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Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventiva
insatser år 2014
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås beslut om slutlig fördelning av de statliga bidragen för
STI- och hivprevention för 2014.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-15
Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventiva insatser år 2014,
bilagorna 1, 2, 3a och 3 b
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

fördela statsbidraget för STI/hiv-prevention 2014 till verksamheter
och ideella organisationer enligt bilagorna

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Stockholms läns landsting ansöker årligen om statsbidrag hos Smittskyddsinstitutet (sedan 1 januari 2014 Folkhälsomyndigheten, FOHM) för insatser
mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner.
Från och med 2014 regleras fördelning av statsbidraget av en ny förordning
(SFS 2013:666) som blev klar i augusti 2013. Ansökan för 2014 års bidrag
skulle enligt regeringsförordningen vara Smittskyddsinstitutet (SMI)
tillhanda senast den 1 oktober 2013.
Hälso- och sjukvårdsdirektören har på delegation, den 30 september 2013,
fattat beslut om ansökan till Smittskyddsinstitutet (SMI) om statliga bidrag
på 30 513 510 kr för STI/hiv-prevention. En komplettering gjordes
den 28 november 2013 efter diskussion med SMI då ett misstag upptäcktes
och det ansökta beloppet ändrades till 30 681 250 kr, varav 18 440 000 kr
för verksamhetsbidrag (bilaga 2), 11 211 250 kr för projektbidrag och
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1 030 000 kr för projekt som genomförs i samverkan med Stockholm stad
och Region Gotland (bilaga 3)
Folkhälsomyndigheten (FOHM) har beslutat bevilja 30 480 000 kr vilket
innebär en minskning på 201 250 kr gentemot det ansökta bidraget. Enligt
FHM beslut ska medel till klamydiamåndagen (projekt 5, Bilaga 3 b)
reduceras med 200 000 kr och Förvaltningen föreslår att reducera med
1 250 kr bidraget till projekt 10 bilaga 3 a, Intervention tidslinjen som ska
implementeras av Venhälsan.
Verksamhetsbidraget i landstingets ansökan till SMI för 2014 är i
huvudsak för stöd till Lafa, Sesamenheternas utbildningsinsatser gentemot
primärvården, verksamheten för hivpositiva barn och unga på Karolinska
universitetssjukhuset, samt Noaks Ark.
Ansökan för projektbidrag prioriterade bland annat fortsatta insatser till
målgruppen MSM med bidrag till Noaks Ark, RFSL Stockholm och
Posithiva gruppen samt fortsatt satsning på nätverket StopHiv, under
ledning av Lafa, där bland annat informationssatsningar under Stockholm
Pride görs med budskap om kondomanvändning och hivtestning.
Förvaltningen ansökte även om medel för ytterligare stöd till migranter
genom bland annat bidrag till olika invandrarföreningar (Nätverk för
afrikanska föreningar i Vantör, Kamratförening Oasen och Afris), till HivSverige för deras samarbete med hivmottagningen på infektionskliniken på
Karolinska universitetssjukhuset för utbildningsprojekt riktade mot
somalier med nydiagnosticerad hivinfektion, samt till RFSU Stockholm för
utbildning av personal som undervisar svenska som andra språk (SFI).
För utvecklingsinsatser riktade mot personer med injektionsmissbruk,
sökte Förvaltningen medel för att stödja Convictus uppsökarverksamhet
och motivation till testning , samt stöd till Beroendecentrum för insatser
syftande till en förändring av riskbeteende för att minska risken för
blodburna infektioner.
För personer i prostitution ansökte förvaltningen bidrag till
Prostitutionsenhetens Spiralprojekt, till RFSL Stockholm för nätverk av
aktörer som möter män som har sex mot ersättning, samt till föreningen
1000 Möjligheter som utbildar volontärer som möter ungdomar och unga
vuxna som har sex mot ersättning.
Insatser inom ramen för regionala kunskapsnätverket StockholmGotland planeras gemensamt av huvudmännen under ledning av det
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regionala rådet för STI/hiv-prevention i SLL. Stockholms stad är
adjungerad till rådet och Gotland deltar en gång per termin
Organisationer och verksamheter har fått möjlighet att via Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ansöka om att få del av det statliga hivbidraget.
Ansökningarna har bedömts och prioriterats av en arbetsgrupp på
förvaltningen med representanter från flera olika avdelningar.
Prioriteringar har skett dels utifrån regeringens mål med bidraget, den
epidemiologiska situationen i regionen, behov av kompletterande insatser
enligt behovsanalys samt med den kunskap som finns från tidigare genomförda uppföljningar och utvärderingar. Det regionala rådet för STI/hivprevention har utgjort en referensgrupp med vilken förvaltningen har
samrått.
I december 2013, gjordes uppföljningsbesök till ideella organisationer som
ett första steg i den mera omfattade utvärderingsprocess som efterlystes av
HSN. Uppföljningsbesöken visade att 2013 års projekt genomfördes som
planerat. Ett andra steg av utvärderingen blir en omfattande analys av den
återrapportering som bidragstagarna kommer att lämna i mars 2014. Den
sammantagna utvärderingen kan därför presenteras i slutet av våren.
Ekonomiska konsekvenser
Statsbidraget utgör ett komplement till landstingets förebyggande STI- och
hivpreventiva arbete.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet har positiva konsekvenser för patientsäkerhet. Beslutet syftar till
att finansiera insatser som till exempel kunskapsunderlag för hivrelaterade
diagnoser och ur ett patientsäkerhetshänseende kan dessa bidra genom
ökad precision i hivdiagnostiken. Detta bidrar även till minskad oro och
osäkerhet hos patienten, samt till att kontakten med hälso- och sjukvården i
högre utsträckning sker utifrån patientens behov och problembild.
Kommunikation är en viktig aspekt ur patientsäkerhet och därför kan det
projekt som ska ge stöd till nydiagnostiserade hivpatienter, med bakgrund
som analfabeter, förväntas bidra till ökad patientsäkerhet.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Projekten ökar jämlik och jämställd vård genom bland annat riktad
information om överföring av hiv och andra sexuellt överförda och
blodburna infektioner till grupper som inte nås av generell information,
exempelvis personer med injektionsmissbruk, nyanlända migranter och
män som har sex med män.
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Miljökonsekvenser
Inga konsekvenser

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Maria Samuelsson Almén
Tf. Avdelningschef
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Bilaga 1 – Redogörelse av det hivpreventiva arbetet i regionen/landstinget/kommunen (Komplettering 2013-11-14)

A. Vilka insatser bedriver landstinget/kommunen som projekt och vilket
arbete bedrivs tillsvidare för att uppnå de mål som anges i 2 § i
Förordningen SFS 2013:666 (Ange även projekt som genomförs i
samverkan med andra huvudmän t.ex. kunskapsnätverk.)
Preventionsgrupp
Samtliga
preventionsgrp

Insats och kostnad

Sesamenheterna på Karolinska
universitetssjukhuset (Sesam City, Sesam
Huddinge) , Danderyds sjukhus och
Södersjukhuset: Utbildningsinsatser till
vården

Projekt/
tillsvidare
Verksamhet

Finansiering

Statsbidrag

Egen/Annan
finansiering

1 540 000 kr

600 000 kr
(Lafa, 150 000
per enhet)

(385 000 kr
per enhet )

Finns samverkan med ideell organisation inom
projektet?

Ja/Nej
Vilken?

Om nej, varför inte?

