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Ansökan om statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete i
Stockholms läns landsting 2016
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting ansöker årligen om statsbidrag hos
Folkhälsomyndigheten för insatser mot hiv och andra sexuellt överförbara
infektioner (STI).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-08-31
Utvecklingsområde 2016, bilaga 1
Bedömningstabell av ansökningar, bilaga 2
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

godkänna det till tjänsteutlåtandet bilagda förslaget och uppdra åt
hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden och
rapportera utfallet efter det att ansökningarna har behandlats av
Folkhälsomyndigheten

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Stockholms läns landsting ansöker årligen om statsbidrag hos
Folkhälsomyndigheten för insatser mot hiv och andra sexuellt överförbara
infektioner. Den aktuella ansökan, som omfattar bidrag om sammantaget
34 515 000 kr, ska enligt regeringsförordningen (2013:666) vara
Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 1 oktober 2015.
Statsbidragets fördelning regleras av förordning om statsbidrag till
landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion (SFS
2013:666). Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera
huvudmännens insatser för att uppnå följande mål:
1. Begränsa spridningen av hivinfektion genom att upprätthålla och
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2.

3.
4.

5.

6.
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utveckla ett effektivt förebyggande arbete som utförs av kompetent
personal, är grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet och
främst är riktat och anpassat till olika preventionsgruppers
förutsättningar och behov
Förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara
och blodburna sjukdomar som kan antas bidra till att uppfylla
målen i punkterna 1 och 3-6
Begränsa konsekvenserna av hivinfektion för samhället och enskilda
Skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt motverka att
personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras
anhöriga stigmatiseras och diskrimineras
Samverka med andra landsting och kommuner för
kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling inom sådana
verksamheter som verkar för de mål som anges i punkterna 1-4
Samarbeta med eller stödja sådana ideella organisationer som är juridiska
personer och som verkar för de mål som anges i punkterna 1-4

Stadsbidraget beviljats för ett år i taget och består dels av ett
verksamhetsbidrag och dels av ett projektbidrag.
Medel tilldelas till insatser som baserat på en analys av den
epidemiologiska situationen i regionen och som bedöms förstärka och
komplettera huvudmännens arbete inom identifierade utvecklingsområden
till preventionsgrupper. För 2016 har följande utvecklingsområden
identifierats (bilaga 1):
1. Öka antalet personer från preventionsgrupper som testar sig för hiv
och STI
2. Öka kunskap, tillgänglighet och användning av kondom bland
preventionsgrupperna
3. Stärka arbetet för att stödja personer som lever med hiv
4. Stärka strategisk samordning, samverkan och säkerställa
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av hiv/STI preventiva
insatser
Antal personer levande med hiv i länet beräknas till drygt 3 500 varav cirka
70 % är män. Antal rapporterade fall i Stockholm har varit i stort sett
oförändrat de senaste åren men andelen ”nydiagnostiserade” det vill säga
personer som inte sedan tidigare känner till sin hiv-diagnos har minskat.
Av 191 rapporterade var 104 (54 %) nydiagnostiserade under 2014. De flesta
fall finns i åldersgruppen 25-50 år.
Under 2014 rapporterades 9472 klamydiafall, vilket är en minskning med
663 fall jämfört med 2013. Antal gonorréfall är väsentligen oförändrat, 690
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fall jämfört med 633 under 2013. Män som har sex med män dominerar (57
%) bland de som diagnosticeras med gonorré. Antalet anmälda syfilisfall
var väsentligen oförändrat 2014, jämfört med tidigare år, och var liksom
tidigare betydligt vanligare bland män (93%) än bland kvinnor (7 %).

Förvaltningens förslag till prioritering bland ansökningarna till 2016 års
statsbidrag (bilaga 2)
Inför 2016, prioriteras fortsatt insatser till preventionsgruppen män som har sex
med män genom bidrag till RFSL Stockholm, Posithiva gruppen och Noaks Ark,
samt fortsatt satsning på nätverket StopHiv, under ledning av Lafa.
En annan grupp som prioriteras är ungdomar och unga vuxna med fortsatt
bidrag till Kärleksakuten för informationsinsatser bland ungdomar och
universitetstudenter, Lafa och Sesamenheterna för information och
utbildningsinsatser av både målgruppen och vårdpersonal.
Förvaltningen söker också bidrag till utvecklingsinsatser riktade till
personer som injicerar droger. Medel söks för att stödja Convictus
uppsöksverksamhet och motivation till testning samt för nya
informationsinsatser bland hemlösa migranter från EU och
tredjelandsmedborgarna
För personer som köper och säljer sex, samt till ungdomar och unga vuxna
som skadar sig med sex ansöker förvaltningen om bidrag till RFSL
Stockholm för nätverk av aktörer som möter män som har sex mot
ersättning, samt till 1000 Möjligheter, Maria Ungdom och
Spiralprojekt/Mikamottagningen för kvalificerat stöd, ökad tillgänglighet
och kompetensökning inom organisationer som arbetar med gruppen
ungdomar och unga vuxna.
Organisationer och verksamheter har fått möjlighet att via hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ansöka om att få del av det statliga hiv-bidraget för
kommande år. Ansökningarna har bedömts och prioriterats av representanter
från olika avdelningar inom förvaltningen. 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/hiv-prevention har utgjort en referensgrupp med vilken
förvaltningen har samrått.

