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Ansökan om statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete i
Stockholms läns landsting
Ärendet
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 18 november 2008
fick presidiet i uppdrag att fatta beslut i ärendet då förslag till fördelning
inte kunde vara klart till ordinarie sammanträde den 18 november och
ansökan till Socialstyrelsen skulle vara inne den 20 november.
I det här ärendet anmäls presidiets beslut att godkänna förslag till ansökan
om statsbidrag för STI- och hivpreventivt arbete.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

att lägga anmälan till handlingarna.

Catarina Andersson Forsman

Bilaga
1 Ansökan om statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete i Stockholms läns landsting
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Handläggare:
Tina Ekelund

Ansökan om statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete i
Stockholms läns landsting
Ärendet
Ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag för STI/hiv-preventiva insatser.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidie beslutar

att

ansöka om 32 257 000 kr till Socialstyrelsen i statsbidrag för STI/hivpreventiva insatser

att

omedelbart justera beslutet

Förvaltningens synpunkter
I Stockholms läns landsting lever idag drygt 3000 personer med
hivinfektion. Den största gruppen utgörs av män som har smittats genom
sex med andra män, en dryg tredjedel av länets hivinfekterade. De senaste
åren har en ökning av smitta skett i gruppen. Under 2007 förekom en
hivepidemi bland personer med injektionsmissbruk där 45 personer uppgav
injektionssmitta som smittväg, att jämföra med året innan då 29 personer
smittades via injektioner. Smittspridning i den senare gruppen har under
2008 dämpats men pågår fortfarande. Den heterosexuella
smittspridningsvägen är dock fortfarande den mest förekommande och de
flesta som rapporteras smittade har smittats i andra länder än Sverige,
företrädesvis i Afrika.
Stockholms läns landsting ansöker hos Socialstyrelsen om 32 257 000 kr
för STI/hiv-preventiva insatser. Socialstyrelsens besked om slutlig
fördelning av statsbidraget beräknas vara klart i mitten av december. En
anmälan med ett eventuellt justerat förslag anmäls därefter till nämnden.
Överenskommelsen om statsbidraget mellan staten och Sveriges kommuner
och landsting omfattar 95 000 000 kr. Det är indelat i tre delar varav den
första delen, verksamheter av riksintresse, endast kan sökas av
storstadsregionerna och omfattar 45 000 000 kr. Med riksintresse menas
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dels försöksverksamhet som har en kunskapsgenerande effekt till nytta för
hela landet och dels ordinarie verksamhet som når målgrupper i hela
landet.
Den andra delen omfattar 5 000 000 kr och ska gå till uppbyggnad och
vidareutveckling av regionala kunskapsnätverk, ett arbete som för
Stockholms läns landsting påbörjades under våren 2008 i samarbete med
Stockholms stad.
Den tredje delen kan sökas av alla landsting och kommuner och utgå till
tidsbegränsade satsningar som bedrivs i huvudmännens regi eller till
tidsbegränsade satsningar som bedrivs av andra aktörer med stöd från
huvudmännen. Ett riktmärke som anges är att en verksamhet inte bör
beviljas bidrag för mer än tre år. Bidraget ska ej heller finansiera annan
ordinarie verksamhet utan är avsett för förebyggande åtgärder mot hiv/aids
och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.
En prioritering av de inkomna förslagen har gjorts samordnat av dels det
regionala rådet för STI- och hivprevention under ledning av
smittskyddsläkaren och dels av en arbetsgrupp på förvaltningen. När det
gäller förslag till fördelning av medel för frivilligorganisationerna har en
bedömning och prioritering även gjorts i samarbete med Stockholms stads
hiv/aids-samordnare. Frivilligorganisationerna ombads inkomma med
samma ansökningar till Stockholms stad och Stockholms läns landsting för
att prioriteringar av projekten och medlen skulle kunna bedömas i sin
helhet. Överenskommelsen mellan staten och SKL, Sveriges kommuner och
landsting, som reglerar statsbidraget, betonar vikten av att de lokala och
regionala huvudmännen agerar samordnat i förhållande till de ideella
organisationerna.
Socialstyrelsen har aviserat att de medel som kan sökas under första
respektive andra delen kommer att vara oförändrat jämfört med
innevarande år. För Stockholms läns landsting innebär det 16 545 000 kr
respektive 750 000 kr. Det är under den tredje delen som ett visst utrymme
till utökat bidrag kan finnas. Där söker nu Stockholms läns landsting
14 962 000 kr.
Av de drygt 40 projektansökningar som inkommit föreslås avslag på 18. Där
avslag föreslås anses ansökningarna i några fall inte uppfylla de krav som
Socialstyrelsens anvisningar ställer, exempelvis är ansökningarna otydliga i
sina projektbeskrivningar och målformuleringar. Flera av ansökningar
riktar sig mot samma målgrupp och där har en prioritering mellan dessa
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gjorts. Det finns även projektansökningar från verksamheter som omfattas
av avtal.
Ett antal afrikanska föreningarna som söker statsbidrag uppger att de vill
använda medlen till att kunna genomföra ”home-information”, det vill säga
information om kondomanvänding, hiv och STI i hemmiljö. Man söker
även medel för seminarier och informationsträffar. Lafa har sedan många
år ett nära samarbete med flera afrikanska föreningar och har bland annat
tagit fram en manual för ”home-information” samt ger stöd till
informatörer. Flera föreningar har även fått ett ekonomiskt bidrag från Lafa
för särskilda projekt och seminarietillfällen. Lafa föreslås inför 2009 få en
mer samordnande roll i arbetet med länets föreningar som vänder sig till
olika etniska grupper, med erbjudande om utbildningar, deltagande i
kampanjer liksom vägledning i projektformuleringar enligt Socialstyrelsens
anvisningar om hur statsbidraget är tänkt att användas. Föreningar
kommer även att kunna ansöka om aktivitetsstöd i samband med
exempelvis ”home-information”, seminarie- och utbildningstillfällen eller
andra arrangemang. Arbetet som kommer att starta vid årsskiftet på Lafa
föreslås få 1 000 000 kr för 2009. I ansökan från Stockholms stad till
Socialstyrelsen föreslås också särskilda medel för arbetet med etniska
föreningar på Lafa.
Alla projekt som får statsbidrag följs upp. Inför 2010 är det angeläget att
förvaltningen utreder huruvida projekt, som pågått en längre tid, ska ingå i
ordinarie uppdrag. Utvärderingar kommer att genomföras på några utvalda
projekt. Landstinget kommer även kunna dra nytta av den utvärdering som
Socialstyrelsen genomför på projekt som ges bidrag på nationell nivå och
som väntas bli klar under mars 2009.

