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Motion av Inger Ros (s) om start av en informationskampanj i
syfte att minska spridningen av klamydia
Förra årets Folkhälsorapport berättade bland annat att klamydia är den vanligast förekommande
sexuellt överförda infektionssjukdomen i Sverige. Den sprids oftast bland tonåringar och unga
vuxna. När klamydia på 80-talet blev en anmälningspliktig sjukdom skedde en minskning av
antal fall fram till mitten av 1990-talet. Folkhälsorapporten förklarar att minskningen kan ha
berott på såväl riktade preventionsinsatser som genom aktiv smittspårning. Utöver detta anger
rapporten att en generellt ökad riskmedvetenhet har haft betydelse.
Sedan mitten av 1990-talet har antalet fall av klamydia mer än fördubblats. I den översyn av
STI-verksamheten, det vill säga hiv/aids och övriga sexuellt överförbara infektioner, redovisas
att ungdomsmottagningarna i Stockholms län rapporterade in 65 procent fler fall av klamydia
under 2007 än motsvarande period året före. 2007 rapporterade Smittskyddsenheten i vårt
landsting om totalt 10.948 nya fall i länet att jämföra med cirka 8.500 fall för 2006. Av
uppgifterna framgår också att de som främst drabbas är kvinnor 15-19 år, kvinnor 20-24 år och
män 25-29 år. Fördelat efter kön är 56 procent av de drabbade kvinnor och 44 procent män. Det
finns stor anledning för Stockholms läns landsting att öka ansträngningarna för att rå på
klamydiaspridningen
När samhället i mitten av åttiotalet tog krafttag mot spridning av HIV ledde det till goda
resultat. En viktig förklaring till framgångarna var att samhällets kampanjer inte bara
förändrade beteenden hos enskilda utan också legitimerade och öppnade möjligheter till
diskussioner och samtal i samhället om sexuellt överförbar smitta. Utvecklingen av
klamydiasmittan i vårt landsting borde därför kunna begränsas och pressas nedåt med samma
offensiva insatser som under HIV/Aids-kampanjerna.
Med anledning av ovanstående föreslår jag landstingsfullmäktige besluta
att

landstinget initierar en bred informationskampanj i syfte att minska
spridningen av klamydia i Stockholms län.

Stockholm den 3 april 2008

Inger Ros (s)
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