HSN 1506-0787

4 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ekonomiska konsekvenser
Statsbidraget utgör ett komplement till landstingets förebyggande STI- och
hivpreventiva arbete.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förbättrad kunskap i vården om hivrelaterade diagnoser samt ökad
uppmärksamhet på testning när personer från högprevalenta områden
söker vård ökar också patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Riktad information om överföring av hiv/STI och blodburna sjukdomar till
grupper som inte nås av generell information, exempelvis personer med
injektionsmissbruk och vissa invandrargrupper ger ökad möjlighet till en
mer jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Inga.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Maria Samuelsson-Almén
Tillförordnad avdelningschef
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UTVECKLINGSOMRÅDE 2016
UTVECKLINGSOMRÅDE 1: Öka antal personer från preventionsgrupper (riskutsatta) som testar sig för hiv
och STI
Delmål 1.1: Förstärkt målgruppsanpassade informationsinsatser om hiv- och STI-testninging
Delmål 1.2: Ökad kunskap om hiv- och STI- testning och rådgivning bland vårdpersonal
(primärvården, ungdomsmottagning)
Delmål 1.3: Ökad tillgänglighet till hiv- och STI-testning och rådgivning för riskutsatta personer
(preventionsgrupper)
Delmål 1.4: Förstärkt information om och tillgänglighet till hiv och STI-testning och SRHR för
nyanlända migranter (asylsökande vuxna, ensamkommande ungdomar, anhöriga, unga och unga
vuxna)
Delmål 1.5: Ökat samverkan mellan primärvården och landstingets verksamhet inom hiv, STI och
SRHR (struktur för genomförande av hälsoundersökningar, roll av hälsokommunikatorer)

UTVECKLINGSOMRÅDE 2: Öka kunskap, tillgänglighet och användning av kondom bland
preventionsgrupperna
Delmål 2.1: Ökad kunskap och tillgänglighet till kondom bland preventionsgrupperna
Delmål 2.2 : Ökad tillgång till information och rådgivning för unga och unga vuxna med sexuellt
riskbeteende

UTVECKLINGSOMRÅDE 3: Stärka arbetet för att stödja personer som lever med hiv
Delmål 3.1:Förstärka kunskap om hiv bland vårdpersonal för ett bra omhändertagande av personer
som lever med hiv
Delmål 3.2 Personer som lever med hiv har tillgång till anpassade och samordnade hälsofrämjande
och preventiva insatser

UTVECKLINGSOMRÅDE 4: Stärka strategisk samordning, samverkan och säkerställ uppföljning,
utvärdering och kvalitetssäkring av hiv/STI-preventiva insatser
Delmål 4.1: Effektivare förebyggande arbete genom samverkan mellan landsting och kommuner
samt mellan dessa och ideella organisationer
Delmål 4.2: Förstärkt uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av hivpreventiva insatser
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Bilaga 2. Sammanfattning ansökningar statsbidrag för hiv/STI preventiva insatser 2016. Del 1: Ideella organisationer
Organisation

1000
möjligheter

Projekt namn

Projektmål

SLL UO

SLL
Delmål

Kvalificerat stöd
samt STI/hiv
information till
unga 15.25 år,
både msm och
unga tjejer och
transpersoner
som har sex
mot ersättning
och skadar sig
genom sex

Ungdomar och unga
vuxna (15-25 år) som har
sex mot ersättning och
eller skadar sig genom sex
ska få kvalificerat städ och
hjälp av 1000 möjligheter

2

2.2

Delmål

Målgrupp

Delmål 1: Fem hundra personer från
målgruppen ska ha kommit till 1000
möjligheters chatt som år särskilt riktad till
målgruppen. Samtliga ska få motiverande
samtal samt information kring STI/hiv och ha
erbjudits en egen stödkontakt hos 1000
möjligheter. Femtio ska ha erbjudits
kvalificerade terapeutiska insatser

