
Seminariet har fått anslag av Gilead Sciences. Gilead 
Sciences har inte tillåtits påverka ton, innehåll, 
inriktning, finansiell fördelning eller mottagare. 
INHSU varken stödjer eller gör reklam för någon 
produkt eller tjänst från någon sponsor. 

Den här utbildningen riktar sig speciellt till läkare, sjuksköterskor, specialister och annan 
vårdpersonal som arbetar med personer som injicerar droger. Genom en e-lärandekurs och ett 
seminarium som hålls av lokala experter får deltagarna de verktyg de behöver för att tryggt 
kunna handlägga hepatit C på sin arbetsplats. Utbildningen är avgiftsfri och mat kommer att 
serveras. 

Personer som injicerar droger utgör ungefär 90 % av alla som nyligen infekterats med hepatit C (HCV). 
Läkare som arbetar med personer som injicerar droger har en viktig roll för minskningen av HCV-
relaterad morbiditet och mortalitet genom tidig diagnos och behandling. 

De nya, väl tolererade, direktverkande antivirala HCV-behandlingarna (DAA) har kort behandlingstid 
och andelen som blir botade är > 95 %. De innebär en möjlighet att kraftigt förbättra hälsan hos 
personer som lever med HCV.   

Hepatit C i beroendevård 

och primärvård  
Behandla hepatit C hos personer som injicerar droger 

Talare: 

Stephan Stenmark, Smittskyddsläkare, Region 
Västerbotten

Jens Backman, Infektionsläkare, NUS Umeå

Annika Osterman, Infektionsläkare och virolog, NUS 
Umeå och sprutbytet Umeå

Kim Sundquist, Hepatitsköterska, NUS Umeå och 
sprutbytet Umeå

Datum: 
27 februari 2020  | 8.30–16.00 

Plats:   
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Skolgatan 59, 903 29 
Umeå

Kostnad:   
Utbildningen är avgiftsfri och mat kommer att serveras 

Länk till anmälan:  
http://bit.ly/Umeå2020 

Anmäl dig innan: Fredag 21 februari 2020 

När programmet avslutats kommer deltagarna att: 











Kunna beskriva riskfaktorer för HCV-infektion, 
skapa effektiva screeningsprocesser på 
abetsplatsen och ge preventionsutbildning.

Ha kompetens att utföra och tolka tester för 
diagnos av HCV.

Kunna känna igen riskfaktorer, kliniska 
tecken, symtom och komplikationer med 
avseende på leversjukdom.

Ha kunskap om DAA-behandling som 
behandlingsmetod för HCV, samt kompetens 
att välja lämplig behandling eller remittera 
till specialistvård.

Kunna beskriva hur man bäst följer patienten 
under behandling och uppföljning efter 
behandling.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. 
Fullständig kursbeskrivning finns på 
www.lipus.se (Lipus-nr: 20190187)

https://ashm.eventsair.com/hcv--umea-27-feb-2020/registration/Site/Register