Catarina Andersson Forsman
Leif Karnström
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Förslag till fördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventiva insatser:
Förening som
söker
statsbidrag

Projektnamn

Sökt
belopp

Föreslaget Kommentar
belopp

Beslut
2008

Africa South of Sahara

STI/hiv-information till

380 000 kr

0 kr

Ej sökt

Ny förening i Stockholm.

invandrare från Afrika

Beskrivna aktiviteter

söder om Sahara

kan genomföras med
stöd från Lafa.

Afrikanska kvinnors

Hivverksamhet bland AKNs

nätverk (AKN)

medlemmar

880 000 kr

0 kr

Beskrivna aktiviteter

Ej sökt

kan genomföras med
stöd från Lafa.

Afrikanska nätverket

Hiv/aids- och STI-

1 764 000

för hivprevention

preventiva insatser bland

kr

Afrikanska rådet i

0 kr

Nystartad förening. Inga

afrikanska

beskrivningar. Hänvisas

invandrargrupper

till Lafa.

-

350 000 kr

Ej sökt

färdiga projekt-

50 000 kr

Sverige, AFRIS

Uppsökande

150 000

verksamhet, hembesök

kr

hos hivpostivia. Bra
samarbete sedan
tidigare med Lafa. För
genomförande av
ytterligare aktiviteter
hänvisas till Lafa.
Afrosvenskarnas

Råd- och stödmottagning

riksförbund

för afrikaner

Ghana Union

Förebyggande av hiv/STI

240 000 kr

50 000 kr

185 000 kr

25 000 kr

Bidrag till råd- och

150 000

stödmottagningen.

kr

Samlar personer från

50 000 kr

Ghana och
omkringliggande länder
till informationsträffar.
Hänvisas för behov av
ytterligare aktivitetsstöd
till Lafa. Tidigare
samarbete med Lafa.
566 800 kr

0 kr

Hänvisas till Lafa för

Hälsoteamet

Information om sexuellt

förebygger hiv

överförbara sjukdomar och

stöd till specifika

psykosocial ohälsa

aktiviteter.

Kongo riksförbund i

Aktiva aktörer mot hiv/aids

Sverige

i Stockholms län

580 200 kr

0 kr

Hänvisas till Lafa för
stöd till specifika
aktiviteter.

Stockholms läns landsting
Box 6909
102 39 Stockholm

Telefon: 08-123 132 00
Fax: 08-123 131 04
E-post: registrator.hsn@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Besök oss: Hantverkargatan 11 B. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, buss 3, 40, 62 och 69

50 000 kr

Ej sökt
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Kongoföreningen i

Hiv/aids bekämpning

741 000 kr

0 kr

Hänvisas till Lafa.

