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Oktober 2019 

tt år går fort, i alla fall känns det så när man har roligt på jobbet och trivs med det man gör. Så känns 

det för mig när jag nu inser att den 1:a november så har jag jobbat som hiv/STI-samordnare i ett år. 

Det har tagit lite tid att komma in i arbetet och att knyta kontakter som är en bland det viktigaste sakerna 

med detta arbete. Samordningen gäller ju hela Region Dalarna och en av utmaningarna med detta jobb, 

är just att hitta och knyta kontakter och samarbetspartners.  

SRHR-frågorna löper ju genom hela människans livscykel, på ett eller annat sätt men fokus ligger förstås 

på unga och unga vuxna. De utgör en stor målgrupp och min vision är att hela Dalarnas befolkning ska ha 

en god sexuell hälsa och grunden till det tror jag till viss del läggs i ungdomsåren. Därför lägger vi en ner 

mycket resurser för att nå och möta dem på deras arenor. Vi har ungdomsmottagningarna som utgör en 

stor och viktig del, men alla ungdomar går inte till ungdomsmottagning. Skolan är den arena där man kan 

möta de allra flesta ungdomar. Vissa ungdomsmottagningar, som har tid och resurser, åker dessutom ut 

till skolan och informerar om sin verksamhet.  

Sex och relationer i skolan 

Sedan en tid tillbaka så har Faluns skolor med omnejd haft möjligheten att boka en barnmorska som 

håller lektion/föredrag om sex och relationer. Nu kan vi även erbjuda den möjligheten i Rättvik, Leksand 

och Mora. Så det är med stor glädje jag nu kan meddela att vi startat ett samarbete med en mycket duktig 

och engagerad barnmorska som utgår från Rättvik. Så hjälp gärna till att sprida budskapet till högstadium 

och gymnasier i nordöstra Dalarna, att detta erbjudande finns. Erfarenhet från den tid som Faluns skolor 

haft den här möjligheten, visar att det är mycket uppskattat av både lärare och elever. Jag fick 

möjligheten att vara med och lyssna när en barnmorska hade lektion för en åttondeklass i Falun och jag 

blev djupt imponerad av hur fint hon fångade elevernas intresse och hur hon fick dem att oblygt ställa 

frågor på ett öppet och seriöst sätt. Så uppmuntra skolorna att boka en barnmorska till skolan så har vi 

lagt ännu en bit i pusslet för ett Dalarna med god sexuell hälsa.  

Än så länge finns bara möjligheten att boka barnmorska till skolan i Falun- och Moratrakten. 

Smittskyddsenheten ger ekonomisk ersättning till den vårdcentral som barnmorskan utgår från men trots 

det har det varit svårt att hitta flera som vill ta uppdrag i skolan. Detta beror troligen på barnmorske- 

bristen. Det finns helt enkelt inte utrymme i den dagliga verksamheten att avstå en dag med 

patientmottagning. Men trots det vill jag återigen uppmana er att hjälpa till att hitta fler barnmorskor som 

skulle vara intresserade av att jobba utåtriktat. Vi behöva någon som täcker in södra Dalarnas skolor så 

som Avesta- och Hedemoratrakten samt någon i nordvästra delen som tar sig an Vansbro och Malung och 

någon i Borlänge- Ludvika och Säterområdet. Så ta dig en funderare om detta kan vara något för dig. Att 

jobba med unga är så givande – man får så mycket tillbaka av våra härliga ungdomar, eller hur? 

Vill du - fullbokat 

Den 4:e december arrangerar Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige, en utbildningsdag med rubriken 

”Vill du?” - ett koncept från RFSU, som riktar sig till personal som i sitt yrke träffar unga, tex 

fritidsgårdspersonal. Temat för dagen är ömsesidighet och dialog mellan unga. Utbildningen är nu 

fullbokad och flera undrar om det kommer nya tillfällen att gå denna.  
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Beroende på vad utvärderingen visar den 4/12 så finns det planer på att köra en omgång till våren 2020. 

Jag återkommer med besked längre fram.  

Nytt på nationella fronten 

En efterlängtad nyhet nådde oss hiv/STI-samordnare då det stod klart att Folkhälsomyndigheten nu fått 

regeringsuppdraget att ta fram en nationell SRHR-strategi. I många år har vi saknat och efterfrågat detta 

för att ha något att utgå från när vi ska planera SRHR-arbetet på lokal nivå. Strategin kommer att var klar 

om ett år ungefär, vilket meddelades oss samordnare på kontaktpersondagarna i september.    

Slå en signal 

Här kommer en uppmaning till er som jobbar med smittspårning av STI. Vi på smittskyddsenheten tycker 

det är bra om vare sig ni eller vi behöver göra onödigt arbete. Ofta när vi får in en paragrafanmälan till oss 

så visar det sig att personen redan är provtagen, antingen i vårt län eller i annat län. För att slippa skriva 

en paragrafanmälan i onödan så uppmuntrar vi er att ringa till oss på smittskyddet så kan vi lätt 

kontrollera om en person redan är provtagen. Om personen befinner sig i annat län så ringer vi till berört 

smittskydd i det länet som har rätt att ge oss uppgifter om provtagning. Eftersom vi är en egen myndighet 

så måste vi registrera in alla inkomna anmälningar, även om vi inte vidtar någon åtgärd. Det är inte 

optimalt att bli registrerad som ett ärende hos Smittskyddsläkaren om att man har fullföljt sin uppmaning 

att lämna prov. Det kan ju finnas flera skäl till att mottagningen inte har fått bekräftelse på att uppmanad 

kontakt varit och lämnat prov. Så tag för vana att ringa till oss och kontrollera om personen provtagit sig 

någonstans, innan du börjar skriva en paragrafanmälan.  