Ungdomar och
unga vuxna (1525) som har sex
mot ersättning
och eller skadar
sig genom sex

Beviljat 2015

Sökt belopp 2016

Förslag belopp 2016

Kommentar

0

987 540

400 000

Viktig målgrupp, men där fokus inte
är hiv/sti-prevention primärt.
Terapiverksamhet därför inte
prioriterad när det gäller finansiering
via statliga medlen. Chat online
däremot är bra ett komplement till
verksamheten vid Maria Ungdom
och Spiralprojektet. Till skillnad från
dessa mottagningar görs dock inte
hiv-tester vid ev. mottagningsbesök.

500 000

571 000

500 000

Som tidigare söker föreningen
bidrag för att kunna nå
målgruppen med information
"peer-to-peer" och förmedla
kontakt mellan målgruppen,
soc.tjänsten och sjukvården.
Föreningens verksamhet är ett
bra komplement till insatser för
målgruppen som landstinget
erbjuder. Vore dock bra om man
framöver kan specificera
aktiviteterna bättre samt hur
man planerar att följa upp och
kvalitetssäkra dessa.

400 000

557 572

500 000

Pilotprojekt som startade 2015.
Rekrytering av projektledare tog
längre tid än väntat så
implementeringen har blivit
något fördröjd vilket lett till att
det är för tidigt att kunna dra
några slutsatser om effekten. Ur
hivförebyggandearbetets
perspektiv är målgruppen viktig

Delmål 2: 20 ungdomar och unga vuxna i
Samma som för
åldrarna 15-25 från målgruppen ska ha
delmål 1
kommit till 1000 möjligheters mottagning för
kontinuerliga,, återkommande, bearbetande
samtal med terapeut
Delmål 3: Få en bild av psykiska hälsan hos
Samma som för
målgruppen som söker stöd och hjälp på 1000 delmål 1 och 2
Möjligheter samt jämförelser mellan
ingångsvärden, avslutsvården och efter fem
träffar antigen på nätet eller på mottagningen

Convictus

Convictus

Convictus hiv
Färre personer med
och hepatit
injektionsmissbruk
arbete/uppsök smittas av Hiv, hep B och
hep C och de personer
med injektionsmissbruk
som Convictus uppsökare
möter testar sig för hiv,
hep B och C mer frekvent

1

Att hemlösa migranter får
information om
hiv/hepatit och dess
konsekvenser samt
tillgängliga preventiva
insatser och sjukvård,
inklusive testning på ett
språk de förstår och i en
trygg miljö

1

Hiv- och
hepatitarbete i
gruppen
hemlösa EUmigranter och
hemlösa
tredjelandsmed
borgare

1.4

Delmål 1: Personer med injektionsmissbruk
har tillgång till information om strategier för
riskminimering, inklusive minimering av
risken för att smittas av hiv, hep C och hep B

Hemlösa
injektions
missbrukare

Delmål 2: Personer med injektionsmissbruk
har tillgång till samhällsservice, inklusive
social service och hälso- och sjukvård

Hemlösa
injektions
missbrukare

Delmål 1: Riskbeteende och kunskap kopplat
till hiv/hepatit bland Convictus gäster är
kartlagt

Hemlösa
personer med
utländsk
bakgrund
Delmål 2: Convictus samarbete med relevanta Hemlösa
aktörer (invandrarföreningar, andra ickepersoner med
statliga organisationer, lokala och statliga
utländsk
institutioner) för att nå projektmålen är
bakgrund
förstärkt

1
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IMFSA

Kärleksakuten
Stockholm

Genom sex och
samlevnadsundervisning
ge ungdomar redskap och
utrymme för att, om de
vill, reflektera över sin
sexualitet och därmed
bidra till ökad
medvetenhet om sexuell
hälsa

Kamratförening Prevention and Begränsa spridningen av
Oasen
moving beyond hivinfektion och minska
(PREMB)
konsekvenserna av
hivinfektion i samhället
genom att upprätthåla
och utveckla Oasen
Stockholm förebyggande
arbete grundad på
vetenskap i samarbete
med andra aktörer

1 (1.1,
1.2)
2 (2.1 )

Delmål 3: Hemlösa personer med utländsk
bakgrund har fått information om sexuell
hälsa och rättigheter, inklusive hiv/hepatit
och dess konsekvenser samt tillgängliga
preventiva insatser, testning och sjukvård på
ett språk de förstår

