidemin
bland injektionsmissbrukare varit ut-
bredd i Sydeuropa. Globalt sett är den
heterosexuella smittspridningen helt
dominerande.

Spridningen i Stockholm
HIV-epidemin i Sverige berör de tre

olika riskgrupperna och sexpartner till
personer i dessa grupper. Någon
smittspridning av HIV utanför dessa tre
grupper finns inte. 60 procent av alla
HIV-smittade i Sverige har anmälts från
Stockholms län. 

De första fallen 1980 berörde homo-
sexuella män. En snabb smittspridning
skedde inom gruppen fram till 1985,
varefter antalet nydiagnostiserade fall
sjönk (Figur 1). För män som har sex
med män rapporterades 1996 det lägsta
antalet nydiagnostiserade sedan epide-
mins början, men 1997 noterades åter
en ökning. 

En förklaring till denna ökning kan
vara på de nya bromsmedicinerna, som
gör fler symtomfria. Somliga kan ha
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Mycken kraft och stora resur-
ser satsas fortfarande på dyra,
ibland felriktade, informa-
tionskampanjer för att minska
HIV-spridningen. Men strategin
måste differentieras. Vi kan inte
längre fortsätta med en infor-
mation som bygger på att vi har
enHIV-epidemi och att risken
att smittas är lika för alla. All-
mänheten måste upplysas om
var riskerna finns, och de grup-
per där HIV-spridning förekom-
mer måste få informationen an-
passad efter sina behov och
förutsättningar.

Tabell I. Antal levande kända heterosexuellt
smittade svenskar i Stockholms län till och
med december 1997.

Smittade av Män Kvinnor Totalt

Afrikan 22 17 39
Annan med
utländsk härkomst 13 21 34
Asiat 13 – 13
Injektions-
missbrukare – 20 20
Blodsmittad – 1 1
Bisexuell – 3 3
Oklar smittkälla 16 6 22
Prostituerad 7 – 7

Summa 71 68 139



uppfattat att de skulle vara smittfria och
därför inte ansett sig behöva skydda
sina sexualpartner, vilket i sin tur fått
som följd att fler smittats. En annan, tro-
ligare, orsak till ökningen kan vara att
fler personer vill genomgå provtagning
när det genom bromsmedicinerna finns
en behandling att erbjuda. Personer som
tror sig kunna vara smittade kommer nu
för att låta testa sig, medan de tidigare
väntat tills de aidsrelaterade symtomen
uppträtt. 

Om den sistnämnda hypotesen är
riktig kommer vi att under en tid se fler
nydiagnostiserade fall innan incidensen
åter minskar. Det kumulativa antalet
HIV-smittade personer per år, dvs där
varje år anger hur många levande HIV-
smittade personer som finns i respekti-
ve grupp, visar att kurvan för de homo-
sexuella männen efter 1990 är stationär
(Figur 2), dvs lika många anmäls som
avlider. Den uppgång som iakttogs
1996 i jämförelse med 1995 beror på
bättre bromsmediciner, vilka ger längre
överlevnad.

Mellan tio och femton heterosexuellt
smittade personer med svensk bak-
grund har sedan epidemins början dia-
gnostiserats årligen. I januari 1998
fanns i Stockholms län 139 heterosexu-
ellt HIV-smittade personer med svensk
bakgrund som enligt anmälan inte till-
hörde någon av de tre riskkategorierna.
I 60 procent av fallen hade smittöver-
föringen skett utomlands, i övriga fall
genom kontakt med person tillhörande
någon av de tre riskkategorierna (Tabell
I). 

Missbrukarna i Stockholm smittades
i huvudsak 1983–1984, då 40 procent
av heroinisterna i Stockholms län infek-
terades. Totalt har 1 013 missbrukare
anmälts ha HIV-infektion; av dessa
finns 309 i livet. Efter den första vågen

av smittspridning bland missbrukare
har spridningen varit liten; efter 1990
har omkring 15–20 personer årligen
diagnostiserats.

Svårbegr iplig inf ormation
Hela aidsproblematiken har varit

mycket känslig; det har varit »opportu-
nism, rivalitet och konkurrens mellan
olika personer och myndigheter», vilket
Margareta Böttiger nyligen påpekade i
Läkartidningen [3]. Det har inte gått att
tala om riskbeteende eller riskgrupper
annat än i allmänna ordalag; alla skulle
löpa samma risk. 

En allmänt hållen information var
berättigad i början av epidemin då alla
behövde informeras om sjukdomen och
dess smittvägar. Man befarade att epi-
demin skulle få stora proportioner och
drabba hela befolkningen. Kostsamma
och ibland svårbegripliga informa-
tionskampanjer riktade till allmänheten
har genomförts. Stora statliga anslag

har slussats till allehanda projekt och in-
tressegrupper. Staten anslår i år 65 mil-
joner kronor till HIV-prevention och yt-
terligare 90 miljoner till storstadsregio-
nerna där mer än 40 procent går till oli-
ka intresseorganisationer, trots att inte
fler än 200 HIV-smittade årligen an-
mäls i Sverige, av vilka mer än en tred-
jedel har smittats utomlands. Härutöver
anslår varje landsting stora summor för
HIV-prevention. 

