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December 2019  

å har vi så till slut kommit in i december och vi närmar oss året slut. Mörkret är kompakt och i 

skrivande stund har den lilla snön som fanns, regnat bort och det är plusgrader ute. Men snart 

vänder det och ljuset kommer åter. Men först ska många av oss fira jul och förhoppningsvis får 

många njuta av lite ledighet i samband med helgerna. För många masar och kullor i exil är det 

hemvändardagar som gäller runt jul. Det brukar vara ett kärt återseende i de flesta fall och jag vill minnas 

att juldagen är förknippad med fest och krogbesök i den gamla hemorten. Där kan det nog bli flera kära 

återseenden som kanske leder till ännu mer kärlek framåt nattkröken. Hur många av dessa kära som 

kommer att använda kondom återstår att se. Resultatet brukar vi skörda i slutet av januari med en tillfällig 

topp av STI.  

1:a december betyder också WAD (world aids day) eller översatt Världsaidsdagen. WAD är en global 

företeelse och symbolen är det röda bandet. Syftet med dagen är att uppmärksamma vad det innebär att 

leva med hiv och att hedra dem som inte hann får dagens effektiva mediciner utan dog i aids.  

Den kanske enskilt viktigaste förändringen för människor som lever med hiv och har behandling som gör 

att virusnivåerna så låga att de är knappt mätbara, inte kan överföra sin hiv sexuellt. De har även ingen 

skyldighet längre att upplysa om sin hiv till sexpartners. Det är den enskilde personens behandlande 

läkare som avgör om vilka förhållningsregler som gäller för hivpatienten. I Sverige står cirka 98% av de 

känd hiv på behandling och 96% av dessa har välbehandlad hiv.  Klicka här för att komma till 

Folkhälsomyndighetens sidor med mer information om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. 

Undertecknad uppmärksammade dagen genom att tillsammans med sjuksköterska från 

Infektionskliniken, stå i entrén på Mora lasarett och prata med besökare och personal om hiv.  Vi 

informerade framför allt om de nya rönen med smittsamhet, pratade med människor för att fråga vad de 

känner till om hiv m.m. För personer som lever med hiv är det oerhört stigmatiserande att bli behandlad 

som pestsmittad när de besöker hälso- och sjukvården.  Det finns berättelser om hur människor som lever 

med hiv blivit behandlade genom att man inte törs hälsa och ta i hand eller hur man inte fått vistas i 

väntrum och likande. Så får det inte gå till inom Hälso- och sjukvården. Det finns bara ett sätt att stävja 

detta och det är att läsa på och ta in den kunskap man har idag om hur hiv smittar eller rättare sagt inte 

smittar. Det är således inte de människor som lever med sin hiv och står på behandling man behöver vara 

rädd för. Däremot finns det ett mörkertal med personer som har hiv och som inte vet om det. Enligt 

Folkhälsomyndigheten rör det sig om cirka 800 personer i Sverige som är odiagnostiserade och som när 

virusnivåerna ökar blir smittsamma. Enda sättet att fånga upp dessa är genom att erbjuda hiv-test.  

Sjukvården ska vara generös och frikostig med provtagning för hiv. Man får aldrig ifrågasätta en person 

som vill ta ett hivtest, inte fråga varför man vill ta det osv. Man brukar tala om s k ”late testers” dvs de 

som testar sig långt efter smittotillfället. Att fånga upp hiv så fort som möjligt är det bästa för att snabbt 

kunna sätta in behandling och därmed få ner virusnivåerna så att det inte smittar vidare.  

En nationell konferens om smittfri hiv arrangerades av Noaks Ark och Posithiva gruppen, den 8:e 

december i år. Om man vill veta mer om Partner l- och Partner ll-studien som bland annat ligger till grund 

för den nya kunskapen så kan man klicka här och se inspelningen från konferensen. Cirka 18:30 in i filmen 

så föreläser Maria Axelsson från Folkhälsomyndigheten om hiv och bland annat studierna.  