Lafa, UM,

Mål: Ökad kunskap om
provtagningsteknik, smittspårningsrutiner,
STI, preventivmedel och sexuell hälsa i
primärvården, fler tester och
preventionssamtal i primärvården
Aktiviteter: utbilda, informera och
samverka med primärvården, medverka
vid kampanjer riktade till allmänheten,
uppdatera Sesampärmen
Finansiering: Delvis finansieras
Sesamenheterna med medel från avtal
mellan respektive sjukhus och HSF

Samtliga
preventionsgrp
exklusive personer

Total kostnad från hiv bidragspengar:
2 140 000 kr
Lafa: Regional metod och
kunskapscentrum

Verksamhet

11 500 000
kr

2 500 000 kr
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som är utsatta för
prostitution och
personer med
injektionsmissbruk

Mål: bidra till att minska spridning av hiv
och andra sexuellt överförda infektioner,
öka kunskapen om hiv/aids samt bidra till
tidig diagnos och behandling vid eventuell
infektion
Aktivitet: metodutveckling, utbildning,
information, stöd och handledning för
vidareförmedlare som möter
målgrupperna.
Nätverksarbete, samordning och
samverkan kring preventionsinsatser med
relevanta aktörer i länet och nationellt
Kommunikationsinsatser och kampanjer
direkt till målgrupperna
Interaktiv webb kommunikation direkt till
vissa målgrupper genom frågachans.nu
och säkraresex.se
Kondomsdistribution och
utbildning/metodutveckling kring
kondomsamtal för aktörer som möter
preventionsgrupperna
Finansiering: Lafa fick 300 000
överskjutande medel från 2012
Total: 14 000 000 kr (exklusive 300 000 kr
från 2012)
Smittskydd Stockholm: Studie om vilka
interpersonella faktorer som fördröjer
hivtest

Projekt

88 000 kr

0 kr

Infektionskliniken
KS

Mål: Fördjupad kunskap om
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interpersonella faktorer som fördröjer
hivtest för att bättre kunna utvärdera vilka
preventionsinsatser som är verksamma
Aktiviteter: analys av data, enkäter kopplas
till databas, redovisning
Smittskydd Stockholm: Studie om hur
många som behandlades för TBC erbjuds
hivtestning?

Projekt

50 000 kr

0 kr

Infektionskliniken
KS

Projekt

399 600 kr

0 kr

Lafa

Mål: Ökad kännedom om vårdens
kunskaper om hivtestning vid
indikatorsjukdomar

Ungdomar och
unga vuxna

Aktiviteter: Genom retrospektiv
journalgenomgång undersöka om
patienter med okänd hivstatus som
behandlas för TBC vid infektionsklinik
Karolinska erbjuds hivtest, om samtycke
skett och utfall
Järva mansmottagning:
Ungdomsmottagningen en självklar plats
för ensamkommande flyktingungdomar
Mål: främja ensamkommande
flyktingungdomars sexuella hälsa och
välbefinnande
Aktiviteter: kartläggning av alla
ungdomsmottagningar och boenden för
ensamkommande flyktingungdomar (EFU);
utbildning av personalen på UM och
boende för EFU och skapa ett fungerande
nätverk mellan boende och deras
närliggande ungdomsmottagning
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Personer som är
utsatta för
prostitution

Maria Ungdom: Specialiserad
ungdomsmottagning

Projekt

400 000 kr

0 kr

Projekt

1 500 000 kr

0 kr

Verksamhet

700 000 kr

0 kr

BCS

Mål: Nå unga vuxna med sexmissbruk och
prostituerade för att erbjuda testning,
rådgivning och behandling
Aktivitet: dag och kvällsmottagning
Finansiering: Det finns avtalet med HSF för
övriga verksamheten men medel från hiv
statsbidrag anser ett begränsat projekt
som inte finansieras från HSF. Målet är att
projektet eventuellt kommer att tas över
av HSF beroende på projektets resultat.
Prostitutions-enheten samt SLSO:
Spiralprojektet
Mål: Förebygga hiv och STI genom att
motverka prostitution och drogmissbruk
Aktivitet: läkarkonsultation, hiv och STI
provtagning och information

Hivpositiva barn

Finansiering: målet är att projektet ska tas
över av HSF 2015-2016
Karolinska universitets-sjukhuset,
Huddinge (Barnmedicin,
kuratorskliniken): Nationellt kunskapsoch resurscentrum för barn och unga med
hiv

Infektionskliniken
KS

Mål: Utbilda och stödja personal på
infektions- och barn kliniken om
4
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behandlingen av hiv positiva barn
Aktiviteter: Ordna föreläsningar, telefon
konsultationer, genomföra nationell
konferens, informationsspridning
Karolinska universitets-sjukhuset,
Huddinge (Barnmedicin,
kuratorskliniken): Hivskola

Verksamhet

600 000 kr

0 kr

Verksamhet

300 000 kr

0 kr

Projekt

1 145 000 kr

0 kr

Infektionskliniken
KS

Mål: Att stärka unga hivinfekterade att
leva med sin hivinfektion utan
riskbeteende. Att ge dem kunskap, stärka
den egna självkänslan, skapa möjlighet till
erfarenhetsutbyte barnen emellan och
möjlighet för dem att utöka sitt nätverk.

Hivpositiva unga
vuxna

Aktiviteter: planera och genomföra tre
stycken 3-dagars hivskolor
Karolinska universitets-sjukhuset,
Huddinge (kuratorskliniken): Konferens
för unga vuxna
Mål: Erbjuda landets samtliga unga vuxna
med hiv möjlighet att delta på ung-vuxen
konferens

Män som har sex
med män

Aktivitet: Planera och genomföra en
utbildningskonferens för unga vuxna
StopHIV: Hiv/STI-förebyggande insatser
riktat till målgruppen män som har sex
med män, MSM
Mål: Öka kunskap och påverka attityder
och beteenden genom information om hiv
och andra sexuellt överförda infektioner

Lafa, Venhälsan,
PG, RFSL
Stockholm,
Smittskydd
Stockholm, RFSL
riks, RFSL Ungdom
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Personer med
injektionsmissbruk

Aktiviteter: Kartläggning och analys av
målgruppen och målgruppsbehov, möjliga
arenor, informationskanaler, definition av
budskap och aktiviteter, framtagande av
projektplan. Genomföra
informationsinsatser.
Beroendecentrum Stockholm Förändring
av riskbeteende

Projekt

216 750 kr

0 kr

Projekt

23 250 kr

0 kr

Mål: undersöka om riskinterventionen
baserad på metoden motiverande samtal
påverkar riskfyllt injektionsbeteende mer
än standarintervention for att förhindra
spridning av hiv och hepatit bland
personer med injektionsmissbruk
Aktiviteter: randomiserade kontrollerad
interventionsstudie med 45 deltagare in
the MI grupp och 45 in
standardintervention grupp
Karolinska Universitets sjukhuset,
Infektionskliniken
Mål: I samarbete med BCS, uppskatta
behovet av hepatit C behandling,
utvärdera möjligheterna att genomföra
läkemedelsbehandlingen
Aktiviteter: informations spridning om
möjlighet till hepatit C behandling och
leverutredning till målgrupper samt
jämförelse av drogintag före och efter
hepatit C utredning
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Finansiering: Infektionskliniken fick
100 000 kr överskjutande medel för
samarbete med testning hos Convictus
Smittskydd Stockholm: Hivpositiva
missbrukare i Stockholm – analys av
medicinska och psykosociala faktorer av
betydelse

Projekt

100 000 kr

0 kr

Projekt

496 180 kr

0 kr

Projekt

126 140 kr

0 kr

Mål: Utformning av vårdprogram för
personer med injektionsmissbruk inom
hivvården

Personer med
utländsk bakgrund

Aktivitet: Kartläggning av aktuellt alkoholoch narkotika missbruk hos målgruppen,
kartlägga målgruppens kontakter med
missbruksvård, sammanställa och redovisa
resultat
Hudkliniken Karolinska
universitetssjukhuset: hiv testning bland
migranter
Mål: utbilda personalen på vårdcentralen
för att öka testningsfrekvensen i
migrantgrupper med hög hivprevalens
Aktiviteter: seminarier och
temaföreläsning på mottagningar
CeFam Studie om hinder för hivtestning:
Mål: öka förståelsen för om det i den
migrerade etiopisk och eritreanska
befolkningsgruppen föreligger hinder för
testning av hivstatus och i så fall förstå de
hindren och det stigma som är knutet till
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sjukdomen

Lafa – Tolkutbildning

Projekt

250 000 kr

0 kr

Projekt

383 000 kr

0 kr

1 091 000 kr

0 kr

Mål: Underlättar vid tolkning av samtal
kring sexualanamnes, preventionssamtal,
hiv/STI besked, smittspårnings samtal och
vid hbt frågor
Aktiviteter: utbildning av tolkar och
marknadsföring av tolkarna till
infektionskliniker, sesamkliniker,
ungdomsmottagningar, osv
Lafa: Unga resenärer
Mål: Förebygga överföring av hiv och STI
bland unga resenärer i Stockholm läns
Aktiviteter: Inventering av erfarenhet från
övriga storstadsregioner, kartläggning av
målgrupper samt informationsinsatser till
målgruppen
Samordning,
uppföljning och
utveckling

