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Hiv och hepatit
Information till dig som injicerar narkotika

Hiv, hepatit A, B och C är infektioner som 
orsakas av virus och smittar både via blod 
och vid sexuell kontakt. Denna broschyr 
innehåller information om hur du kan skydda 
dig från att smittas, samt om varje sjukdom, 
aktuell behandling 2018 och vaccination i det 
fall det finns vaccin. Dessa sjukdomar finns i 
smittskyddslagen, vilket betyder att all testning, 
vård och behandling är gratis.
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Hiv

Vad är hiv och vad är aids?
Hiv orsakas av ett virus som kallas humant immunbrist-virus. Om hiv-
infektionen inte behandlas i tid blir kroppens försvar mot andra allvarliga 
sjukdomar sämre. Den sena fasen av sjukdomen kallas för aids- Acquired 
Immuno Deficiency Syndrome. 

Hur smittar hiv?
Hiv smittar via blod. Om du injicerar narkotika eller anabola steroider 
och använder hiv-infekterade sprutor, nålar och annan injektionsutrust-
ning (uppdragningskärl, filter och droglösning) kan du smittas av viruset. 
Du kan också smittas när infekterat blod kommer i kontakt med slemhin-
nor och hudsår, vid tatuering eller piercing samt via rakhyvel.

Hiv kan också smitta vid anala, vaginala och orala samlag utan kondom.

Hiv kan överföras från mor till barn under 
graviditet, förlossning och via amning.

MEN… Du kan kramas och pussas, använda 
samma bestick och gå på samma toalett som 
någon som har hiv utan att bli smittad. Du 
kan heller inte bli smittad via luften eller av 
insekter.
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Hur skyddar du dig mot hiv?
Ha alltid egen injektionsutrustning och dela aldrig den med andra. På 
Sprututbytesmottagningen kan du byta till nya sprutor (se adress bak-
sida). Använd alltid kondom under hela samlaget. Om du misstänker att 
du utsatt dig för en smittrisk ska du så fort som möjligt, senast inom 36 
timmar, söka infektionsakuten eftersom det finns behandling som mins-
kar risken att få hiv.

Hur testar du dig för hiv?
Du kan testa dig genom ett blodprov. Testa dig en gång i halvåret eller 
oftare om du har utsatt dig för risker eller tror att du har blivit smittad. 
Det kostar inget att testa sig. På sista uppslaget i broschyren finns adres-
ser till mottagningar där du kan testa dig.

Hur märker du om du har hiv?
De flesta märker inget till att börja med. Det kan dröja flera år innan 
tecken på sjukdomen visar sig, men en del personer kan bli sjuka (det 
kallas primär hiv-infektion) ett par veckor efter smittillfället med feber, 
halsont, hudutslag och svullna lymfkörtlar.

Det är viktigt att du regelbundet hiv-testar dig för att upptäcka sjukdomen 
tidigt.
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Hur behandlas hiv?

Idag finns det bra behandling som stoppar 

utveckling av aids och minskar risken att 

smitta någon annan med hiv, men botar inte 

sjukdomen. Behandlingen består av några 

tabletter per dag och gör att man kan leva  

ett normalt liv.
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Hepatit C
Vad är hepatit C?
Hepatit C-infektion är mycket vanlig bland personer som injicerar 
narkotika. Infektionen orsakas av ett virus som kommit in i blodet. 
Viruset orsakar en inflammation i levern och kan ge skrumplever (lever-
cirros) efter många års infektion. Om man har skrumplever ökar risken 
för levercancer. Ibland läker hepatit C ut av sig själv inom ett år efter att 
man smittats men de flesta får en livslång infektion. Om man har läkt ut 
sin hepatit C kan man smittas av viruset igen. Det finns inget vaccin mot 
hepatit C.

Hur smittar hepatit C?
Hepatit C smittar via blod. Om du injicerar narkotika eller anabola steroi-
der och använder hepatit C-infekterade sprutor, nålar och annan injek-
tionsutrustning (uppdragningskärl, filter, droglösning eller vattenglas för 
rengöring av verktygen) kan du smittas av viruset. Du kan också smittas 
när blod kommer i kontakt med slemhinnor och hudsår, vid tatuering 
eller piercing samt via rakhyvel.

Hepatit C kan också smitta via analt eller vaginalt samlag och från mor 
till barn vid förlossning, men det är ovanligt.