Hemlösa
personer med
utländsk
bakgrund

Delmål 1:Fungera som ett komplement till
skolans egen sexualundervisning och ge
ungdomar en positiv syn på sex och
sexualitet:
Att öka kunskap, medvetenhet och reflektion
kring STI/hiv, sexualitet och normer bland
läkarstuderande och andra vårdstuderande

Ungdomar och
unga vuxna
(högstadier och
gymnasieelever
samt
vårdstuderande
på KI)

1,2 och 3 1.1, 1.3, Delmål 1: Minska smittspridning genom att
bygga upp kanaler för att snabbt nå ut med
1.4
2.1 och kunskap och möjligheten till hivtestning.
2.2
3.2

Nyanlända,
ensamkommand
e ungdomar och
immigranter i
Stockholms län
med bakgrund i
Afrika som ännu
inte hivtestat sig

Delmål 2: Nå ut till och öka kunskapen hos
200 individer med konstaterad hiv och deras
anhöriga om säker sex och behandling av hiv
via befintliga medlemmar och nätverk

Individer med
konstaterad hiv
och anhöriga
med bakgrund i
Afrika boende i
Stockholms län

Delmål 3:Stärka samarbetet med aktörer som
arbetar förebyggande för begränsad spridning
av hiv grundat på vetenska. Stärka
organisationen Oasen Stockholm för att
säkerställa långsiktigt hållbart förebyggande
arbete

Organisationer,
föreningar och
myndigheter
med uppdrag
eller intresse av
att minska
spridningen av
hiv och arbeta
förebyggande

2

att nå och Bryggan erbjuder ett
utmärkt tillfälle för det.
Önskvärt dock om man framöver
kan specificera aktiviteterna
bättre samt ange hur man
planerar att följa upp och
kvalitetssäkra dessa.

50 000

30 000

50 000

50 000

Samma belopp föreslås för
samma aktiviteter som fg år.
Insatsen inom skolor är ett bra
komplement till skolornas egen
sexualundervisning. Vad gäller
insatserna riktade till
vårdstuderande vore det
önskvärt att skapa samarbete
med andra aktörer som arbetar
med samma grupp.

400 000

0

Stockholms lokalförening har brutit
sig loss från Riksförbundet och kallar
sig Oasen Stockholm. Dock behållit
riksförbundets
organisationsnummer i sin ansökan.
Riksförbundet ämnar tillsätta
personer i ny lokalförening. Oasen
Stockholm består f n av tre personer
och det är osäkert om de kan
genomföra något av sitt ambitiösa
program. Eftersom även den
organisatoriska tillhörigheten är
oklar kan inget bidrag beviljas denna
gång.
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NAV

Informations
spridning om
hiv/STI
sjukdomar till
afrikaner i
Stockholm

Att sprida information om
hiv/STI till afrikaner som
bor i Stockholm och reser
till Afrika

2

Noaks Ark

Noaks Arks
psykosocialaoch utbildnings
insatser

Att verka för en
begränsning av hiv
epidemin och dess
konsekvenser för enskilda
och för samhället stort

3

2.1

Delmål 1: Sprida information genom
studiecirklar, seminarium och konferensen

Afrikaner som
bor i Stockholm
från Uganda,
Kenya, Tanzania
och Burundi

3.1 och Delmål 1: Under 2016, nå ökad kunskap och Personer med
3.2
insikt i hivproblematik samt ökade färdigheter ökad risk för
i att möta problematiken privat som
hivinfektion
professionellt hos 400 individer
Delmål 2: Under 2016 nå ökad fysiologisk,
emotionell, social och reproduktiv hälsa och
välbefinnande bland 900 personer med hiv,
200 närstående och 250 personer med ökad
risk för hivinfektion

30 000

60 000

0

Riktar sig fr a mot seniora afrikaner
och integrationsfrågor. Även haft
svårt att genomföra planerade
aktivteter tidigare, där man nu söker
för samma aktviteter. LAFA har
försökt starta samarbete, men inte
lyckats. Kan få stöd från LAFA om de
tar denna kontakt.

2 100 000

2 800 000

2 500 000

Viktig verksamhet. En utvärdering av
Noaks Ark genomförs under hösten
av Contigo på uppdrag av FOHM, SLL
och Stockholms stad. När denna är
klar kan bedömningen behöva ses
över innan den slutgiltiga
fördelningen görs i början av 2016.
Ansökan generellt hållen och mer
specifikt underlag efterfrågat.

