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     29. november 2012 

Vedr.: Høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til "Vejledning om human immundeffekt virus, 
hepatitis B og C virus og forebyggelse af blodbåren smitte" 

Gadejuristen skal tillade sig at fremkomme med bemærkninger til Vejledning om human 

immundefekt virus, hepatitis B og C virus og forebyggelse af blodbåren smitte som sendt i høring 

af Sundhedsstyrelsen. 

Gadejuristen yder specialiseret retshjælp mv. til udsatte grupper som stofbrugere, hjemløse, 

psykisk syge og gadesexarbejdere. Brugerne af Gadejuristens ydelser er generelt i risikogruppen 

for smitte med de nævnte sygdomme.  

Gadejuristen er bekendt med vejledningens fokus på ansatte i sundhedsvæsenet og i 

plejesektoren og kan naturligvis støtte, at der iværksættes særskilte tiltag med henblik på 

forebyggelse af smitte blandt disse. Vejledningens titel indikerer dog, at der er tale om en mere 

generel vejledning til forebyggelse af smitte med HIV og hepatitis B og C, og Gadejuristen finder 

det i den forbindelse nødvendigt at bemærke, at vejledningen som sådan fremstår særdeles 

mangelfuld. En generel vejledning, der har fokus på at sikre udbredelsen af effektive 

forebyggelsestiltag, herunder særligt i forhold til kommunernes forebyggelsesforpligtelse ville 

være ønskeligt.  

Der mangler i den grad effektive tiltag med henblik på at forebygge smitte blandt de 

persongrupper med størst risiko for blodbåren smitte og som det fremgår af udkastet til 

vejledningen er målgruppen for vejledningen ikke blandt de persongrupper med størst 

smitterisiko.  

Vejledningens formål og målgruppe bør efter Gadejuristens opfattelse fremstå tydeligere, således 
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at det begrænsede fokus på at forebygge smitte blandt risikogrupperne forklares ved 

vejledningens afgrænsning. 

Når vejledningen alligevel overfladisk berører forebyggelse af smitte blandt risikogrupper som 

eksempelvis intravenøse stofbrugere i udkastets kapitel 3.8, bør anbefalingerne udvides til tillige 

at omfatte anbefalinger til effektive forebyggelsestiltag. Det synes omsonst at anbefale rådgivning 

og vejledning om smitterisiko ved at dele sprøjter, kanyler og utensilier, der anvendes ved 

tilberedning og indtagelse af stof, mens vejledningen ikke indeholder en anbefaling om, at sterilt 

injektionsudstyr skal udleveres og gøres let tilgængeligt. I kapitel 3. 8 bør tillige henvises til 

substitutionsbehandling som et effektivt forebyggelsestiltag og til Sundhedsstyrelsens Vejledning 

nr. 42 om den lægelige behandling for stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 1. juli 2008. 

Endvidere bør det fremgå af sidste afsnit i kapitel 3.8, at kommunerne alene skal indberette deres 

indsats i henhold til Sundhedsstyrelsens nationale handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C 

blandt stofmisbrugere, mens forpligtelsen ikke – Gadejuristen bekendt – indebærer indberetning 

om forebyggende tiltag som udlevering af sterilt injektionsudstyr, forebyggelses- og 

skadesreducerende kampagner rettet mod den store del af intravenøse stofbrugere uden for 

behandlingssystemet, hvilke former for substitutionsbehandling, der tilbydes (eksempelvis 

behandling med injicerbar metadon og/eller heroin) mv. I hvilken udstrækning kommunerne 

faktisk anvender de mest effektive forebyggelsesmetoder synes således ikke omfattet af 

indberetningen, om end dette ville være ønskeligt. 

Gadejuristen er bekendt med Sundhedsstyrelsens arbejde i relation til kommunernes overtagelse 

af den generelle forebyggelsesforpligtelse i forbindelse med kommunalreformen og de såkaldte 

forebyggelsespakker. Gadejuristen er tillige bekendt med, at Sundhedsstyrelsen er i færd med at 

udarbejde en forebyggelsespakke vedrørende euforiserende stoffer, der forventes færdig i 2013. 

Vejledningens kapitel 3.8 bør efter Gadejuristens opfattelse indeholde en henvisning hertil. I den 

forbindelse håber vi, at forebyggelsespakken vil indeholde anbefalinger til effektiv forebyggelse af 

smitte med blodoverførte sygdomme blandt stofbrugere.  

 

Med venlig hilsen 
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