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Vi har kommit in i mars månad och det är hög tid för årets första informationsblad!
Årsstatistik 2018
Klamydia var den enda STI som minskade under 2018, dock var denna minskning marginell och skedde
endast under första halvåret. Andra halvåret ökade antalet fall och denna ökning ser ut att fortsätta
nu i början av 2019. Det är främst bland unga kvinnor mellan 15–19 år som antalet fall har gått ner.
Totalt anmäldes 1127 fall av klamydia under förra året. Gonorré fortsätter tyvärr att öka, under 2018
anmäldes 83 fall, jämfört med 67 året innan. Detta är oroväckande, särskilt eftersom det finns en
resistensproblematik. Ökningen har främst skett bland MSM, men under 2018 ökade även den
heterosexuella smittan kraftigt. Vi har fortfarande relativt få fall av syfilis i länet, under 2018 anmäldes
6 fall. När det gäller hiv hade vi det högsta antalet inhemska smittade på mer än 10 år, dock var
majoriteten av fallen smittade utomlands. Totalt antal fall var 25. Värt att notera är att åldern på de
anmälda fallen av hiv sträckte sig mellan 25 och 77 år. Viktigt att vi har i åtanke att vem som helst kan
smittas av hiv, oberoende av ålder, sexuell läggning, kön osv.
Att möta hbtq-personer
RFSL Stockholm har tagit fram en handbok som handlar om bra bemötande av hbtq-personer. Den
innehåller bland annat information om hbtq-personers situation, samt en checklista med saker som är
bra att tänka på i mötet. Vårt bemötande kan göra stor skillnad för en persons mående! Handboken
finns att ladda ner här.
HPV-vaccination
En ny svensk studie har jämfört tre olika vaccinationsstrategier för HPV-vaccination och man kom fram
till att det mest effektiva var att erbjuda vaccinet inom skolan. När vaccinet erbjöds i skolan så
uppnåddes högst täckningsgrad, samt ökad jämlikhet. Det är dock fortfarande inte lika hög täckning
när det gäller HPV-vaccin som det är för de vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet. 2 av 10
flickor i Sverige vaccineras inte mot HPV.
SRHR-konferens 28-29 maj
Folkhälsomyndigheten kommer i juni att släppa resultaten från den stora befolkningsstudien om
sexuell hälsa som genomfördes 2017. I samband med detta bjuder de in till en konferens där resultaten
kommer presenteras och diskuteras. Konferensen hålls på Stockholm City Conference Center och
kostar 595 kr/person. Den som är intresserad av att delta kan läsa mer och anmäla sig här.
Föräldraledighet och vikarie
Jag kommer att gå på föräldraledighet fr o m 23 april och under tiden jag är ledig kommer en vikarie
att ta över arbetet. Hon heter Cecilia Brenner och börjar 1 april.
Vänliga hälsningar,
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