Regionalt kunskapsnätverk
Mål: att utforma insatser i samråd med
representanter för Stockholm stad och
Gotland

SLL, Stockholm Stad och Gotland
Kommun

Aktivitet: Information kampanjer (WAD,
klamydiamåndagen), öka kunskap o m
hepatit C bland personer med
injektionsmissbruk, och stöd till Gotland
STI mottagning
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Stockholms läns landsting

Verksamhet

1 021 250 kr

0 kr

Syfte: samordna och stödja det STI/hivpreventiva arbetet inom Stockholms läns
landsting
Insatser planeras, följs upp och utvecklas i
samarbete med regionala rådet,
handläggare och andra inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, aktörer inom
hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer.
Ekonomisk uppföljning och rapportering
sker med stöd av controller.
Övriga samarbetspartners är Stockholms
stad, SMI, region Gotland samt
kontaktpersoner i övriga landet
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B. Vilket hiv preventivt arbete bedriver andra aktörer på uppdrag av

eller med stöd från sökande för att uppnå de mål som anges i 2 § i
Förordningen SFS 2013:666. (Ange även insatser som genomförs i
samverkan med andra huvudmän t.ex. kunskapsnätverk.)

Preventionsgrupp
Ungdomar och
unga vuxna

Personer som är
utsatta för
prostitution

Kvinnor som är
utsatta för
prostitution

Insats och kostnad

IMFA Kärleksakuten

Projekt/
tillsvidare

Finansiering

Statsbidrag

Annan
finansiering

Finns samverkan med ideell organisation inom
projektet?

Ja/Nej
Vilken?

Projekt

30 000 kr

Karolinska Institutet

Projekt

400 000 kr

Medlemsorganisatio
ners i Sveriges
tjetjourer och
kvinnojourens
riksförbund, SKR

Projekt

75 000 kr

Om nej, varför inte?

Mål: genom sex- och samlevnadsundervisning ge
ungdomar redskap och, om de vill, utrymme att
reflektera över sin sexualitet och därmed bidra
till ökad medvetenhet om sexuell hälsa.
Aktivitet: rekrytera och utbilda KI-studenter,
föreläsningar och värderingsövningar i
skolklasser
1000 Möjligheter : Burning Platform 2012-2014
Mål: Minska spridning av hiv bland unga genom
att hjälpa de att lära sig att sätta gränser för sig
själva och gentemot sina partners
Aktivitet: Utveckla och anpassa förändrings
metod Burning Platform för utbildning av
personal i samtals baserade metodmaterial samt
utbilda unga som peer educators
RFHL: Stockholm hiv/sti prevention

0 kr

Prostitutions enheten, RFSU

Mål: att skapa en mötesplats för kvinnor med
erfarenhet av prostitution och/eller
injektionsmissbruk samt kvinnor med hiv
infektion.
Aktivitet: utbildning av personal och bedriva
sexualupplysning specifikt riktat till målgruppen
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Men som är
utsatta för
prostitution

Hivpositiva och
närstående

RFSL Nätverk för MSE hälsa

Projekt

250 000 kr

Verksamhet

2 800 000 kr

Projekt

150 000 kr

Venhälsan,
Prostitutions
enheten Rose
Alliance, STAD
projektet, Järva
mansmottagning

Mål: Öka kondom användning och hiv testing
bland män och transpersoner som är utsatta för
prostitution
Aktivitet: driva näteverket
Noaks Arks .
Mål: Öka kunskapen om hiv/aids och bidra till
hiv/STI-prevention. Minska rädsla för hiv och de
hivpositiva i samhället. Öka det psykiska
välbefinnandet och den psykiska hälsan hos
personer med hivinfektion. Hjälpa personer med
upprepat högriskbeteende. Öka det psykosociala
välbefinnandet hos personer med hiv och deras
närstående.
Aktiviteter; hivinformation, uppsökande
verksamhet, stödsamtal, psykoterapi,
utbildningar, föreläsningar, handledning,
telefonrådgivning, kurativa, sociala och praktiska
stödinsatser.
Kamratföreningen Oasen - Snabbt veta,
acceptera och våga

Stockholms stad
SMI

RFSU, Positiva
Gruppen,
Kvinnocirkeln
Sverige, 1000
möjligheter och cirka
30 s.k.
invandraföreningar
och organisationer
inom gaysamhället

Noaks Ark och RFSU

Mål: Genomfört en helgutbildning till
målgruppen hivpositiva afrikaner, startat och
genomfört träffar för unga afrikaner med hiv,
initierat kontakter med migrationsverket
Aktiviteter: helgdiskussioner/workshops med
hivpositiva vuxna afrikaner, helgutbildningar för
unga vuxna hivpositiva afrikaner,
informationsbesök på flyktingförläggning i Solna
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Posithiva gruppen-Stöd, information, utbildning

Projekt

400 000 kr

0 kr

Noaks Ark

Projekt

200 000 kr

0 kr

Projekt

990 000 kr

100 000 kr
(organisationsbi
drag från HSF)

Noaks Ark och andra
organisationer för
hiv positiva gruppers
Venhälsan och
Smittskydd
Stockholm
Scandinavian Leather
Men, Lafa, Posithiva
Gruppen, RFSL
förbundet,

Mål: stödja, informera och utbilda personer som
lever med hiv, öka kunskapen på skolor och i
vården om hur det är att leva med hiv
Aktiviteter: enskilda stödsamtal och samtal i
grupp för hivpositiva MSM, ungdomsverksamhet
för hivpositiva unga, information i skolor och på
vårdinrättningar
Finansiering: PG fick 350 000 kr från Stockholm
stad för deras öppna verksamhet
Posithiv plattform ( Posithiva Gruppen)
Mål: Utbilda och informera personer som lever
med hiv för att lättare anpassa sig till sin diagnos
Aktivitet: ordan 2 konferenser
Män som har sex
med män

RFSL -Sexperterna
Mål: x antal utåtriktade pass, minst x antal
kondomer utdelade, x antal unika besökare per
dag på hemsidan, samtliga av Stockholm
gaybarer ska ha fått gratis kondomer och
glidmedel
Aktivitet: Uppsökande arbete med peereducation på klubbar, parker och där MSM finns,
sexhälsosida på nätet, engångsminibar med
kondomer för klubbar, evenemang etc
Finansiering: 100 000 kr från HSF som
organisationsbidrag. RFSL har andra aktiviteter
som inte ingår i projektet som finansieras med
hiv stadsbidrag och därför är det svår att räkna
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hur mycket av organisationsbidrag från HSF kan
räknas som direkt relaterade till projektet
RFSL fick 112 500 kr överskjutande medel från
2012
RFSL Preventionsinsatser till HBT personer och
MSM i Stockholms län

Projekt

460 000 kr

Projekt

700 000 kr

Lafa, Posithiva
Gruppen, RFSL
förbundet, Gay
Camp

Mål: En genomförd kampanj, en tvådagars
metodkonferens med förnyad kunskap om
evidensbaserad prevention, ökad kunskap i
målgrupp om hälsosamtal, smittskyddslag och
sexköpslagen, gruppledarutbildning och ett antal
träffar i grupp

Personer med
injektionsmissbru
k

Aktiviteter: Kondom- och testningskampanj,
samordning med andra aktörer,
sexhälsokonferens, kunskapsinhämtning.
Convictus -Hiv/hepatit 2012-2014
Mål: hiv och hepatit C primär och sekundär
prevention bland missbrukare med fokus på
hemlösa hiv positiva
Aktivitet: uppsökande verksamhet för
hälsofrämjande och stödjande motivations
arbete

445 000 kr får
Hälsocentrum

Frälsningsarméns
sociala center,
Stadsmissionen
center, Cross roads,
Ria Solna och
Sundbyberg,
Samverkan SBF, Hiv
Sverige, Rainbow

Finansiering: Convictus får 300 000 från
Stockholm Stad.
Dessutom får Convictus får 445 000 kr från HSF
för en annan komponent av deras aktivitet, i.e
hälsocentrum.
Projekt som finansieras med hiv stadsbidrag
fokuseras på utsökande verksamhet. Som en del
13
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Personer med
utländskt
bakgrund

av deras arbete de kan referera personer till
hälsocentrum men inte alla som kommer till
centrum kommer dit som resultat av den
uppsökande verksamheten.
Afrikaner i Stockholms län (Afris)
Informationsspridning 2012-2014

