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Februari 2022 

Här kommer årets första nyhetsbrev från hiv/STI-samordnare. Trots rejält kyliga dagar med nedåt -20° så 

känns det som om ljuset är på väg tillbaka och solen börjar kännas varmare mot kinden. Lägg därtill att 

restriktionerna för covid-19 har tagits bort i samhället, då känner i alla fall undertecknad att hoppet om 

ett ”normalt” liv gryr.  

Utökat samarbete med skolsköterskor 
När jag tillträdde denna tjänst så har var min tanke att försöka utöka samarbetet med elevhälsa i Dalarna. 

Dels ville jag presentera mig själv och berätta lite om vad jag kan tillföra och stötta med men även för min 

egen skull, för att få en bättre förståelse för de utmaningar och frågeställningar som en skolsköterska eller 

kurator ställs inför i gällande sexualitet och hälsa. Jag tänkte mig detta i form av en slags ”turné” där jag 

åker runt och besöker er på hemmaplan men pandemin satte ju stopp för dessa planer. Nu hoppas jag 

verkligen att det finns en möjlighet att starta detta projekt och att jag kan komma igång med att besöka 

er. När jag kommer till er så kommer jag att ha med mig lite artiklar som jag tänker överlämna till er som 

förhoppningsvis kan vara till nytta i ert möte med de unga. Bland annat kommer jag att ha med mig en  s k 

kondomlåda som är fylld med olika sorters kondomer som kan vara till hjälp för er när ungdomar 

kommer och  vill ha gratis kondomer (se bild nedan). Om ni känner att ni är intresserade av ett kort möte 

med mig där vi pratar lite förutsättningslöst och jag får överlämna mitt material till er så kontakta gärna 

mig via telefon eller mail så bokar vi in en träff. tfn 023-49 07 48 eller pia.haqwinzon@regiondalarna.se  

Jag ser fram emot att träffa Dig och lära mig mer om elevhälsoarbetet i Dalarna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll i kondomlåda. 

Nytt avtal för kondomer 
Som jag flaggat för i tidigare nyhetsbrev så pågår upphandling av nytt sortiment för kondomer i Region 

Dalarna. Efter haft ett avrops-avtal via Kommentus (numera Adda) så sker upphandlingen åter via 

regionalt via Varuförsörjningen.  Detta pga att Adda beslutat att inte fortsätta med upphandling av 

kondomer efter nuvarande avtal löpt ut.  
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Såldes sker upphandlingen av kondomer tillsammans med 4 andra regioner i Mellansverige. 

Undertecknad har utsetts som representant för Region Dalarna att tillsammans med representanter från 

de fyra andra regionerna, ingå i referensgrupp där vi har fått lämna önskemål om vilket utbud av 

kondomer vi ska ha.  

Jag kan inte säga så mycket mer pga att vi står mitt i processen att anta anbud. De som inte vann 

upphandlingen har en viss tid på sig att överklaga men allt skall förhoppningsvis vara klart någon gång i 

sommar. Därefter behövs en viss omställningstid innan ni kan beställa av det nya sortimentet så jag gissar 

att det nya sortimentet finns för beställning till hösen. Jag återkommer med mer information när allt är 

klart.  

Smittspårningsutbildning STI 
Några personer har hört av sig till oss med önskemål om att vi ska hålla utbildningsdag 

smittspårningsutbildning STI. Senaste omgången utbildningen arrangerades var hösten 2020 och vi brukar 

köra utbildningen vartannat år. När vi nu skriver 2022 så är det alltså dags igen. Datum är ännu satt men 

det kommer att bli någon gång till hösten. Håll utkik på Intra och på Smittskyddets externa webbplats 

www.regiondalarna.se/smittskydd för mer information längre fram.  

 

Anatomiska modeller 
Smittskyddet har köpt in ett par s k anatomiska modeller av manliga resp kvinnliga genitalier. De är inte 

de mest avancerade modellerna men man kan till viss del plocka isär delar för att visa skymmande 

anatomi. Syftet med detta är ni som jobbar i verksamheterna ska kunna låna dessa. Det kan tex vara vid 

något särskilt event där ni möter unga och unga vuxna och har behov att visa reproduktionsorganen på 

ett åskådligt sätt. Ja, ni har säkert fler idéer om när och var man kan tänkas ha nytta av att ha dessa 

modeller som pedagogiskt hjälpmedel. Hör av dig till mig om det finns intresse att låna dem.  
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Lästips  
Brottsoffermyndigheten har tagit fram en webbaserad utbildning som heter Av fri vilja. Utbildningen 

vänder sig till dig som undervisar i skolan och tar upp hur du som pedagog kan undervisa om sexualbrott, 

normer och frivillighet. I materialet finns övningar med koppling till ämnesplaner och kursplaner som kan 

användas. Klicka här för att komma till utbildningen.     

Kopplat till ämnet ovan så har Brå publicerat en rapport om Våld i ungas parrelationer. Rapporten 

redovisar bland annat utvecklingsområden för det förebyggande och stödjande arbetet samt förslag på 

åtgärder för hur samhället kan motverka ungas relationsvåld. Klicka här för att läsa rapporten.  

Riksförbundet Noaks Ark har tagit fram ett material som heter Vän med virus. Materialet är för både barn, 

unga och vuxna i form av böcker, film och en webbapp som på ett vardagligt och fantasifullt sätt knyter 

ihop samtal och fakta om hiv och finns på svenska och engelska. Böckerna går att beställa kostnadsfritt. 

Klicka här för att komma till sidan för mer information om filmerna och webbappen.  

   

 

Tills sist vill jag kommentera en artikel som publicerades SVT-nyheters webbsida i januari i år. Rubriken på 

nyheten var ”Vi badar i syfilis just nu” – kraftig ökning väntas. I artikeln uttalar sig 

Folkhälsomyndigheten samt läkare på Venhälsan i Stockholm. I Dalarna har vi inte sett någon 

ökning av syfilis och merparten av syfilisfallen ses i gruppen MSM (män som har sex med män). 

2021 års statistik för Dalarna redovisar endast ett (1) fall av syfilis. Således finns ingen större 

anledningen till oro gällande syfilis i Dalarna men om var observant om när du tar emot patienter 

i MSM-gruppen och som alltid, var frikostig med att erbjuda utökad provtagning om patienten 

önskar det.  

Övrig statistik gällande smittsamma sjukdomar för år 2021 redovisas i nästa utgåva av 

Smittskyddsenhetens nyhetsbrev Aktuellt från Smittskydd & Vårdhygien som kommer att 

publiceras på hemsidan www.regiondalarna.se/smittskydd  

Det var allt för denna gång och när nästa utgåva av nyhetsbrevet utkommer hoppas i alla fall jag 

att det är vår och betydligt varmare och grönare ute.   

https://www.frivilligtsex.se/skola/genomfor-lektioner/
https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2021-10-29-vald-i-ungas-parrelationer.html?lang=sv
https://noaksark.org/stockholm/van-med-virus/
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/okar-ar-efter-ar-vi-badar-i-syfilis-just-nu
http://www.regiondalarna.se/smittskydd