Personer med hiv
infektion

Noaks Ark

Snabbtest
mottagning

Bidra till tidigare
diagnostisering och
behandling av
hivinfektioner

1

1.3

Delmål 1: Detektion eller uteslutning av
Personer med
antikroppar mot HIV1 och HIV2 samt minskad ökad risk för
hiv relaterad hälsoångest hos 1700 personer hivinfektion
under 2016

700 000

1 160 000

700 000

Viktig och bra verksamhet som
gärna skulle expandera. Är
registrerad vårdgivare och har
legitimerad personal som sköter
verksamheten. Därmed borde detta
på sikt kunna vara en verksamhet
som finansieras genom avtal med
SLL (på samma sätt som RFSUs
vårdavtal).

Noaks Ark

Hiv
förebyggande
och stödjande
insatser
gentemot
migranter och
män som har
sex med män

Ökad fysisk, emotionell,
social och reproduktiv
hälsa bland de för
hivinfektion
högprioriterade
preventionsgrupperna
migranter från
högendemiska länder och
män som har sex med
män

2

2.1

Delmål 1: Under 2016 nå ökad fysisk,
Migranter från
emotional, social och reproduktiv hälsa bland högendemiska
1600 migranter från högendemiska länder
länder

900 000

1 140 000

750 000

Stöd rekommenderas för MSMdelen. För migrantarbetet får
organisationen stöd direkt från
FOHM. Det tre-åriga
migrantprojektet som finansierades
via ansökan till SLL avslutades för
något år sedan och delmål 1
innehåller inget nytt förslag på
projekt.

Förbättrad
livskvalitet för
hivpositiva
MSM genom
stöd,
information och
utbildningsinsat
ser på regional
nivå

Bidra till förbättrad
livskvalitet för hivpositiva
MSM inom
Stockholmsregionen

3

400 000

642 030

400 000

Oförändrat belopp föreslås för
samma aktiviter som fg år.
Väletablerad organisation med
väletablerad verksamhet. Idag är
dock inte HIV samma sjukdom
som för 20 år sedan, det är idag
en kronisk sjukdom, med
väletablerad behandling. Detta
avspeglas ej i ansökan viktigt att

Posithiva
grupper

3.2

Delmål 2: Under 2016 nå ökad fysiologisk,
emotionell, social och reproduktiv hälsa och
välbefinnande bland 1600 män som har sex
med män

MSM

Delmål 1: Bidra till förbättrad livskvalitet för
hiv-positiva män som har sex med män
boende inom Stockholm läns, genom
stödinsatser under 2016
Delmål 2: Bidra till förbättrad livskvalitet för
hiv positiva män som har sex med män
boende inom SLL genom utbildning och
informationsinsatser under 2016

hiv positiva män
som har sex med
män

3

hiv positiva män
som har sex med
män
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nivå

Posithiva
Gruppen

RFSL

avspeglas ej i ansökan, viktigt att
fortsätta att utveckla sin
verksamhet. Når begränsad
grupp.

Delmål 3: Öka förståelsen för hivpositiva
Närstående till
genom information om hiv och om hur det är hiv-positiva
att leva med hiv på skolor och
vårdinrättningar som vi har samarbete med
inom SLL 2016
3

Posithiv
Plattform (för
boende inom
Stockholms län)

Förbättra livskalite för
personer som lever med
hiv bosatta inom
Stockholms län, genom
kunskapshöjande
insatserna *Posithiv
Plattform*

Sexperterna
och övriga
hivpreventiva
insatser i RFSL
Stockholms regi

Skapa förutsättningar för 1, 2 och 4
ökat kondomanvändande
och ökad
testning/testning
frekvens bland MSM/TG i
Stockholm län

3.2

Delmål 1: Genomförande av utbildning

Män som har sex
med män

Delmål 2: Planering och utvärdering

Personer som
lever med hiv

1.1 och Delmål 1: MSM/TG i Stockholm län ska under Män som har sex
2016 ha tillgång till behovsanpassad och
med män
1.2
medicinskt korrekt information i tryckt form
på nyckelarenor, som exempelvis ungdoms2.2
och STI mottagningar, samt i digital form på
internet
4.1
Delmål 2: MSM/TG i Stockholm län ska under Samma som
2016 ha god och kontinuerlig tillgänglighet av delmål 1
gratis kondomer och glid på arenor där de
knyter sexuella och sociala kontakter
Samma som
Delmål 3: RFSL Stockholm ska vara en aktör
delmål 1
som kontinuerligt vidareutvecklar sin
professionalism och organisatorisk lärande,
samt bidrar till samarbete, erfarenhetsutbyte
med andra aktörer inom hivprevention, med
syfte att förbättra och effektivisera fältet som
helhet, främst lokalt och regional, men
relevanta forum även nationellt, och
internationellt

4

2 700 000

317 000

0

Har stöd från FOHM.
Lägerverksamhet som är
förhållandevis kostsam och når
relativt få personer.