Projekt

75 000 kr

0 kr

Noaks Ark,
Medlemsorganisatio
nerna

Projekt

75 000 kr

0 kr

Noaks Ark

Projekt

200 000 kr

0 kr

Mål: Att öka kunskap om hiv bland målgruppen
och stödja de som lever med hiv
Aktivitet: Ordna seminarier och workshop samt
besöka hiv positiva och deras familjer
Finansiering: Afris fick 21 600 från Lafa för hem
information kvällar och därför är det inte direkt
relaterade med det här projektet
Nätverk för afrikaner i Vantör (NAV)
Mål: sprida kunskap om hiv till afrikaner som
reser till Afrika
Aktivitet: utveckla information material på olika
språk och ordna konferenser och seminarier
Finansiering: NAV fick 210 199 kr från Stockholm
Stad för dagcenter för äldre afrikaner. En av de
aktivitet som bedrivs i dagcenter är information
om hiv och sti
HIV Sverige: Grundläggande utbildning om hiv
för nyanlända somaliska migranter
Mål: samtliga hivpositiva somalier på
infektionskliniken deltar i utbildningen m m
Aktiviteter: planer, hålla

14

Bilaga 1 – Redogörelse av det hivpreventiva arbetet i regionen/landstinget/kommunen (Komplettering 2013-11-14)
gruppinformationstillfällen, interaktiva sessioner,
kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, samla in
kvantitativa data
Finansiering: HIV Sverige fick 158 000 kr
överskjutande medel från 2012
Noaks Ark:

Projekt

1 840 000 kr

0 kr

Snabbhivtestmottagning och migration projekt
2011-2013
Mål: En lättillgänglig hivtestning med hög
kompetent rådgivning, snabbt
omhändertagande, snabbt svar och stor
erfarenhet av såväl positiva svar, stöd av
hivsmittade och stöd av personer med stark hiv
relaterad hälsoångest.
Till migrantprojekts förfogande finns en
migrantsamordnare med stöd av assistent.
Därutöver anlitas informatörer utbildade av
Noaks Ark med olika språkkompetens
Aktivitet: Tillhandahålla och genomföra hivtest
med snabbsvar.
Finansiering: Noaks Ark får 4 241 000 kr från
Stockholm Stad som förening stöd samt för
dagverksamheter och migrantprogrammet.
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C. Vilket hivpreventivt arbete utöver det som omfattas av ansökan
planeras inför bidragsåret?
Preventionsgrupp

Insats

Projekt/
tillsvidare

Utförare

Finansiering

Egen
finansiering

Annan
finansiering

Finns samverkan med ideell organisation inom
projektet?

Ja/Nej
Vilken?

Om nej, varför inte?
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Bilaga 2
Beskrivning av insatser 2014 för verksamhetsbidrag (Verksamhetsbidrag avser endast Stockholms läns landsting, Skånes läns landsting och Västra

Götalands läns landsting samt kommuner som ingår i nämnda landsting.) Komplettering 2013-11-28
Landsting/region/kommun:Stockholms läns landsting
Summa totalt (kr): 18 440 000
Precisera
målområde
enligt 2§ p.
1-6
1-6

Beskrivning av verksamhet
(ange verksamhet samt hur länge verksamheten funnits, syfte,
metod, studier/forskning som stödjer verksamheten, mål,
aktiviteter, förväntat resultat, uppföljning/utvärdering)
För insatser 2012-2014 inom prioriterade områden, ange projektnamn
och eventuella förändringar.
Verksamhet 1. Nationellt kunskaps- och resurscentrum for barn och unga
med hivinfektion
Syfte :
Att bistå vårdgivare, myndigheter, organisationer och enskilda med kunskap
om hiv hos barn och ungdomar
Att skapa ett forum för hiv positiva barn där de kan utbyta erfarenhet med
andra barn och kan lära sig att leva med hiv
Aktiviteter
• Er bjuda tillgång till medicinsk och psykosocial kunskap genom
telefonrådgivning, konsultationer, personlig kontakt, klinikbesök,
utbildningsdagar föreläsningar och studiebesök
• Arrangera en nationell konferens om barn med hiv
• Utarbeta och sprida informationsmaterial om barn med hiv samt
pedagogiskt material att använda i samtal och undervisning om hiv med
unga hivinfekterade
• Deltagande i synliggörandet av hiv hos barn och unga igenom
informationsspridning och utåtriktat arbete
• Kartläggning av verksamhet riktad till barn och unga med hiv i Sverige
• Genomföra tre hivskolor samt en daghivskola och arrangera en nationell

2013-11-28

Målgrupp (om
annan än preventionsgrupp)

Preventionsgrupp

Utförare

Klinisk personal vid
barn och
infektionskliniker
samt smittskydds
personer
Personal vid STI
kliniker,
ungdomsmottagnin
gar, skolor,
förskolor, boenden
och organisationer
som arbetar med
hiv
Föräldrar,
vårdnadshavare,
blivande
adoptionsföräldrar
och partners

Hiv positiva
och
närstående
till hiv
positiva

Karolinska
Universitetss
jukhuset,
Barnmedicin

Söker
statsbidra
g 2014
(kr)

Övrig
finansierin
g (kr) och
finansiär

1 300 000
kr

1
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Beskrivning av insatser 2014 för verksamhetsbidrag (Verksamhetsbidrag avser endast Stockholms läns landsting, Skånes läns landsting och Västra

Götalands läns landsting samt kommuner som ingår i nämnda landsting.) Komplettering 2013-11-28
konferens om barn med hiv
Resultat och uppföljning:
Sammanställning av resultaten av hiv skola med hjälp av evidensbaserade
frågeformulär
Utvärdering av verksamhet kommer att sammanställa 2014
Verksamhet 2: hiv/STI prevention
Syfte :Att stärka primärvården i deras roll om att förebygga hiv/STI och
oönskade graviditeter
Aktiviteter:
•
•
•

1-6

Anordna seminarier och utbildning till personal inom primärvården
inklusive ungdomsmottagningar
medicinsk handledning med personal på ungdomsmottagningar
Metodutveckling till primärvårdspersonal för att i det kliniska mötet nå
och motivera riskgrupper

Verksamhet 3: : Att förebygga hiv/ STI och sexuell ohälsa
Syfte: Att arbeta för hiv/STI primärprevention för att minska antalet nya
infektioner samt främja den sexuella hälsan hos målgrupper
Aktiviteter:
• Genomföra samtal kring sexuellt risktagande och kondomanvändning
med patienter som söker vård på mottagning
• Att utbilda och samverka med primärvården, anordna utbildningar och
medverka vid STI preventiva kampanjer
• Medverka vid hiv/STI preventiva kampanjer riktade till allmänheten och
personer med riskbeteenden

2013-11-28

Ungdomar
och unga
vuxna
Män som har
sex med män
Personer
som är
utsatta för
prostitution
Personer
med
utländsk
bakgrund
Ungdomar
och unga
vuxna
Män som har
sex med män
Personer
som är
utsatta för
prostitution
Personer
med
utländsk
bakgrund

Sesam Söder
sjukhuset,
Hudkliniken

385 000 kr

Sesam
Danderyds
sjukhus,
Hudkliniken;

1 155 000 kr

2
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Beskrivning av insatser 2014 för verksamhetsbidrag (Verksamhetsbidrag avser endast Stockholms läns landsting, Skånes läns landsting och Västra

Götalands läns landsting samt kommuner som ingår i nämnda landsting.) Komplettering 2013-11-28
1-6

Verksamhet 4: Projekt för hiv/STI prevention
Syfte :Utveckla och kvalitetssäkra arbetet med målgrupperna för att
förebygga hiv/STI

Unga vuxna
Män som har
sex med män
Hiv positiva

Sesam City
och Sesam
Huddinge
Karolinska
Universitetss
jukhuset,
Hudkliniken.