MEN… Du kan kramas och pussas, använda samma bestick och gå på 
samma toalett som någon som har hepatit C utan att bli smittad.

C
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Hur skyddar du dig mot hepatit C?
Ha alltid egen injektionsutrustning och dela aldrig den med andra. På 
Sprututbytesmottagningen kan du byta till nya sprutor (se adress sista 
uppslaget). Om du låter en vän tatuera/pierca dig se till att redskapen 
inte är använda tidigare. Använd alltid kondom under hela samlaget.

Hur testar du dig för hepatit C?
Genom ett blodprov kan du testa dig för hepatit C. Detta bör du göra 
regelbundet, till exempel en gång/år. Det kostar inget att testa sig. På 
sista uppslaget i broschyren finns adresser till mottagningar där du kan 
testa dig.

När du testas tas två prover: ett som visar om du någon gång har haft 
hepatit C (antikroppar) och ett som visar om du har hepatit C nu och är 
smittsam (HCV RNA/antigen).

Hur märker du om du har hepatit C?
De flesta märker inget till att börja med men en del personer kan bli 
gula i huden och i ögonen ett kort tag efter att man blivit smittad. Det 
kan dröja flera år innan tecken på sjukdomen visar sig. Om man har fått 
skrumplever och levern inte längre fungerar får man symtom, till exem-
pel gul hud, svullen mage eller blodiga kräkningar.

Om du har hepatit C - kolla din lever!
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Hur behandlas hepatit C?
Hepatit C-infektion kan botas med behandling!  
Tidigare har behandlingen varit 6–12 månader med interferons- 
prutor som många har mått väldigt dåligt av. Sedan 2014 finns det 
en bättre, mer effektiv behandling som fungerar på alla typer av 
hepatit C och har få biverkningar. För många räcker det att ta tabletter i 
två-tre månader. Om man har läkt ut sin hepatit C efter behandling kan 
man smittas igen om man utsätter sig för nya risker. 

Var kan man få behandling?
Fråga din läkare om du har möjlighet att få behandling. Genom blodpro-
ver och en slags ultraljuds-undersökning (Fibroscan) kan man kontrollera 
hur din lever mår. Detta kan göras på Sprututbytet och på en del beroende-
mottagningar. Du kan också höra av dig till infektionskliniken eller be din 
läkare skicka en remiss dit (se adress sista uppslaget). 

Hur kan du skydda din lever om du har hepatit C?
Det bästa är att behandla bort hepatit C. Har du hepatit C och får ett 
annat hepatit-virus kan du bli mycket sjuk. Vaccinera dig därför mot 
hepatit A och B! Vaccinationerna är gratis för dig, se baksidan för vacci-
nationsställen. Har du både hiv och hepatit C är det större risk att du får 
skrumplever. Hiv-behandling är extra viktig om du har hepatit C.

Det finns också andra saker du kan tänka på: det är viktigt att dra ned 
på eller avstå från alkohol. Alkohol gör att man utvecklar skrumplever 
mycket snabbare.

C
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Hepatit B
Vad är hepatit B?
Infektionen orsakas av ett virus som kommit in i blodet. Viruset orsakar 
en inflammation i levern. Om du får hepatit B som barn, kan infektionen 
ge skrumplever (levercirros) och levercancer efter många års infektion.
Om du får hepatit B i vuxen ålder, kan du få en allvarlig akut infektion, 
men den läker oftast ut. Du har då ett livslångt skydd mot hepatit B.

Hur smittar hepatit B?
Hepatit B smittar via blod. Om du injicerar narkotika eller anabola 
steroider och använder hepatit B-infekterade sprutor, nålar och annan 
injektionsutrustning (uppdragningskärl, filter, droglösning eller vatten-
glas för rengöring av verktygen) kan du smittas av viruset. Smittan kan 
även överföras när infekterat blod kommer i kontakt med slemhinnor och 
hudsår, vid tatuering eller piercing samt via rakhyvel.

Hepatit B smittar vid anala, vaginala och orala samlag utan kondom.

Hepatit B kan också överföras från mor till barn under graviditet och 
förlossning.