Som jämförelse får i år smittskyd-
det på Socialstyrelsen ca 4 miljoner
kronor för sin tillsyn av 40 000 rappor-
terade fall per år av smittsamma sjuk-
domar.

Alla löper inte samma risk 
att bli smittade
Svenska staten har anslagit tre gång-

er så mycket pengar per invånare till
allmän HIV-prevention som den norska
staten. Trots detta är utvecklingen likar-
tad i de båda länderna [4]. Budskapet
har inneburit att risker finns överallt, att
HIV kan drabba vem som helst och att
alla i stort sett alltid bör skydda sig med
kondom.

Det är sant att vem som helst kan bli
smittad, men det är inte detsamma som
att alla löper samma risk att bli smitta-
de. Mot bakgrund av epidemiologiska
data är det idag ohållbart att fortsätta att
hävda att risken är lika stor överallt. Fle-
ra landsting har också efter ekonomiska
överväganden övergett allmän HIV-
testning av gravida. 

Ekonomiska beräkningar har visat
att man utifrån HIV-incidensen i Ble-
kinge läns landsting kan testa i 60 år in-
nan man upptäcker någon HIV-infekte-
rad individ [5]. Där har man övergått till
en differentierad testning på samma sätt
som idag sker avseende hepatit B. För
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Figur 1. Antal rapporterade HIV-smittade
i Stockholms län.

Figur 2. Antal levande kända HIV-
infekterade personer/år i Stockholms län.



att detta skall vara möjligt måste risk-
personer identifieras. 

I Stockholms läns landsting är detta
för närvarande inte aktuellt, då man
önskar behålla HIV-testning av gravida
som ett instrument för epidemiologisk
övervakning.

Går att för ebygga
HIV/aids är en sjukdom som saknar

vaccin och bot, men som likväl går att
förebygga. I flera fall kunde smittöver-
föring ha undvikits om myndigheter
och andra klargjort var de verkliga ris-
kerna finns. Det innebär t ex en ökad
risk att ha sexuell kontakt med någon
från ett s k högendemiskt område, även
om kontakten sker i Sverige. Man kan
inte vara säker på att partnern vare sig-
vet om eller informerar om sin HIV-in-
fektion. 

Män måste upplysas om riskerna vid
sexresor till Asien och kvinnor vid sex-
uell kontakt utomlands, speciellt i län-
der med hög HIV-prevalens, t ex Gam-
bia, där flera har smittats. Det är större
risk att män i Sydeuropa kan vara HIV-
smittade före detta narkomaner, trots att
de inte överensstämmer med vår bild av
hur en narkoman »ser ut».

Outtalade koder
Den homosexuella gruppen är välin-

formerad och känner väl till riskerna.
Trots den stora ekonomiska satsning
som gjorts på information till intresse-
organisationerna är HIV-incidensen se-
dan 1990 i stort sett oförändrad. Många
har vänner och bekanta som avlidit i
aids; ändå blir f lera smittade genom
oskyddade och anonyma kontakter.
Speciellt utsatta är unga män med osä-
ker sexuell identitet när de har sina förs-
ta homosexuella kontakter. De känner
inte till de outtalade koder som finns
inom gruppen. 

Det de bör få veta är att det förelig-
ger ca 10 procents risk att partnern är
HIV-infekterad [2]. I den sexualvane-
studie som Folkhälsoinstitutet finansie-
rat [6] framkom att andelen intervjuper-
soner med enbart homosexuella erfa-
renheter endast var en halv procent.
Med utgångspunkt från att 0,5 procent
av den vuxna manliga befolkningen i
Stockholms län skulle vara homosexu-
ell och att det finns 750 kända HIV-
smittade homosexuella män i Stock-
holms län skulle den faktiska siffran att
någon man närmar sig för anonymt sex
vara närmare 25 procent.

För att minska smittspridningen
bland de homosexuella männen behövs
en beteendeförändring. 

Dif ferentierad information 
även till invandrarna
Även informationen till olika in-

vandrargrupper måste vara differentie-

rad på grund av prevalens och risker för
HIV inom gruppen. Inga HIV-smittade
har t ex diagnostiserats bland invandra-
re från Bosnien. Likaså finns nästan
inga smittade bland invandrare från Iran
och Irak. De löper däremot risk att smit-
tas i Sverige, då flera av dem har ett rök-
heroinmissbruk. När de övergår till in-
jektionsmissbruk här kan de smittas av
HIV. Invandrare från de s k högende-
miska områdena måste informeras om
risken såväl i den egna gruppen som vid
besök i hemländerna. 

De nya bromsmedicinerna gör sjuk-
domsförloppet långsammare och den
smittsamma perioden längre. Många
kan förledas tro att även smittsamheten
upphört när deras värden förbättras, vil-
ket kan öka spridningen.

Höj medvetenheten om de 
verkliga riskerna!
HIV-strategin måste differentieras.

Den nya strategin måste gå ut på att höja
medvetenheten om de verkliga risker-
na. Allmänheten måste upplysas om var
riskerna finns. De grupper i vilka HIV-
spridning förekommer måste få infor-
mationen anpassad efter sina behov och
förutsättningar.
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