0 kr

Nätverk för afrikaner i

Hiv/aids

420 000 kr

0 kr

Vantör

informationsspridning och

stöd till specifika

Hänvisas till Lafa för

Ej sökt

bekämpning bland

aktiviteter.

Stockholm

afrikaner
Riksorganisationen

Tillsammans mot hiv

180 000 kr

0 kr

Kongo-Kinshasa

Hänvisas till Lafa för

Ej sökt

stöd till specifika
aktiviteter.

Somaliska hälsoteamet

Verksamhetsarbete mot

500 000 kr

300 000 kr

hiv/aids etc….

Samlar personer från

300 000

Somalia och

kr

omkringliggande länder
till informationsträffar
och ”homeinformation”. Har
funnits i ca 10 år och har
ett upparbetat
arbetssätt.
Somaliska

Låt oss rädda ungdomar

198 700 kr

0 kr

kulturföreningen

från hiv

Heteroplus

Kamratförening

229 112 kr

25 000 kr

Posithiva gruppen

Stöd till hivpositiva

1 000 000

300 000 kr

För sent inkommen

0 kr

ansökan.
Resursorganisation för

50 000 kr

hivpositiva.
Resursorganisation för

300 000

kr (från

hivpositiva MSM med

kr

både stad

omfattande verksamhet.

och län)

Ingår i flera nätverk .
Samarbetar med Lafa.

Kamratföreningen

Inspiration/informations-

Oasen

helger med fokus på hälsa

320 000 kr

0 kr

Riksorganisation med

Ej sökt

finansiering från Socialstyrelsen.

Stiftelsen Noaks Ark

Stiftelsen Noaks Ark

Samarbetar med flera

4 000 000

kr (från

olika aktörer inom såväl

kr

stad och

landsting som kommun

län)

och andra

8 300 000

4 000 000 kr

frivilligorganisationer.
Stiftelsen Noaks Ark

Stigma som söndrar – ett

265 000 kr

0 kr

700 000 kr

700 000 kr

intervju och teaterprojekt
Convictus

Convictus

Nationellt projekt med

Ej sökt

internationell koppling
Uppsökande och

700 000

stödjande arbete mot

kr

målgruppen
missbrukare. Provtar
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hiv/hepatit i samarbete
med landstinget.
Vaccinerar.
RFSL

RFSL Stockholm

Utåtriktat hivpreventivt

1 700 000

kr (från

arbete mot målgruppen

kr

stad och

MSM.

3 700 000

1 700 000 kr

län)
RFSU

Med samtalet som redskap

652 000 kr

600 000 kr

Förbättrad rådgivning

Ej sökt

till ungdomar med
utveckling av MImetoden (motiverande
samtal)
RFSU Stockholm

Skolinformatörsverksamhet

1 760 000

Stockholms

Ungdomsmottagningen

400 000 kr

0 kr

kr

Finansiering från

Ej sökt

Stockholms stad
0 kr

stadsmission

Ingår i avtal samt får

Ej sökt

föreningsbidrag från
HSN-förvaltningen.

IFMSA Stockholm

Kärleksakuten

26 000 kr

26 000 kr

Sexualupplysningsproje

Ej sökt

kt lett av
läkarstuderande
Svenska institutet för

ProSam

500 000 kr

0 kr

Ej fokus på STI/hiv-

Ej sökt

preventivt arbete

sexuell och
relationsmässig
rehabilitering
Socialmedicinska

”Hivbussen”

723 350 kr

0 kr

häktesprojektet
Kriminalvården

Häktesprojektet, sjukvård

Region Stockhom

(2 sjuksköterskor)

607 500 kr

460 000 kr

Uppdrag som from 2009

450 000

ingår i beroendevården.

kr

Samarbetsprojekt under

Ej sökt

utveckling mellan
kriminalvården i
Stockholm och
Stockholms läns
landsting. Tidigare
finansiering från
Socialstyrelsen.
Delfinansiering från
Kriminalvården på 25%.

Karolinska

Hivskola för barn och unga

universitetssjukhuset/

i åldern 10-17 år

989 750 kr

800 000 kr

Verksamhet som riktar

714 000 kr

sig till barn och unga

Kuratorskliniken

med hivinfektion i hela
landet

Karolinska

Hivkonferens med

1 032 000

700 000 kr

Verksamhet som riktar

500 000
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universitetssjukhuet/

uppföljande månadsträffar

Kuratorskliniken

för ungdomar med

kr

sig till ungdomar i hela

kr

landet

hivinfektion i åldern 18-26
år
Karolinska

Nationellt Kunskaps- och

2 081 150

universitetssjukhuset

resurscentrum för barn och

kr

1 500 000 kr

ungdomar med hiv

För spridning av

1 200 000

kunskap om barn och

kr

unga med hiv samt
metoder att arbeta med
målgruppen.