Personer
med
upprepat
högriskbetee
nde

Alla
målgrupper

Aktiviteter:
•
•
•

Genomföra utbildningsinsatser inom primärvården inklusive UM
Samverka med infektion mottagning 2 för omhändertagen av hiv
positiva patienter
Utveckla MI och kvalitetssäkra omhändertagandet av målgrupp

Resultat och uppföljning:

1-4 +6

Utvärdering av hur projektet når målgrupper
Verksamhet 5: Noaks Ark Stockholms ordinarie verksamhet
Syfte : Bidra till begränsning av hiv epidemin och dess följder för enskilda
och samhället samt öka välbefinnande hos hivpositiva och närstående
Metod: genom informations och utbildningsinsatser ökar kunskap och
medvetenhet om hiv, motverkar stigma och diskriminering och lindra
hivpositivas sociala utsatthet

2 000 000
kr

Aktiviteter
Psykosocial stödverksamhet inklusive psykoterapeutiska interventioner,
stödsamtal individuellt och i grupp, telefonrådgivning samt kurativa, sociala
och praktiska stödinsatser riktade till hivpositiva
Intensifiera insatser gentemot preventionsgruppen migranter från hög
endemiska länder i form av uppsökande verksamhet, hiv information,
utbildningar, föreläsningar och psykosociala stödinsatser
Resultat och uppföljning:
Utvärderingen av verksamheten 2009. Extern utvärdering kommer
eventuellt att ske under 2014 som en komplement att tidigare
utvärderingen

2013-11-28
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Beskrivning av insatser 2014 för verksamhetsbidrag (Verksamhetsbidrag avser endast Stockholms läns landsting, Skånes läns landsting och Västra

Götalands läns landsting samt kommuner som ingår i nämnda landsting.) Komplettering 2013-11-28
Vidare förmedlare
Verksamhet 6: . Lafa - regionalt metod- och kunskapscentrum
1-6
Aktiviteter och resultatmål
•

•

•

•

•

2013-11-28

Metodutveckling, utbildning, information och handledning till
vidareförmedlare: ca 650 personer utbildade, 4 nr av tidningen Insikt t
11 500 prenumeranter/vidareförmedlare Tidningen även tillgänglig
digitalt för hela landet på lafa.nu. Tre metodmaterial (Röda Tråden,
Fråga Chans, Kropp & Sexualitet). Utbildning och stöd till
migrantgrupper tillgängliga digitalt för hela landet på lafa.nu. Expertstöd
till HSF, ex strategi kring sexuell hälsa, ökad hbt-kompetens bland
vårdgivare, ökad kompetens kring hivtestning i vården, utveckling av
arbetet med oönskade graviditeter.
Nätverksarbete, samordning och samverkan kring preventionsinsatser
med relevanta aktörer i länet och nationellt: samordning av regionalt
arbete kring målgruppen MSM, samordning av utbildningsinsatser via
Sesam till primärvården kring sexuell hälsa, STI- och hivtestning,
utveckling av preventionsarbete på UM: bl a stöd t samverkan mellan
UM och flyktingungdomsboenden.
Kommunikationsinsatser: Kondomkampanj f unga resenärer m syfte att
stödja intentionen av använda kondom gm direktbeställning av
kondomer: Ökat antal beställningar jmfr m 11300 beställningar 2013.
Informationsinsats t 23-åringar som lämnar UM: ca 95 % av 23-åringarna
nås med direktutskick m positivt respons. Projektledning av nationella
Klamydiamåndagskampanjen. Medverkan i utvidgad kampanj för
hivtestning i vården utifrån resultat från pilotprojekt
”Hivtestningsveckan” 2013: ökat deltagande i vården.
Interaktiv webbkommunikation för målgruppen unga/unga vuxna:
Frågachans.nu ca 5000 besök/månad, 300 besvarade frågor/år, ca 350
dagboksinlägg. Säkraresex.se: ca 19000 besök/mån, ca 600 besvarade
frågor/år. Båda webbplatserna tillgängliga i mobil och läsplatta.
Kondomdistribution t unga/unga vuxna, MSM, personer med utländsk
bakgrund. Metodutveckling och utbildning kring kondomsamtal, riktade
utbildningar t UM, skolpersonal, institutioner m fokus på riskutsatta

inom kommuner,
landsting och
ideella
organisationer
framförallt i
Stockholm läns och
Region Gotland
men även i övriga
landet
Tjänstemän inom
hälso- och
sjukvårdsförvaltnin
gen

Män som har
sex med män
Personer
med
utländsk
bakgrund
Ungdomar
och unga
vuxna
Utlandsresen
ärer
Hiv positiva

Lafa

11 600 000
kr

4

Bilaga 2
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Götalands läns landsting samt kommuner som ingår i nämnda landsting.) Komplettering 2013-11-28
ungdomar och migrantgrupper.

Uppföljning/utvärdering: Verksamheten utvärderas och följs upp
kontinuerligt: kursutvärderingar, läsvärdesundersökning av tidningen Insikt
avslutas, webbmätning av besöksstatistik på lafa.nu, antal användare av
digitala metodmaterial och Insikt digitalt. Kampanjutvärdering genom
uppmärksamhetsmätningar, genomslag i media, enkäter, intervjuer, antal
kondombeställningar. Uppföljning/utvärdering av webbplatserna
frågachans.nu och säkrasex.nu genom analys av besöksdata, webbenkäter
mm. Kondomdistribution: uppföljning av antalet distribuerade kondomer,
kursutvärderingar.

1-6

Verksamhet 7: Regional Rådet
Syfte : :Samordna och stödja det hi/STI preventiva arbetet inom Stockholms
läns landsting
Aktiviteter

Alla
målgrupper

2 000 000
kr

Uppföljning implementation av 2013 projekt genom granskning av
organisationer återrapportering av genomförda aktivitet och förbrukning av
medel . Ekonomisk uppföljning och rapportering sker med stöd av controller.
I samarbete med regionala rådet, handläggare och andra inom hälso-och
sjukvårdsförvaltningen, stödja frivilliga organisationer med planering och
utveckling av 2014 arbetsplan med förväntade kvartalsresultat.
Uppföljning implementation av 2014 projekt genom en fortlöpande dialog
med organisationerna och uppföljningsbesök till projekten.
Stödja samverkan och samarbetet mellan organisationer som arbetar med
samma målgrupper genom att ordna regelbundna gemensamma möte för
diskussion av specifika tema och identifikation av potentiella
samarbetsområde.
I samarbete med andra aktörer, organisera seminarier med syfte att
utveckla organisationernas kompetens i LFA och dess användning i projekt

2013-11-28
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Götalands läns landsting samt kommuner som ingår i nämnda landsting.) Komplettering 2013-11-28
planering.

Anordna externa utvärderingar av olika projekt samt stödja dokumentation
av resultaten från Sesamenheterna och Maria Ungdomsmottagningen.
Bidra till dialog med SLL om framtiden finansiering av hiv relaterade
aktiviteter i länet, med fokus på de aktiviteter som bedrivs av landstinget ’
Koordination med samarbetspartners, i.e. Stockholm stad, SMI, region
Gotland samt kontaktpersoner i övriga landet

2013-11-28
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Bilaga 3 (a)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
Landsting/region/kommun:Stockholm
Projektbidrag totalt (kr): 11 211 250 kr
Precisera
målområde
enligt 2§
p. 1-6
1+3

Projektbeskrivning
(projektnamn, syfte, metod, studier/forskning som stödjer projektet, mål,
aktiviteter, förväntat resultat, uppföljning/utvärdering)
För insatser 2012-2014 inom prioriterade områden, ange projektnamn och
eventuella förändringar.

