
NYA HIVINFEKTIONER 
2018
Sedan 2010 har antalet nya 

hivinfektioner bland vuxna 
minskat med cirka 16 procent, 
och med 41 procent bland barn.

-16%

-41%

6 AV 10 PERSONER MED HIV HAR TILLGÅNG
TILL BEHANDLING (juli 2019)

10 gånger fler än 2005

HIV/AIDSRELATERADE 
DÖDSFALL 2018

Antalet dödsfall har sjunkit med 
drygt 55 procent sedan 2004

UTBREDNING
• 0,8 procent av världens vuxna 

   befolkning har hiv
• 0,07 procent av Sveriges 
   befolkning har hiv
• 28 procent av Swazilands 
   befolkning har hiv
• 70 procent av världens hivfall 
   finns i Afrika söder om Sahara

Sedan starten av hivepidemin har 74,9 miljoner 
människor fått hiv, 32 miljoner har dött.

UNAIDS MÅL 

90-90-90
Fram till år 2020 ska:
- 90 procent av alla som lever med hiv vara diagnostiserade
- 90 procent av dessa behandlas med hivläkemedel
- 90 procent av dessa har så låg virusnivå att den inte är mätbar 

Världen idag: 79-78-86

770 000

HIV I VÄRLDEN

37,9 miljoner

19,6 miljoner är kvinnor

1,7 miljoner är barn

Källa: UNAIDS, Folkhälsomyndigheten

Allt fler lever med hiv eftersom fler får behandling.

1 700 000



SVERIGE VAR FÖRST ATT NÅ 

UNAIDS MÅL OCH LIGGER 

IDAG PÅ   90-98-96

HIV I SVERIGE

13 000 personer har

diagnostiserats i Sverige.

2 500 har rapporterats ha dött.

Cirka 8 000 personer lever
med hiv i Sverige idag.

Utöver dessa kan uppskattningsvis
800 personer leva med hiv,

utan att veta om det.

9 FALL I VECKAN (TOTALT 481)
DIAGNOSTISERADES I SVERIGE 2018:
- 212 (44 %) heterosexuellt 

- 157 (33 %) män som har sex med män

- 23 (5 %) personer som injicerar droger

- 12 (2 %) mor till barn

- 73 (15 %) ännu inte rapporterat

- 4 (1%) blod/transplantation

Källa: UNAIDS, Folkhälsomyndigheten

HIV I ANDRA SIFFROR I VÄRLDEN:
- 4600 människor får hiv varje dag

- 2100 dör varje dag

- 1 tablett om dagen kan göra att man håller sig frisk 

- 1 tablett om dagen kan göra att man inte 
  överför hiv till någon annan

- 15 minuter tar ett hivtest

- 0 kronor kostar hivtestet 15 MIN - 0 KR

020-78 44 40 säkra svar om hiv.