MEN… Du kan kramas, pussas, använda samma bestick och gå på samma 
toalett som någon som har hepatit B utan att bli smittad. 
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Hur testar du dig för hepatit B?
Genom ett blodprov kan du testa dig för hepatit B. Om du inte har  
eller tidigare har haft hepatit B får du gratis vaccination mot hepatit B. 

Om du inte har vaccinerat dig mot hepatit B och tror att du kan ha 
smittats av hepatit B, ska du så fort som möjligt söka infektionsakuten. 
Då kan du få snabbvaccination, det vill säga tre doser inom en månad för 
att minska risken att få infektionen.

Hur skyddar du dig mot hepatit B?
Det finns ett bra vaccin mot hepatit B, men för att skyddet ska fungera 
måste du ta de doser läkaren/sjuksköterskan säger att du behöver. Du kan 
även få ett vaccin som skyddar mot både hepatit A och B. Vaccinationen är 
gratis för dig, se sista uppslaget för vaccinationsställen.

Om du är bärare av hepatit B får din familj och partner gratis vaccination 
mot hepatit B.

Ha alltid egna injektionsverktyg och dela aldrig med andra. Använd alltid 
kondom under hela samlaget.

B

Det finns vaccin mot hepatit A och B. 
Vaccinera dig!
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Hepatit A 
Vad är hepatit A?
Hepatit A är ett virus som ger en akut leverinflammation. Viruset finns 
i tarmen men även i blodet och därför kan du bli smittad via händer, via 
anal-oral sex eller via smittade nålar. Du kan bli allvarligt sjuk av hepatit 
A, men infektionen läker alltid ut och du kan aldrig få den igen.

Hur skyddar du dig mot hepatit A?
Det finns ett bra vaccin mot hepatit A. Vaccinationen är gratis för dig,  
se sista uppslaget för vaccinationsställen.

A
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Gulsot
Om du märker att du är gul i ögonen eller huden, kissar mörkt och att 
avföringen är ovanligt ljus kan det bero på hepatit A, B eller C. Du bör då 
söka hjälp på infektionsakuten eller på vårdcentralen.
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Vill du veta mer?  

Mottagningar för rådgivning och/eller testning 
All provtagning och vaccination för hepatit och hiv är kostnadsfri

Sprututbytesmottagningar: 
Sprututbytet S:t Göran: Akutvägen 29, 08-123 457 40 
Sprututbytet Södermalm: Maria Prästgårdsgata 34 B, 08-123 457 50 
Capios mobila vårdbuss: För detaljerat schema ring: 073-148 1166

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 
IMB-mottagningen (Infektion, Missbruk, Beroende), 0704-50 77 55 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 
Infektionsmottagning 2, I56 (hiv) 
Infektionsmottagning 1, I53 (hepatit) 
08-123 800 00 växel

Beroendecentrum Stockholm 
Lokala mottagningar (se hemsidan), beroendecentrum.se

Capio Maria 
Wollmar Yxkullsgatan 25, 0200-21 62 15, www.capiomaria.se

Pelarbacken (mottagning för hemlösa) 
Östgötagatan 10, 08-714 68 00

Maria Ungdom ungdomsmottagning (unga upp till 25 år) 
08-123 474 54, umo.se

Vårdcentralen i ditt område 1177.se

https://www.beroendecentrum.se/
https://www.umo.se/
https://www.1177.se/Stockholm/om-1177-vardguiden/1177-vardguiden-pa-webben/hitta-vard/
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Här kan du hitta ytterligare information 

Smittskydd Stockholm 
smittskyddstockholm.se  
08-123 143 00

HEPATITPORTALEN.SE 
Information om hepatitsjukdomar 
hepatitportalen.se

Föreningar som ger stöd och information 

Convictus (personer med missbruksbakgrund och hemlösa) 
convictus.org   
08-462 90 20, convictus@convictus.org

Noaks Ark (både testing och stöd) 
Eriksbergsgatan 46, 08-700 46 00, noaksark.org

Brukarföreningen Stockholm 
brukarforeningarna.se/stockholm/ 
Livdjursgatan 5A, Johanneshov 08-31 14 90

Riksföreningen Hepatit C 
rhep.se

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/
https://www.hepatitportalen.se/
https://convictus.org/
https://noaksark.org/
https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/
https://rhep.se/
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Hiv och hepatiter 
smittar genom delade 

verktyg och 
oskyddat sex

* 
Skydda dig och testa 

dig regelbundet