Projekt 1: Förändring av riskbeteende för att minska spridningen av
blodburna infektioner bland personer med injektionsmissbruk
Syfte : Att jämföra effekten av standard-intervention och
motiverande samtal i förändring av riskfyllt injektions-beteende

Målgrupp (om
annan än preventionsgrupp)

Preventionsgrupp

Utförare

Personer
med
injektionsmis
sbruk

Beroendecentrum,
Stockholm,
BCS/ I66
Karolinska
Univ.sjukhus
et

112 750 kr

Ungdomar
och unga
vuxna, män
som har sex
med män,
utlandsresen
ärer

Järva
mansmottag
ning:

400 000 kr

Metod: RCT studie
Aktiviteter.
•
•

Söker
statsbidrag
2014 (kr)

Övrig
finansiering (kr)
och finansiär

Deltagare lottas till riskintervention grundad på motiverande
samtalsmetod eller standarintervention, information och
rådgivning
Matning , analys och sammanställning av resultat

Resultat och uppföljning:
Vetenskaplig granskning av manuskript med sammanställning av
resultaten av studie
1-4

Projekt 2: Kondomsamtalet
Syfte :att vidareutveckla en klinisk metod för kondområdgivning som
ökar motivationen och lusten till att använda kondom
Aktiviteter :
¤ Sammanfatta vetenskapliga studier om kondom rådgivning för att
vidareutveckla en klinisk metod for kondom rådgivning som ökar

2013-11-28

1

Bilaga 3 (a)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
motivation att använda kondomer
Genomföra en kvalitativ undersökning kring patienters upplevelse av
nöjdhet efter kondområdgivning
Resultat och uppföljning:
Utvärdering kommer att ske löpande under projektets gång.
Projektgruppen kommer att själva kvalitativt utvärdera sitt arbete
kontinuerligt, dock minst en gång per termin så länge projektet
fortgår
1-4 + 6

Projekt 3: Unga resenärer år 3
Syfte : att förebygga överföring av hiv och STI bland unga resenärer i
Stockholm län
Aktiviteter:
•
•
•

Att förebygga hiv/STI bland unga resenärer i Stockholms län
genom:
Kartläggning av målgrupper, arenor, informationskanaler
Genomföra informations insatser

Ungdomar
och unga
vuxna

Lafa:

383 000 kr

Lafa

1 145 000

Utlandsresen
ärer

Resultat och uppföljning:
Intern utvärdering planeras i samband med att treårs projektet
avslutas
1-4 + 6

Projekt 4: Stop HIV Hiv/STI förebyggande insatser riktade till män som
har sex med män
Syfte : minska spridningen av i första hand hiv men också av andra STI
samt bevaka utvecklingen av dessa infektioner

Män som har
sex med män

Kr

Aktiviteter :
•

2013-11-28

Genomföra informationsinsatser som syftar till att öka kunskap,
påverka attityder och beteenden kring testning och
kondomanvändning mm.

2

Bilaga 3 (a)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
Resultat och uppföljning:
Utvärderingar av kampanj/insatserna med konsultstöd planeras
(hösten 2014)
1-6

Projekt 4 a: Kunskapsnätverk Stockholm-Gotland

Alla

Lafa

400 000 kr

Personer
med
injektionsmis
sbruk

Karolinska
Universitetss
jukhuset,
Infektionskli
niken

100 000 kr

Hiv positiva

Karolinska
universitetssj
ukhuset,

88 000 kr

Syfte: att främja erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning
Aktiviteter
•
•
•

1-3

Samordningsfunktion 5% på Gotland inklusive möteskostnader
Samordningsfunktions i Stockholm inklusive möteskostnader
Kommunikationskompetens från Stockholm läns landsting y
styrgruppen for informationsinsatser

Projekt 5: Vilka möjligheter har hiv infekterade med smittväg IVDU till
god fysisk och psykiskhälsa Projektet är en fortsättning av 2013 och
syfte är
Syfte :Att ökad kunskap om hur aktuell missbruksstatus och boende
situation påverkar behandlingsresultat av hiv positiva intravenös
missbrukare genom:
Aktiviteter:
•
•

1-3

Kartläggning av aktuell missbruksstatus och boende situation,
från InfCare HIV)
Kartläggning av dödsorsak bland IVDU, från SoS
dödsorsaksregistret

Projekt 6: Vad vet nydiagnostiserade om smittsamhet vid hiv
Syfte : att belysa nydiagnostiserades kunskap om smittsamhet vid hiv
och om vilka inter-personella faktorer fördröjer hivtest och vad vet
nydiagnostiserade om smittsamheten vid hiv. Projektet är en
fortsättning av 2013 och syfte är

2013-11-28

Infektionskli
niken

3

Bilaga 3 (a)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
Aktiviteter:
•
1-5

Sammanställning och redovisning av enkätens resultat som
skickades till nydiagnostiserades hiv

Projekt 7: Hiv/aids förebyggande arbete
Syfte: Att utvidga målgruppen från 20 till 25 år med inriktning på
sexmissbrukare och prostituerade på mottagningen för att erbjuda
testning, rådgivning och behandling.
Aktiviteter:
•
•
•

Dag och kvällsmottagning, bokade och dropp in tider
Informationsinsatser på olika språk bland besökare
Utbildningsdagar om hiv och hepatit till all personal på Maria
ungdom samt HVB hem och transitboende

Resultat och uppföljning:

Personer
som är
utsatta för
prostitution
Personer
med
injektionsmis
sbruk

Maria
Ungdom
Specialiserad
e
ungdomsmot
tagning

400 000 kr

Prostitutions
enhet,
Spiralprojekt

1 500 000 kr

Karolinska
Universitetss
jukhuset,
Kurators

300 000 kr

Ungdomar
och unga
vuxna

Intern utvärdering av projektet. Eventuellt kommer HSF att
genomföra en extern utvärdering alternativ att bidra till
dokumentation och intern utvärdering av projektet
1-3 + 5

Projekt 8: Spiral projektet
Syfte: Att verka hiv /STI förebyggande genom att motverka såväl
drogmissbruk som prostitution
Aktiviteter:
•
•

1-6

Informations insatser om hiv/STI
Erbjuda läkarkonsultation, provtagning hiv/STI och hepatit och
stödjande samtal till målgruppen

Projekt 9: Unga vuxna med hivinfektion – årlig konferens
Syfte :Att ha ett direkt och riktat sekundärpreventivt
utbildningsarbete till/för unga vuxna (18-26 år) med hivinfektion
genom att samordna en konferens för unga vuxna med hiv

2013-11-28

4

Bilaga 3 (a)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
klinik

Aktiviteter:
•
•

Planera och genomföra en utbildningskonferens
Kartläggning i hur kliniker samt patientorganisationer/ideella
organisationer arbetar med målgruppen

Resultat och uppföljning:
Utvärderingen sker i anslutning av konferens med hjälp av en enkät
som svaras av deltagarna
1 + 3 +6

Projekt 10: Intervention tidslinjen
Syfte: Att förstärka rådgivningen till målgrupp via ’intervention
tidslinjen’ ett rådgivnings verktyg på läsplatta
Aktiviteter:
•
•
•
•

¤Utbilda personal i intervention tidslinjen
¤ rådgivnings preventionssamtal till unga MSM, genomföra
provtagning for hiv och STI
Genomföra provtagning av STI och hiv bland deltagarna i
projektet
Genomföra analys och sammanställning av resultat

Män som har
sex med män

Venhälsan

326 000 kr

1000
Möjligheter:

400 000 kr

Ungdomar
och unga
vuxna
Utlandsresen
ärer

Resultat och uppföljning:
Utvärdering görs av deltagare via en enkät ca en vecka efter de tagit
del av interventionen
1-4 + 6

Projekt 11: Hivprevention, metod för information och förändring,
unga lär unga om gränssättning och empowerment Organisationen beviljats medel för tre år, 2012-2014 inom ramen för
målgruppen prostituerade. Samarbetar med Noaks Ark.
Syfte: Att minska spridning av hiv bland ungdomar och unga vuxna
genom att hjälpa de att lära sig att sätta gränser for sig själva och
gentemot sina parter.