 

D 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/smittsamhet-vid-behandlad-hivinfektion/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/smittsamhet-vid-behandlad-hivinfektion/
https://www.youtube.com/watch?v=xKDsFQCBx5Q
https://www.youtube.com/watch?v=xKDsFQCBx5Q
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Leveransproblem av kondomer 
Den första november fick ett nytt sortiment av kondomer i Region Dalarna. Detta genom att välja att 

avropa SKL:s upphandling vilket innebär ett utökat sortiment med flera olika sorter att välja på. Eftersom 

jag vet att många önskat andra märken att välja på, framför allt från RFSU så var det med stor glädje och 

förväntan som jag den 1/11 gjorde en första beställning av det nya sortimentet kondomer för att kunna 

lägga till dem i beställningsformuläret så att ni kunde beställa av dem. I samma veva tog Apotekstjänst 

över som leverantör för Varuförsörjningen, vilket ha visat sig vara en smärre katastrof. Apotekstjänst 

klarar inte av att leverera och det drabbar vården med stor kraft. Operationer har fått ställas in som 

givetvis i första hand drabbar patienter men det genererar även massor av extra arbete för vårdpersonal. 

För min del har det inneburit att jag får leverans av kondomer strövis och bara några enstaka 

förpackningar där jag beställt 100-tals för att ha på lager så att jag i min tur kan leverera enligt era 

beställningar. Så än så länge har inte tillräckliga volymer för att kunna erbjuda det nya sortimentet fullt ut. 

Men jag håller på att inventera och se vad som finns så är långt för att så småningom kunna börja lägga till 

vissa nya sorter i beställningsformuläret. Det känns dock jättetråkigt att inte kunna erbjuda alla produkter 

på en gång men det är inte mycket att göra mer än vänta ut leveransproblemet. Håll därför utkik på 

beställningssidan www.regiondalarna.se/kondomer så kommer det att finnas några av de nya 

produkterna beställningsbara.  

Aktuellt inom Kunskapsnätverket 
Som jag skrev tidigare så har kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige, utökats med en ytterligare 

medlem från Sörmland. Vi är nu fem regioner som samarbetar kring SRHR-frågorna. Aktuellt just nu är en 

utbildningsinsats som heter ”Vill du -  att tala med unga om sex och ömsesidighet”. Utbildningen vänder 

sig till personal som möter unga i sin vardag och riktar sig till personal från fritidsgårdar och elevhälsa. 

Den 4:e december hölls den första av 4 utbildningstillfällen i Borlänge. Utbildningsmaterialet är hämtat 

från RFSU och utbildaren är också engagerad från RFSU. Utvärderingen från dagen har gett i stort sett 

topp-betyg avseende innehållet samt utbildarens pedagogiska förmåga. Totalt fanns det 35 platser och 

dessa fylldes väldigt snabbt och flera hörde av sig och vill stå på reservlista. När alla utbildningarna är 

genomförda kommer kunskapsnätverket att utvärdera hela insatsen och utifrån det även besluta om det 

finns medel och möjlighet att köra den i repris under 2020. Så till alla er som inte fick plats så kan det 

eventuellt komma en ny chans nästa år.  

Nya riktlinjer enligt SSDV 
Svenska Sällskapet för dermatologi och venereologi (SSDV) har kommit ut med nya behandlingsrutiner för 

bland annat klamydia. Man har ändrat behandlingen för klamydia till ny dosering:  Doxycyklin 100 mg x 2 

i 7 dagar. Evidens finns för att det ger bättre resultat vid anal infektion. Om jag uppfattat det hela rätt så 

ska den nya behandlingen ligga som favorit i TakeCare. Nya rekommendationer även för mycoplasma 

genitalium. Endast positiv partner ska behandlas. Det finns nu även riktlinjer för behandling vid moxi- 

floxacinresistens. Resistensproblematiken är ett ständigt hot mot antibiotikan och det gäller att väga in 

”cost – benfit” med omsorg när man ska behandla. Detta gäller i allra högsta grad gonorré. Det finns 

gonorré som är totalresistent, dock inget vi sett i Sverige än. I Region Dalarna väljer vi att följa nationella 

riktlinjer och det är dem vi hänvisar till i våra STI-riktlinjerna. Klicka här för att läsa SSDV:S riktlinjer. 