2 675 990

2 500 000

Bra och viktig verksamhet med
en angelägen målgrupp att nå.

Diarenummer
HSN 1506-0787

2015-08-

Samma som
Delmål 4: MSM/TG i Stockholm ska under
delmål 1
2016 ha tillgång till interventioner som
inbjuder till reflektion över egna attityder och
beteenden inom området sexual hälsa, eller
som stödjer upprätthållandet av
hälsofrämjande vanor, som exempelvis
regelbunden testning
Delmål 5: Starka förutsättningarna för ökad
MSM/TG som
sexuell hälsa och testning bland MSM och TG har sex mot
som har sex mot ersättning
ersättning
RFSL

Nyanlända hbtq Nyanlända hbtq personer
personer rätt
inom RFSL Newcomers i
till sexuell hälsa Stockholm får mer
kunskaper om sina
sexuella rättigheter,
säkrare sex och hiv/STI
och deras motivation att
hiv/STI testa sig
regelbundet ökar

1

RFSU Stockholm Sexualundervis Ökad kunskap om sex och
ning på lättare samlevnad hos nyanlända
svenska
unga och unga vuxna upp
till 29 år som lär sig
svenska i Stockholm län

2

RFSU
Förbundet

Förbättrad information
om sexuell och
reproduktiv hälsa för EU
migranter från Rumanien

alla
delmål

Delmål 1: Ökad medvetenhet hos vårdgivare, nyanlända hbtq
myndigheter och ideella organisationer i
personer
Stockholm kring nyanlända hbtq personers
situation och behov kring sexuell hälsa

850 000

1 469 689

850 000

Verksamhet som startade 2015 men
där det varit vissa startsvårigheter
och oklarheter i arbetssättet. Ett
bidrag bör vara villkorat med en
detaljerad specifikation av
projektinnehållet. Önskvärt att även
samarbeta med andra aktörer som
också riktar sig mot nyanlända.

400 000

419 600

400 000

Delmål 1: Bra projekt med stor
potential. LAFA bör vara med som
observatörer. Utvärdering av
verksamheten planeras. Delmål 2:
Viktig men svårnådd grupp. För
detta projekt krävs först en
kartläggning innan själva projektet
kan bedömas.

215 420

100 000

Viktigt att se över om detta redan
görs av andra aktörer innan ett
liknande projekt dras igång. I övrigt
ett bra projekt men svårt att
motivera utifrån hiv/sti-prentiv
synpunkt. Kan vara ett
samarbetsprojekt mellan LAFA och
RFSU. Det föreslagna beloppet avses
stödja detta pilotprojekt och bra om
en utvärdering senare kan göras på
projektet.

200 000

0

Har inte accepterat det
strukturerade samarbete med LAFA
som föreslagits från Regionala Rådet
för 2015 och tackade sedan nej till
de medel som anslogs för detta år.
Om organisationen vill genomföra
de planerade aktiviteterna kan stöd
och hjälp sökas från LAFA 2016.

Delmål 2: Nyanlända hbtq personer i
Nyanlända och
Stockholm får mer kunskaper om sina sexuella asylsökande hbtq
rättigheter, säkrare sex och hiv/STI
personer i
Stockholm

1

2.1

Delmål 1: Ökad kunskap om sex och
samlevnad hos elever på
språkintroduktionsprogram i sju av
kommunerana i Stockholm län under 2016

Unga nyanlända i
gymnasiets språk
introduktions
program

Delmål 2: Pilotverksamhet om sex och
samlevnad för papperslösa unga och unga
vuxna i Stockholms län

Papperslösa unga
och unga vuxna

1.1, 1.3 Delmål 1 Informationsmaterial om sexuell och Migranter
och 1.4 reproduktiv hälsa finns tillgängligt för EU
migranter från Rumänien
Delmål 2 Relevanta aktörer inom
frivilligsektorn och sociala sektorn har
kännedom om materialet och kan använda
det

Samma som för
delmål 1

Delmål 3 Stärkt kunskap inom RFSU och RFSU Samma som för
kliniken om gruppen EU migranter
delmål 1
Somaliska
Hälsoteamet

Verksamhets
arbete mot
Hiv/aids,
preventivmedel
,
familjeplanering
och oönskade
graviditeter för
nyanlända
somalier

