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Maj månad bjuder på sedvanligt lynnigt väder. Strålande sol blandat med regn. Det är med andra ord 

precis som det ska vara. I skrivande stund har vi precis haft en rejäl topp av covid-smittade i länet och det 

är ett ansträngt läge för många, ffa de som jobbar inom vården. Låt oss hoppas att vi har det värsta 

bakom oss och att vi går mot ljusare tider i ordets alla bemärkelser.  

Statistik  
Hur har man säkert sex i en pandemi, när rådet är att hålla 1,5 meters avstånd? Jag lämnar tolkningen fri 

när jag presenterar förra årets statistik över STI. En blygsam minskning av antalet klamydiafall (cirka 100 

fall jmf med 2019) ger för handen att det troligtvis inte har hållits avstånd i alla möten. Pga hög 

arbetsbelastning på Smittskyddsenheten har vi inte haft möjlighet att analysera data närmare, så som 

ålder, kön, smittland m.m. Förhoppningsvis kommer en djupare analys längre fram. Klamydia och gonorré 

uppvisar en försiktning minskning under år 2020. Syfilis och hiv är svårare att analysera och det är därför 

svårt att dra några slutsatser utifrån ökningen som är på intet sätt är alarmerade i någon omfattning. 

Nedanstående tabell redovisar antalet fall de senaste fem åren. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Gonorré  27 21 22 24 20 

Hiv 13 6 6 4 9 

Klamydia 951 957 834 940 849 

Syfilis 2 2 7 2 6 

 

STI-information  
De flesta av er har förhoppningsvis redan fått en försändelse innehållande affisch och foldrar med 

information om 5 STI-diagnoser. I utskicket fanns även informationen översatt till andra språk. Tanken 

med detta material är att man lätt ska kunna erbjuda kortfattad och översiktlig information i tryckt 

format. Att ha skriftlig information är ett komplement till muntlig information och jag lämnar det upp till 

er själva att avgöra hur ni vill använda materialet. Jag skickade ut materialet till alla 

ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar i länet. Om man inte fått materialet men är 

intresserad så går det bra att höra av sig till mig. Jag har några exemplar kvar som jag kan skicka ut.  

Jag skulle uppskatta väldigt mycket att få återkoppling på materialet, som tex om det är ett bra material, 

känns adekvat eller inte, eller andra synpunkter. De återkopplingar jag får ligger till grund för om jag ska 

satsa på att trycka upp mer och då är det bra att veta om materialet används och om det fyller någon 

funktion.  
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Sex, relationer och film - ett webbinarium för nutidens pedagoger 
För en tid sedan deltog jag i ett webbinarium som arrangerades av Svenska filminstitutet i samarbete med 

UR och RFSU. Syftet med webbinariet var att ge pedagoger tips på filmer som kan fungera som 

diskussionsunderlag i undervisningen om sex, samtycke och relationer. Medverkade gjorde bland annat 

Filminstitutets vd Anna Serner, utbildningsminister Anna Ekström, RFSU:s ordförande Hans Linde samt 

RFSU:S sakkunnige sexualupplysare Pelle Ullholm.  Man tar även upp vikten av att tal med unga om porr 

samt film som möjliggörare när man vill närma sig komplexa frågeställningar. Hela webbinariet finns 

tillgängligt på youtube och öppet för alla. Klicka här för att komma till webbinariet.  

Guide för att bemöta unga som har sex mot ersättning 
RFSL Ungdoms projekt Pegasus Råd och Stöd arbetar med stöd för unga hbtqi-personer som har 

erfarenhet av sex mot ersättning. Med flera års erfarenheter i sammanlagt två projekt för målgruppen, 

har denna kunskap nu samlats i en metodbok. I boken lyfts olika begrepp, kunskapsområden samt 

metoder om hur det går att möta unga hbtqi-personer som har sex mot ersättning. Boken riktar sig till dig 

som i ditt yrke möter unga.  Den 24:e maj lanseras ”Pegasusguiden” – ett metodmaterial om hur man 

kan bemöta unga hbtqi-personer. I samband med releasen finns möjlighet att delta i ett digitalt event där 

det kommer att berättas mer om guiden samt närmare presentation av arbetet med materialet samt 

föreläsningar och utbildning om hur man kan använda boken i sin yrkesroll.  För mer information samt 

anmälan; gå in på följande webbsida Pegasusguiden | pegasus 

Bidragsansökan –mötesplatser för unga hbtqi-personer 
Från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) är nu bidragsansökan öppen. Syftet 

med bidraget är att främja insatser som generar i mötesplatser för unga hbtqi-personer. Gruppen själv 

har efterfrågat fritidsverksamhet en kan mötas in en trygg och stärkande omgivning. Ansökan är öppen 

tom 19:e maj och behöriga att söka är: 

 ideella organisationer som är självständiga, demokratiskt uppbyggda och har bedrivit verksamhet 

i Sverige under minst två år  

 trossamfund eller stiftelser som inte är statlige eller kommunala om de saknar vinstsyfte och 

bedriver verksamhet i Sverige 

I Dalarna behöver vi plattformar för unga hbtqi-personer att kunna mötas. detta är särskilt viktigt i hela 

länet och framför allt i glesbygdskommunerna. Så passa på att skicka in en ansökan. Mer information 

samt ansökningsblankett finns på Mötesplatser för unga hbtqi-personer | MUCF  

 

Till sist vill jag rikta mig till dig som jobbar som skolsköterska. Jag har för avsikt att mer aktivt skapa 

relationer med elevhälsan i Dalarna och planerar därför att åka ut i länet och besöka er. Tanken var att 

detta projekt skulle komma i gång till höstterminen men kanske måste skjutas upp till vårterminen 2022. 

Syftet är att föra dialog kring hur vi tillsammans kan arbeta kring frågor om sex och relationer. Jag 

kommer att ha med mig lite material till er som jag hoppas att ni kan ha nytta av. Men som sagt, huruvida 

tid och möjlighet att genomföra detta i höst återstår att se. Hör av er om ni har tankar och funderingar 

kring detta.  

    

https://www.youtube.com/watch?v=HmNAJE-2AZs
https://pegasus.se/pegasusguiden/
https://www.mucf.se/motesplatser-unga-hbtqi-personer