2013-11-28

Personer
som är
utsätta för
prostitution
(primär
grupp)
Men som har
sex med män

5

Bilaga 3 (a)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
Metod: Utbildning och information är baserade på peer educator, i.e.
från ungdomar och unga vuxna som informerar andra ungdomar och
unga vuxna

Ungdomar
och unga
vuxna

Aktiviteter:
•
•
•

Utveckla/anpassa förändringsmetoden ’Burning Platform’ for
utbildning av personal i samtals baserade metodmaterial
Intern utbildning av volontärer i det samtals baserade
metodmaterial
Utbildning av unga som peer educators

Resultat och uppföljning:
Färdigt metodmaterial för att utbilda personal , 50 diplomerade
volontärer och 20 utbildade unga från målgruppen
Intern utvärdering vid sista kvartal
1-3 + 6

Projekt 12: Afrikaner i Stockholms län mot hiv/STI
Paraply organisation som genomförs utbildning och information för
medlemsföreningar. Beviljats 75 000 kr inom ramen för treårs
satsning utlandsresenärer 2012-2014.
Syfte: Öka kunskap om hiv bland målgrupper samt stödja hiv positiva
och deras familjer. De erbjuder
Metod: kamrat stöd till hiv positiva och deras familjer genom
utbildning, hembesök och samtal
Aktiviteter:
•
•
•

2013-11-28

Ordna seminarier, föreläsning och workshops om hiv/STI och
kondom för personer från Afris medlemsförening och deras
vänner
Dela ut kondom på festivaler och sommar aktiviteter
Besöka hiv positiva och familjer och ge stöd och information om
att leva med hiv

Personer av
utländsk
bakgrund
(primär)

Afris
(Afrikanska
rådet i Sverige

50 000 kr

Hiv positiva
och
närstående
till hiv
positiva
Ungdomar
och unga
vuxna
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Bilaga 3 (a)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
Resultat och uppföljning:
Minst 5 personer från varje organisation är utbildade samt 2 500 st
kondomer är utdelade
Intern utvärdering baserade på enkät till deltagare till seminarier,
föreläsningar och workshops
1-4 + 6

Projekt 13: Convictus hiv och hepatitarbete
Syfte: att arbeta med primär och sekundär prevention med fokus på
hemlösa och hiv positiva missbrukare
Metod: Genom uppsökande verksamhet driven av volontär från
målgrupper erbjuder man information om hälsofrämjande insatser
och stödjande motivation arbete samt skjuts till infektion kliniken och
sprututbyte
Aktiviteter:
•
•
•
•

Stödja hälsofrämjande insatser inom Convictus verksamheter och
inom sjukvården
Öka kunskapen on hivpositivas livssituation och därmed minska
stigmatisering .
Söka upp missbrukare för hälsofrämjande och stödjande
motivations arbete
Erbjuda skjuts för hivpositiva/hemlösa till Infektion mottagning

Personer
med
injektionsmis
sbruk
(primär)

Convictus

700 000 kr

HIV Sverige

170 000 kr

Hiv positiva
Personer
med
utländsk
bakgrund

Resultat och uppföljning:
Hemlösa missbrukare i Stockholm län får hjälp att värna sin hälsa och
att som organisation vara en länk i vårdkedjan mellan målgrupp och
infektionssjukvård
Verksamheten utvärderades av SMI 2011
1 + 3-4

Projekt 14: Grundläggande utbildning om hiv för nyanlända somalier
Syfte: att hjälpa hiv positiva somalier med grundläggande kunskaper
om kroppen for att de ska tillgodogöra sig information om hiv och

2013-11-28

Personer
med
utländsk
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Bilaga 3 (a)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
mediciner Ett
Metod: I samarbete mellan Hiv-Sverige, infektionskliniken och
institutionen för global hälsa på KI.
Aktiviteter:
Slutföra utveckling av visuell hiv information på somaliska

bakgrund
(primär)
Hiv positiva
och
närstående

Hålla kulturanpassade interaktiva sessioner o basfakta om hiv, kliniska
rutiner, vikten av följsamhet till behandling sam stigma i samhöllet
och självstigma
Resultat och uppföljning:
Kvalitativa intervjuer, fokusgrupps diskussioner och insamlande av
kvantitativ information
1-4

Projekt 15: Kärleksakuten i Stockholm
Syfte: ¤ Att genom sex och samlevnadsundervisning ge ungdomar
redskap och utrymme for att reflektera över sin sexualitet och
därmed bidra till ökad medvetenhet om sexuell hälsa

Ungdomar
och unga
vuxna

IFMSA

46 500 kr

Informera studenter som börjar studera på KI
Metod:¤ information och stöd med hjälp av volontär peer educators
Aktiviteter:
•
•

Ordna utbildningshelg för nya medlemmar och
medlemsmöte/internutbildning för medlemmar
¤Genomföra interaktiva föreläsningar för skolklasser

Resultat och uppföljning:
Nya medlemmar är rekryterade och utbildade som peer educators
Utvärdering av verksamhet görs på nationell nivå. Dessutom görs
Stockholm utvärderingen av deras aktiviteter efter varje skolbesök
med hjälp av enkät till personal och elever

2013-11-28
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Bilaga 3 (a)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
1-4

Projekt 16: Snabbt veta, acceptera och våga
Syfte: Att erbjuda stöd till hiv positiva personer med afrikanskt
bakgrund och att öka testning bland nyanlända migranter from
afrikanska länder
Besöka flyktings anläggningar och informera nyanlända personer från
Afrika om hiv
Aktiviteter:
•
•

Hiv positiva
och
närstående
(primär)

Kamratförenin
gen Oasen

70 000 kr

NAV
Nätverket för
afrikaner i
Vantör

60 000 kr

Personer
med
utländsk
bakgrund

Ordna helg diskussioner för hiv positiva personer
Organisera helg utbildning för hiv positiva unga mellan 15 and 21
om presentationsteknik

Resultat och uppföljning:
Minst 15 ungdomar är utbildade och två helgmöte är organiserade för
medlemmar
Intern utvärdering som kommer eventuellt att kompletteras med
extern utvärdering by HSF/SLL
1-4

Projekt 17: Informationsspridning om hiv/STI sjukdomar till afrikaner
som reser till Afrika
Syfte: Att sprida information om hiv bland afrikaner som reser till
Afrika genom konferenser och studiecirklar
¤Aktiviteter:
•
•

Genomföra konferenser och ett seminarium om hiv/STI
Ordna två studiecirklar om stigma och hiv och en workshop om
kondomkunskap

Personer
med
utländsk
bakgrund
(primär)
Hiv positiva
och
närstående

Resultat och uppföljning:
Cirka 120 afrikaner deltar i aktiviteter.
Intern utvärdering som kommer eventuellt att kompletteras med
extern utvärdering by HSF/SLL

2013-11-28
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Bilaga 3 (a)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
1-4+ 6

Projekt 18 : Hiv preventiva, hälsobefrämjande och jag stärkande
insatser riktade mot män som har sex med män
Syfte: Att minska smittan av hiv/STI bland MSM genom ökad
kondomanvändning och ökad testning
Metod: psykoterapeutiska samtal
Aktiviteter:
•
•

Men som har
sex med män
(primär)

Noaks Ark

800 000 kr

Hiv positiva
och
närstående

Samordnade och intensifierade hiv preventiva, hälsobefrämjande
och jag stärkande insatser riktade mot män som har sex med män
Utföra uppsökande verksamhet bland målgrupper för stöd och
hiv testning

Resultat och uppföljning:
Cirka 290 hivpositiva MSM och 65 partners till hivpositiva MSM får
enskilda rådgivande samt psykoterapeutiska samtal +
Intern utvärdering med självskattningsformulär under och sex
månader efter behandling. Dessutom de terapeutiska
interventionerna utvärderas externt i samarbete med Uppsala
Universitet
HSF/SLL planerar en extern utvärdering som uppföljning av 2009
utvärdering
1-+ 3-4 + 6

Projekt 18 a: Hiv testning med snabbt svar
Syfte: Att bidra till ökad medvetenhet om hiv, motverkar stigma och
diskriminering och lindrar hivpositivas sociala utsatthet
Aktiviteter:
•
•

Dropp in mottagning en eftermiddag i vecka
tidsbokad hivtestning måndag-fredad dagtid

Resultat och uppföljning:
1740 hivtestning . Uppföljning sker årligen i samband med

2013-11-28

Men som har
sex med män
(primär)

Noaks Ark

700 000 kr

Personer
med
utländskt
bakgrund
(inklusive
MSM)
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Bilaga 3 (a)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
verksamhetsrapportering

1-4 + 6

Projekt 19: Stöd, information och utbildning
Syfte: Att stödja, informera och utbilda personer som lever med hiv
för att begränsa spridning av hivinfektion.
Metod: Peer to peer stöd och information genom temakvällar

Unga vuxna
(män och
kvinnor)
Hiv positiva
och
närstående
(primär)

Posithiva
gruppen

400 000 kr

Hiv positiva
och
närstående
(primär)

Posithiva
gruppen

300 000 kr

Aktiviteter:
•
•

Organisera individuellt- och gruppstöd, temakvällar,
ungdomsgrupp, medlemskvällar,
Informationsmöten för skolor och vårdinrättningar

Resultat och uppföljning:
10 samtalsgrupper och andra gruppaktiviteter samt minimera tiden
mellan telefonkontakt och personligt möte.
Utvärdering sker genom enkäter efter aktivitet samt årlig medlens
enkät
1-4 + 6

Projekt 19 b: Posithiv plattform
Syfte: Att utbilda och informera personer som lever med hiv eller är
närstående hiv negativa för att lättare anpassa sig till sin
diagnos/situation
Metod: Peer to peer stöd
Aktiviteter:
•

Ungdomar
och unga
vuxna

Ordna 3 konferenser

Resultat och uppföljning:
15 personer deltar vid varje tillfälle.