Sprida information och
kunskap om HIV
problematik bland
somalier i Stockholm

ej
angiven

Delmål 1: Ökad information och kunskap om
hiv testning

Delmål 2: Nyanlända somalier och deras
anhöriga och ensamkommande somaliska
barn

5

Somaliska män,
kvinnor och
somaliska
ungdomar
Nyanlända
somalier
inklusive
ensamkommand
e barn

20 000

Diarenummer
HSN 1506-0787

2015-08-

13 665 841

6

9 650 000

Bilaga 2. Sammanfattning ansökningar statsbidrag för hiv/STI preventiva insatser 2016. Del 2: Landstingsverksamheter och KI

Organisation

Projekt namn

Projektmål

Delmål
SLL UO

Järva
Stockholms
Öka tillgängligheten för
mansmottagning mansmottagning- män och i synnerhet män
söderförort- fas 2 med utländsk bakgrund,
att få lättillgänglig HIVtestning av hög kvalité
genom en sexual
medicinsk
mansmottagning på
Stockholms södra sida.

1

Järva
Kondomdiplomer Öka kunskap,
mansmottagning a SLL
tillgänglighet och
användning av kondom
bland besökare till
ungdomsmottagningar i
SLSO

2

Karolinska
Kunskaps nätverk
Institut,
kvinnor som
Institutionen för lever med hiv
Folkhälsovetensk
ap

Att förbättra kunskap
bland kvinnor som lever
med hiv om olika
områden som är relevanta
för kvinnor som lever med
hiv

Målgrupp

SLL
Delmål

1.3 och Delmål 1: Driva en sexual medicinsk
Personer med
1.4
mansmottagning i södra Stockholm
utländsk bakgrund
Delmål 2: Motivera fler män och i synnerhet PMUB
PMUB att komma och testa sig för HIV och
andra sexuellt överförbara infektioner på den
nya mottagningen på Stockholms södra sida

Beviljat
2015

Sökt belopp
2016

1 500 000

1 739 000

Förslag belopp
2016

1 500 000

Kommentar

Bra projekt som nu hittat
en bra lokal och kan
etablera verksamhet
även söder om stan.

Delmål 3: Projektverksamheten i Skärholmen PMUB
övertas av SLSO och Stockholms
mansmottagning, för att säkra
lättillgängligheten till säker och STI och Hiv
testning för män boende i Stockholms södra

3

2.2

3.2

Delmål 1: Ökad kunskap om kondomer och
lustfokuserad kondområdgivningen hos
personalen på SLSO:s ungdomsmottagningar

Unga och unga vuxna
män

Delmål 2: Förbättrad kondområdgivning och
presentation av kondomer på SLSO:
ungdomsmottagningar

Unga och unga vuxna
män

Delmål 3: Öka kunskapen om kondomer hos
ungdomar

Unga och unga vuxna
män

Delmål 1: Skapa förutsättningar för ett
Kvinnor som lever
kundspasnätverk för kvinnor som lever med
med hiv
hiv
Delmål 2: Kvinnorna som lever med hiv har
Samma som delmål 1
tillgång till och aktivt deltar i kunskaps nätverk
Att uppnå förbättrad kunskap om hiv och
hälsosam livsstil genom lättillgänglig och
lättförstådd information, både bland kvinnor
som lever med hiv och andra i deras
omgivning
Delmål 3: Förbättra kunskapsunderlag inom
projektgrupen avseende olika kanaler för
optimal spridning av information till kvinnor
som lever med hiv i Stockholm

1

Samma som delmål 1

300 000

276 200

696 000

275 000

Högt prioriterat
område. Bra om mer
samverkan med Lafa.

400 000

Nytt och intressant
projekt med viktigt
område. KI har höga OHkostnader, men å andra
sidan garanterar det en
bra struktur. Sannolikt
något hög budget.
Stödjer projektet som
pilotprojekt.