Kondomer 

Från och med 1:a november träder det nya avtalet om kondomer i kraft. Vi går in i SKL:s avtal och därmed 

kommer sortimentet av valbara kondomer att förändras. Bland annat så kommer det att finnas en del av 

RFSU:s kondomer i sortimentet. Men pga den senaste tidens leveransproblem så törs jag inte lova att de 

nya kondomerna kommer att finns tillgängliga för beställning den 1:a november. Men så fort jag ser att 

leveranserna fungerar så kommer jag att lägga ut ett nytt beställningsformulär under sidan 

www.regiondalarna.se/kondomer men än så länge är det gamla sortiment som gäller, tills nytt formulär 

finns.  

Smittspårningsutbildning 

Den 2:a oktober så arrangerades en heldag smittspårningsutbildning STI. Närmare 80 personer hade 

anmält sig, så intresset och behovet av utbildning är stort. Utbildningen ges vartannat år och det hinner 

börja en hel del ny personal under den tiden som hinner börjar arbeta med smittspårning utan att ha gått 

utbildningen, vilket ju inte är optimalt. Det är ganska resurskrävande för oss att få till en heldagsutbildning 

så att erbjuda den oftare känns inte heller som lösningen. Vi har funderat på ett alternativ som kan finnas 

tillgängligt hela tiden och att ha något att erbjuda som i alla fall går igenom det viktigaste bitarna. Tankar 

finns därför på att försöka göra en introduktionsfilm som kan ligga åtkomligt på Intra, så att man kan titta 

på den när som helst. Detta skall på intet sätt ersätta den vanliga smittspårningsutbildningen, utan ska 

endast fungera som ett komplement. Utvärderingen från den 2:a oktober visade att den var uppskattat då 

många gett utbildningen högt betyg. Så det finns ingen indikation på att vi ska sluta med den typen av 

utbildningsdag men en snabbkurs som alltid finns tillgänglig via webben vore bra under tiden. Detta är 

alltså min vision att få till men jag råder ju inte allena så jag arbetar vidare med detta så får vi se var vi 

landar.  

http://www.regiondalarna.se/kondomer
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Internationella nyheter 
En ny studie i Australien antyder att klamydia kan skada manlig fertilitet. Detta meddelar nyhetsbyrån 

UPI. "Klamydiainfektion har förknippats med kvinnors infertilitet men mycket mindre är känt om dess 

påverkan på manlig infertilitet, särskilt om män inte upplever symtom, vilket beräknas vara i cirka 50 

procent av fallen”, säger studieledaren Ken Beagley, professor vid Queensland University of Technology i 

Australien. Forskningen har hittat klamydiaagens i biopsi från testikelvävnad hos infertila män, där ingen 

annan orsak till infertiliteten har identifierats. "Detta är det första rapporterade beviset på 

klamydiainfektion i mänsklig testikelvävnad, och även om det inte kan sägas att klamydia var orsaken till 

mäns infertilitet, är det ett betydande fynd”, säger Beagley. En vidare studie på hanmöss har visat att en 

infektion i testiklarna, avsevärt försämrar normal spermieutveckling. Huruvida klamydia ingår i 

Australiensisk Smittskyddslag vet jag inte men eftersom den gör det i Sverige så kanske vi ändå hittar och 

behandlar merparten av klamydiainfektioner. Det finns fördelar med att klamydia ingår i svensk 

Smittskyddslag.   

Nyhetsbyrån TT rapporterar att antalet unga i Sydafrika som får hiv-behandling har ökat tiofalt det 

senaste decenniet. Sydafrika har cirka 7,2 miljoner hivsmittade. En undersökning visar att det idag är tio 

gånger fler som får vård sedan 2010. Detta är förstås glädjande nyheter och behövligt om vi ska kunna 

uppnå WHO:s globala 90-90-90-mål.  

PreP – preexpositionsprofylax för hiv, är ju något vi haft i Sverige en tid, liksom en del länder i Europa. Nu 

har möjligheten även nått USA då Kalifornien blir den första delstaten i USA att tillåta specialutbildade 

farmaceuter att tillhandahålla 60-dagars profylax. I USA smittas cirka 40 000 personer av hiv per år och att 

öppna upp dörrarna för PreP är en del i arbetet att stoppa spridningen av hiv.  

Nytt inom kunskapsnätverket 

Sedan förändringen gällande statsbidrag trädde i kraft så har de flesta av landets sex kunskapsnätverk 

inom hiv/STI, lagts ner och samarbetet har upphört helt. Detta har förstås fått konsekvenser både i 

storstadslänen som övriga län. Glädjande nog så har kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige, som 

Dalarna tillhör, överlevt och samarbetet fortsätter. I dagsläget består nätverket av Dalarna, Gävleborg, 

Västmanland och Uppsala men från årsskiftet ansluter sig även Sörmland till nätverket. Sörmland tillhörde 

det nu nedlagda nätverket Adlon, tillsammans med sex andra regioner. Samordnaren i Sörmland har 

liksom många mindre regioner, känt ett behov av att fortsättningsvis arbeta tillsammans med andra län 

kring hiv/STI-frågor. Så det är med glädje vi välkomnar Sörmland till nätverket. Det finns ytterligare en 

region som visat intresse att få ansluta sig, så vi får se om en sjätte medlem ansluter sig till 

kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige.  

Det blev ett långt nyhetsbrev denna gång så jag avslutar med att önska er alla en trivsam höst. Tänd ett 

ljus i mörkret och känn den goda värmen och låt ljuset sprida sitt sken i mörkret.  

   


