
 

UTBREDNING

• 0,8 % av världens vuxna 

befolkning har hiv

• 0,07 % av Sveriges  

befolkning har hiv

•  28 % av Swazilands  

befolkning har hiv

•  67 % av världens hivfall 

finns i Afrika söder om  
Sahara

650 000
HIV/AIDSRELATERADE  
DÖDSFALL 2021
Antalet dödsfall har sjunkit med 

68 % sedan 2004 

1 500 000
NYA HIVINFEKTIONER 2021
Sedan 2010 har antalet nya hivinfektioner  
minskat med 32 %

HIV i världen

75 % 
AV PERSONER  
MED HIV HAR TILLGÅNG  
TILL BEHANDLING 

Sedan starten av hivepidemin  
har 79 miljoner människor  
fått hiv, 36 miljoner har dött.

ALLT FLER LEVER MED HIV 
EFTERSOM FLER FÅR BEHANDLING

38 miljoner lever med hiv, 21miljoner är kvinnor och 1,7 miljoner är barn

CORONAPANDEMIN 
OCH HIV
Enligt UNAIDS har hivtestning 
minskat med 40 % i Afrika och  
Asien under coronapandemin. 



 

KÄLLA: UNAIDS, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

7 FALL I VECKAN (TOTALT 352)  
DIAGNOSTISERADES I SVERIGE 2021:

•  133 (38 %) heterosexuellt

• 122 (35 %) män som har sex med män 

•  26 (7 %) övriga smittvägar (mor-till-barn, narkotika etc)

•  71 (20 %) information saknas

020-78 44 40 
SÄKRA SVAR OM HIV

4 100  människor får hiv varje 

  dag i världen

 1 900 dör varje dag i världen

 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

Drygt 13 000 personer har diagnostiserats i Sverige. 2 500 har rapporterats ha dött. 

KNAPPT  9 000 personer lever med hiv i Sverige i dag. Utöver dessa kan  900 personer 

leva med hiv, utan att veta om det.

• Läkemedelsbehandlad hiv överförs 
inte vid sexuellt umgänge

• All hivtestning och behandling är  
gratis i Sverige

• I Sverige uppger 6 av 10 som lever 
med hiv att de har en hög livskvalitet

HIV i Sverige

NoaksArk
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