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Svar på interpellation 2003:9 av Birgitta Rydberg (fp) om
ökningen av antalet anmälda fall av syfilis
Interpellationen har ställts till sjukvårdslandstingsrådet Inger Roos men enär jag är
politiskt ansvarig för landstingets smittskyddsverksamhet besvarar jag
interpellationen.

Frågorna Birgitta Rydberg ställde lyder: ”Vad görs idag för att förhindra
spridningen av syfilis” samt ”Vilka åtgärder kommer du att vidta för att
hindra spridningen i framtiden?”
Svar: Antalet anmälda fall av syfilis har varit mycket lågt under hela 1990-talet i
Stockholms läns landsting, det har rört sig om mellan 15 och 30 fall per år. Men
mellan åren 1999 och 2000 var ökningen femfaldig, från 13 till 62 fall. Ökningen
fortsätter, år 2002 diagnostiserades 75 fall varav 90 % var män. Andelen som
smittats utomlands har sjunkit från 86% år 1998 till 33% år 2002.
Det är särskilt bland män som har sex med män (MSM) som syfilisen har ökat.
Det är viktigt att frivilligorganisationer, landstingets vårdinrättningar, Landstinget
förebygger AIDS (LAFA) och landstingets smittskyddsenhet samordnar sina
förebyggande insatser för att nå bästa möjliga resultat. Ett målstyrt
handlingsprogram avseende sexuellt överförbara infektioner blev klart i höstas:
Handlingsprogram STI/hivprevention, Stockholms läns landsting, 2002.
Landstingets smittskyddsenhet kallade i december 2002 samman de enheter som
diagnosticerat syfilisfall för att utarbeta en handlingsplan för att minska
spridningen av syfilis.
-

Handlingsplanen innehåller bl a:

-

Förbättrad rapportering av syfilis ur epidemiologisk synvinkel.
Smittskyddsenheten har utformat en enkel blankett för att få ytterligare
information om de nysmittade fallen.

-

Förbättrad rådgivning. Smittskyddsenheten har initierat ytterligare utbildning
av kuratorerna. Nya arbetsmetoder för en förbättrad smittspårning utarbetas
och implementeras.

-

För att generellt höja kunskapsnivån angående syfilis har Smittskyddsenheten
inbjudit hälso- och sjukvårdspersonal på Sesammottagningarna, Venhälsan,
RFSL och LAFA till ett utbildningstillfälle 7 maj. Utbildningen omfattar
epidemiologi, behandling, kontaktspårning och förebyggande åtgärder.
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-

I dag erbjuds syfilisprov till män som har sex med män rutinmässigt, dessutom
har Venhälsan kvällsmottagning två gånger i veckan. Tillgängligheten har
ytterligare ökat genom att Klara hiv-mottagning sedan årsskiftet erbjuder
möjlighet till syfilisprov.

-

Smittskyddsenheten har kallat till möte kring utformandet av ett förbättrat
informationsmaterial den 4 april 2003 med bla deltagare från RFSL och
LAFA.

-

Översättningar av smittskyddsbladen avseende syfilis på engelska, spanska,
ryska, franska, thailändska är klara. Översättning till arabiska är beställd.

Därmed anser jag mig ha besvarat interpellationen.
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