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Missvisande hiv-siffror när människor testar sig i Danmark
På Noaks Ark Skåne har man länge känt till att människor väljer att hiv-testa sig i 
Danmark istället för Sverige. Är detta ett tecken på att den svenska smittskydds-
lagen bör ses över? Lagen i sig har flera fördelar såsom att den garanterar den 
hivpositive gratis läkarvård och gratis behandling medan exempelvis informa-
tionsplikten kan ses som en del av lagen som ställer till fler problem än vad den 
gör nytta. Som till exempel att människor väljer att åka utomlands för att testa 
sig.

En av följderna blir att den statistik vi har i Sverige, och framför allt i Skåne på 
grund av dess närhet till Danmark, inte stämmer och ger oss ingen möjlighet att 
följa hiv-epidemins utveckling i Sverige. Om vi har ett större mörkertal än vi tror 
kan vi heller inte förbereda sjukvården på hur många hivpatienter den kommer 
att få.

På det individuella planet kan följden bli att man inte får den uppföljning, 
behandling och stöd som i många fall är behövlig vid ett hivbesked. Noaks Ark 
Skåne har fått uppgifter på att en del svenskar får behandling i Danmark efter 
sitt hivbesked. Men det finns även de som får sitt positiva testsvar och åker hem. 
Rekommenderar danska läkare sina svenska patienter att kontakta en läkare 
i Sverige för behandling eller vilken information ges? Är det så att samarbetet 
mellan läkare på båda sidorna av Sundet måste ses över?
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Noaks Ark Skåne är en ideell organisation som arbetar med information och stöd kring 
hivfrågor. Informationsarbetet syftar till att förebygga spridningen av hiv/aids samt andra 
sexuellt överförbara sjukdomar medan stödverksamheten finns till för att stödja hivpositiva 
och deras närstående. Till oss är alla välkomna med sina frågor och funderingar.
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