 

 

http://www.regiondalarna.se/kondomer
https://ssdv.se/venereologi/riktlinjer
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Chemsex  
Att ta droger i sexuellt syfte, så kallat kemsex, blir allt vanligare bland gruppen män som har sex med 

män. RFSL ser nu en stor framfart av fenomenet i Stockholm, rapporterar Sveriges Radio på sin 

webbsida. RFSL bedriver ett utåtriktat arbete där volontärer besöker natt- och bastuklubbar för män som 

har sex med män.  

– Där har volontärer vittnat om hur folk tar droger öppet och att det ligger sprutor i lokalerna, säger Emil 

Briones Ahlén, projektledare på RFSL Stockholm. Enligt honom har organisationen sett en stor ökning och 

normalisering av så kallat kemsex.  

– Man tar droger för att förhöja sexet. Det kan vara två eller flera personer. Det är inte ovanligt att det är 

en fest som kan pågå i några timmar till flera dygn, säger han. Venhälsan är en mottagning i Stockholm 

som vänder sig till män som har sex med män. Förra året fick nästan 50 personer en hiv-diagnos här och 

bland en femtedel kunde hiv-smittan kopplas till kemsex, enligt Finn Filén, biträdande överläkare på 

Venhälsan. – En femtedel är ganska mycket och det som vi har märkt i patientmötena är att det här börjar 

bli vanligare, säger han. Ekot har varit i kontakt med RFSL i Malmö och Göteborg som inte ser samma 

trend som man ser i Stockholm, där RFSL nu har startat en samtalsmottagning för utövare av kemsex.  

– Vi vill finnas på plats och hjälpa innan det blir ett problem som exploderar, säger Emil Briones Ahlén. 

Internationellt 
Motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten i Danmark, Sundhedsstyrelsen, har kartlagt hur många som får 

klamydia i åldersgruppen 15-29 år i olika kommuner i Danmark. Solrøds kommun intar första platsen i 

undersökningen med 33 fall per 1000 innevånare i åldersgruppen 15-29 år. Köpenhamns kommun 

hamnar på 9:e plats. Danmark har inte samma Smittskyddslag som Sverige (få länder i världen har så 

reglerad SmL som Sverige) och klamydia ingår inte i Dansk SmL. Man vet redan sedan tidigare att det 

troligen är tämligen hög incidens på klamydia i Danmark vilket kan bli bekymmersamt i längden. Dansk 

klamydia kanske inte är något som vi i Dalarna behöver oroa oss över men i södra Sverige där trafiken 

mellan våra länder är hög, är risken betydligt större att smittspridning mellan länder sker. För kollegorna i 

Skåne blir det dessutom en extra utmaning när man vid smittspårning uppger sexuell kontakt i Danmark 

eftersom svenska SmL endast gäller i Sverige. Man kan således inte kalla danska kontakter till provtagning 

via smittspårning utan dessa kontakter måste lämnas dit hän och avskrivas.  

Vi stannar kvar hos våra grannar i söder och rapporterar att även gonorré är på frammarsch i Danmark. 

För 20 år sedan var gonorré i princip en bortglömd åkomma med färre än fall än 100 per år. 2018 

smittades 2 200 danskar med gonorré vilket är en fyrdubbling av antalet fall på fyra år. Förklaringen tros 

vara sämre kondomanvändning och att de danska ungdomarna, liksom våra svenska, reser betydligt mer.   

Återigen blev ett långt nyhetsbrev men det finns mycket att jobba på och uppmärksamma inom sexuell 

och reproduktiv hälsa och rättigheter. Då återstår det bara för mig att tillönska er alla en synnerligen God 

Jul och ett Gott Nytt år!  

 

 