Karolinska

Projekt ungdoms-

universitetssjukhuset/

/överföringsmottagning

112 350 kr

80 000 kr

Mottagning för

Ej sökt

hivinfekterade

Barnmedicin 1

ungdomar.
Konsultinsatser från
sexualpedagoger.

Beroendecentrum

Hiv/aids-förebyggande

1 200 000

Stockholm/ Maria

arbete

kr

0 kr

Ingår i avtal from 2009.

600 000

Särskilt projekt riktat

kr

mot nyanlända

Ungdoms tjej- och

ungdomar bör utvecklas.

killmottagning
215 000 kr

215 000 kr

Utveckling av

Beroendecentrum

”Risk-kommunikation”

Stockholm

enligt MI-modellen

samtalsmetoder för

(motiverande samtal)

personer som injicerar

Ej sökt

narkotika
Beroendecentrum

Respondent Driven

Stockholm

Sampling, RDS

Karolinska

MI (motiverande samtal)

160 000 kr

0 kr

Ofärdig projektplan

Ej sökt

76 000 kr

76 000 kr

Utbildning för

Ej sökt

universitetssjukhuset

sjuksköterskor på avd

/infektionskliniken

I54 (infektionsavdelning

I54

för personer med
injektionsmissbruk) i
motiverande samtal

Karolinska

Metodutveckling/basdata

1 895 000

universitetssjukhuset

för projektet ”3SH” (stoppa

kr

/infektionskliniken

smittspridning i Sthlm av

I73

hiv och hepatit C infektion)

Sesammottagningarna

Stärka primärvården att

3 000 000

(4 st)

förebygga STI/hiv och

kr

0 kr

2 000 000 kr

Oklar projektansökan

Ej sökt

Utbildningsinsatser mot

2 000 000

primärvård

kr

Projekt påbörjat 2008

300 000
kr

oönskade graviditeter
501 325 kr

500 000 kr

Södersjukhuset/

Projekt SMART –

Venhälsan

internetbaserat hiv/STI-

och avslutas under nästa

interventionsprogram för

år

MSM
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Södersjukhuset /

Sexuella livsstils-

Venhälsan

karaktäristika hos MSM-

559 175 kr

250 000 kr

interventionsprogram

För uppstart av

risktagare

riktat till MSM med

Ej sökt

sexuellt riskbeteende
Södersjukhuset /

Drogbruk och hiv/STI

Venhälsan

bland MSM

266 350 kr

200 000 kr

Syftar att ge ökad

Ej sökt

kunskap och höjd
medvetenhet om
sexuellt risktagande i
samband med drogbruk
304 750 kr

150 000 kr

Utarbeta och

Södersjukhuset /

Strukturerad rådgivning:

Venhälsan

testning av hiv och andra

implementera

sexuellt överförbara

utbildningsprogram för

infektioner

Sesammottagningar i

Ej sökt

hivsnabbtest och
strukturerad rådgivning
Lafa

Regionalt kunskaps- och

12 000 000

metodcentrum

kr

13 000 000 kr

1 000 000 kr extra

11 276 000

föreslås för insatser

kr

riktade till etniska
föreningar (se
tjänsteutlåtande)
Lafa

Utveckling av regionalt

1 771 000

kunskapsnätverk

kr

750 000 kr

Initierat av

750 000

Socialstyrelsen,

kr

fortsätter under 2009
Lafa

Unga vuxna och resenärer

2 575 000

0 kr

kr
Lafa

Järva Mansmottagning

2 000 000

1 700 000 kr

kr

Ingår i Lafas ordinarie

500 000

uppdrag

kr

Mottagning för män.

1 700 000

Samarbetar med SFI-

kr

skolor (svenska för
invandrare)
Stockholms stad

Spiralprojektet

1 100 000

1 100 000 kr

kr

socialtjänstförvaltning,

700 000

kompetens och

kr

barnmorskeinsatser,

Prostitutions- och

provtagning

spiralenheten
Hälso- och

Samordningsfunktion för

1 000 000

sjukvårdsnämndens

STI/hiv-preventiva insatser

kr

förvaltning

För gynekologisk

1 000 000 kr

Kontaktperson mot

1 000 000

Socialstyrelsens

kr

hivenhet, samordning i
det regionala rådet och
samarbete med
Stockholms stads
hiv/aids-kansli.