2013-11-28

11

Bilaga 3 (a)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
Utvärdering sker efter avslutad konferens med hjälp av enkät
1-4 + 6

Projekt 20: Sexperterna

Män som har
sex med män

RFSL
Stockholm

1 200 000 kr

Projekt 20 a: Nätverket för MSE-hälsa (Män som har sex mot
ersättning)

Män som har
sex med män

RFSL:
Stockholm

250 000 kr

Syfte: att öka kondomanvändningen och hiv/STI testningen blan män
och transpersoner som är utsatta för prostitution

Personer
som är
utsatta för
prostitution

Syfte: Att minska smittan av hiv/STI bland MSM genom ökad
kondomanvändning och ökad testning.
¤Aktiviteter:
•
•
•

•

Driva uppsökande verksamhet med peer education i klubb och
parkmiljöer där MSM möts
Sexhälsosida på nätet med fokus på MSM (sexperterna.org)
Kondom distribution och promotion
(minibar/kondomautomat)Att minska smittan av hiv/STI bland
MSM genom öka kunskap, ökad kondomanvändning och mer
testning¤ Driva säkrare sex kampanj
Metodutveckling sexhälso konferens

Resultat och uppföljning:
Intern uppföljning av projekt
1-4 + 6

Aktiviteter:
•
•
•

2013-11-28

Driva nätverket för MSE-(män som har sex mot ersättning) hälsa
Marknadsföra och vid behov utveckla sajten rodarparaplyet.org
Att öka kondom användning och hiv/STI testning bland män och
transpersoner som är utsatta för prostitution¤
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Bilaga 3 (a)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
Resultat och uppföljning:
Intern uppföljning av projekt
1-4 + 6

Projekt 20 b: Hiv/STI preventiva insatser riktade till hbt personer och
MSM inom Stockholms län

Män som har
sex med män

RFSL:
Stockholm

560 000 kr

Personer
med
utländsk
bakgrund
(primär)

RFSU
Stockholm

350 000 kr

Syfte: att minska smittan av hiv/STI bland MSM i Stockholm län
Aktiviteter:
•
•
•

Säkrare sex-kampanj samt information riktad mot MSM
Samordning med andra aktörer av insatser inom
hivpreventionenn i Stockholms län
Metodutvecking sexhälsåkonferens

Resultat och uppföljning:
Intern uppföljning av projekt
1-4 +6

Projekt: 21: Sexualupplysning på lättare svenska
Syfte: Att erbjuda hiv och sexual upplysning på lättare svenska i
Stockholm. Genom informatörer och med metod material utvecklade
at national nivå, marknadsföra koncept till språk
introduktionsprogram (SFI) och genomföra informationspass
Metod: användning av material för sexualupplysning för grupper som
har svenska som andra språk, Kunskapen förmedlas av volontär
informatorer

Ungdomar
och unga
vuxna

Aktiviteter:
•
•
•

Rekrytering och utbildning av 10 informatörer i metodmaterialet
Marknadsföring av konceptet till gymnasiets
språkintroduktionsprogram
60 informationspass på gymnasiets språkintroduktionsprogram

Resultat och uppföljning:

2013-11-28
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Bilaga 3 (a)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
10 välutbildade informatörer och 400 ungdomar som deltar i
utbildning/informationsinsatser
Målgruppsutvärdering

2013-11-28
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Bilaga 3 (b)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
Landsting/region/kommun: Regionallt Kunskapsnätverket Stockholm –Gotland
Projektbidrag totalt (kr): 1 030 000
Precisera
målområde
enligt 2§
p. 1-6
1-5

Projektbeskrivning
(projektnamn, syfte, metod, studier/forskning som stödjer
projektet, mål, aktiviteter, förväntat resultat,
uppföljning/utvärdering)
För insatser 2012-2014 inom prioriterade områden, ange
projektnamn och eventuella förändringar.
Projekt 1. STI mottagning på Gotland
Syfte:
Att öka kompetens om hiv /sti bland personalen på STI
mottagning

Målgrupp (om
annan än preventionsgrupp)

Preventionsgrupp

Utförare

Söker
statsbidrag
2014 (kr)

vårdpersonal

Unga vuxna
Män som har
sex med män

Lafa (i
samarbe
te med
Sesamen
heterna
och
Region
Gotland )

100 000 kr

Gotlands
personal
inom skola,
ungdoms

Lafa i
samarbe
te med
Region

70 000 kr

Metod: Utbildning och handledning
Aktiviteter
•
•

Samordna fortsatt vidareutbildning med specialiserad kompetens
kring hiv/STI
Ordna med handledning och konsultation av experter med
sexologisk kompetens, är angeläget

Resultat och uppföljning

1-5

Kompetensens av personalen ökar och verksamheten infogas i
ordinarie verksamhet under 2015-2016
Projekt 2. Forum för hiv, sexualitet och relationer
Syfte:
Att öka kompetensen om hiv/sti prevention bland olika

2013-11-28

Övrig
finansiering
(kr) och
finansiär
0

Bilaga 3 (b)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
relevanta aktörer på Gotland

Verksamhet, Gotland
flyktingungdo
msboende,
hälso- och
sjukvård
samt
socialtjänst

Aktiviteter
•

•

•

1-5

Organisera ett forum för sexualitet och relationer för samverkan
och kunskapsspridning kring metodik för hiv/sti-prevention och
sexuell hälsa.
Koordinera utbildning och erfarenhetsutbyte för medarbetare
inom skola, ungdomsverksamhet, flyktingungdomsboenden,
hälso- och sjukvård samt socialtjänst
Samordna deltagande för personal på Gotland i relevanta
utbildningar i Stockholm.

Projekt 3. Vård på lika villkor
Syfte:
Att tillgängliggöra vård och arbete på lika villkor för alla
Aktiviteter
•

•

1-4

Med utgångspunkt i en planerad lokal studie om HBTQ-personers
livsvillkor och hälsa samt bemötandefrågor, anordna en
utbildningsdag på Gotland kring HBTQ livsvillkor, bemötande och
hälsa.
Bemötandeutbildning för att höja kunskapen om hiv och ge
tillfälle till reflektion och diskussion om bemötande av hivpositiva
bland personal i Stockholms stad bl a inom äldreomsorgen

Projekt 4. World Aids Day
Syfte: Att uppmärksamma hiv frågor bland allmänheten och
gymnasieelever
Aktiviteter
•

2013-11-28

Organisera en heldag på Kulturhuset för allmänheten med

Vårdpersonalen
inom
äldreomsorgen

Män som har
sex med män
Andra HBTQ
Hivpositiva
och
närstående
till
hivpositiva

Lafa i
samarbe
te med
Region
Gotland

60 000 kr

Ungdomar
och unga
vuxna,
hivpositiva
och
närstående

Lafa i
samarbe
te med
Stockholms
stad och

400 000 kr

Bilaga 3 (b)
Beskrivning av insatser 2014 för projektbidrag (Komplettering 2013-11-28)
•

•

1-5

aktiviteter som ur olika aspekter belyser hiv, hur det är att leva
med hiv, samt stigmat runt sjukdomen.
Ordna en dag med ett program för gymnasieelever med
information, föreläsningar, samtal och film/teater som på olika
sätt höjer kunskapen kring hiv och hur det är att leva med hiv.
Planera deltagande via webb för gotländska gymnasieelever. i
kulturhusprogrammet för gymnasiet
Anordna hivtestning vecka i Stockholm

Projekt 5.: Klamydiamåndagen,
Syfte: Att uppmärksamma klamydia frågor i Stockholm län och på
Gotland

Aktiviteter
•

2013-11-28

marknadsföra på Gotland och i Stockholms län nationell kampanj
för att öka uppmärksamhet kring vikten av klamydiatestning och
vart man kan vända sig.

till hiv
positiva

andra
aktörer i
länet

Ungdomar
och unga
vuxna

Lafa

400 000