Karolinska
Universitetssjukh
uset, Astrid
Lindgrens
Barnsjukhus

Nationellt
kunskaps- och
resurscentrum
för barn och
unga med hiv

Stärkta förutsättningar för
målgruppen barn och
ungdomar som lever med
hiv att få en bättre
livssituation

3

Karolinska
Universitetssjukh
uset,
Kuratorskliniken

Unga vuxna med
hiv infektion –
årlig konferens
och
mentorprogram

Stärkta förutsättningar att
förbättra den psykosociala
och sexuella hälsan bland
unga vuxna i målgruppen
genom ökad och
förbättrad kunskap om hiv
och sexuell hälsa bland
hiv positiva unga vuxna

3

Lafa – enheten Projekt 1
för sexualitet och Lafa – enheten
hälsa
för sexualitet och
hälsa, regionalt
kunskaps- och
metodcentrum

Projekt 2
Hiv/STI och SRHR
insatser riktade
till riskutsatta
preventionsgrup
per

Goda förutsättningar för
vidareförmedlare och
aktörer att arbeta med
hiv/STI-prevention och
SRHR när det gäller
kunskap och metoder och
samverkan och
samordning

3.1 och Delmål 1: Stärkt stöd till målgruppen barn och Barn och ungdomar
3.2
som lever med hiv
ungdomar med hiv.
Delmål 2:Stärkt stöd till målgruppens
familj/nätverk.

1 500 000

2 331 000

300 000

886 432

1 900 000 Utvärdering av

verksamheten gjord som
var mycket positiv.
Rekommenderades att
öka insatsen när det
gäller information och
marknadsföring av
verksamheten, vilket
motiverar en mindre
höjning av anslaget.

Barn och ungdomar
som lever med hiv

Delmål 3: Ökad kunskap om hiv hos barn och Barn och ungdomar
unga hos vårdgivare, skola, förskola,
som lever med hiv
institutioner, organisationer och myndigheter.

4

Förbättrade förutsättning 1, 2 och 4
för riskutsatta grupper att
skydda sig mot hiv/STI och
att främja sin sexuella
hälsa

Delmål 1: Erbjuda unga vuxna som lever med Unga vuxna mellan 18hiv ett forum där man öppet kan prata om hiv 26 år med hiv
och få information, psykosocialt stöd och ökad
kunskap om sin diagnos
Delmål 2:Erbjuda möjligheten att testa
mentorskap i målgruppen för att på sikt ge
långvarighet och komplettera konferensen
(pilot)

Unga hiv positiva 1830 år

Delmål 3: Förstärka självförtroende,
välmående och erbjuda ökat stöd till unga
vuxna med hiv (pilot)

Hiv positiva 13.25 år

4.1 och Delmål 1: Samlad kompetens för
Samtliga
4.2
projektledning, expertstöd, samordning,
preventionsgrupper
ledning och administration på Lafa för
verksamhet och genomförande av projekt som
finansieras med statsbidraget för insatser mot
hivinfektion

700 000

Mycket viktig grupp där
delmål 2 och 3 är helt
nya för 2016. I övrigt ett
väletablerat projekt. Bra
dock att fundera hur
projektet ska lyckas nå
fler och få bättre
uppföljning.

8 700 000

8 500 000

LAFA står för en
betydande del av
landstingets hiv/stiförebyggande arbete
samt arbete inom
SRHR.Viktiga också som
stödfunktion för såväl
frivilligorganisationer
som
ungdomsmottagningar.
Således väletablerad och
viktig verksamhet.

1 725 000

1 600 000

Samtliga
Delmål 2: Fortsatt tillgång till webbaserad
information om Lafas verksamhet och aktuell preventionsgrupper
kunskap om preventivt arbete med hiv, STI
och sexuell hälsa för vidareförmedlare och
aktörer
Män som har sex med
1.1, 1.3 Delmål 1: Öka antal säkrare sex samtal och
och 1.4 hivtestade med 50 procent bland unga MSM män
på Pride Ung och ökat antal hivtestade MSM i
2.1 och samband med Pride och WAD med 15%
2.2
jämfört med 2015
4.1

Delmål 2: Ökad tillgång till information om hiv MSM med
och hivtestning för MSM med
migrantbakgrund
migrantbakgrund som inte nås av generella
informationsinsatser

2

Män som har sex med
Delmål 3: Förstärk samarbete mellan olika
män
aktörer som arbetar med hivprevention för
män som har sex med män i syfte att öka
kunskapen om preventionsgruppen och om
behov av insatser och operativ samverkan för
utformning och implementering av
informationsinsatser och hivtestning
Delmål 4: Ökad kunskap om hiv/STI
prevention och SRHR bland aktörer i
Stockholms län som möter riskutsatta
ungdomar

3

Riskutsatta ungdomar

Projekt 3:
Informationsinsa
tser om hiv, STI
och SRHR

1 till 4
Minskad stigma och
diskriminering för
personer som lever med
hiv
Förbättrade
förutsättningar för unga
och unga vuxna att skydda
sig mot klamydia

1.1 till 1.4 Delmål 1: Försatt tillgång till information,
områdesorientering, aktuell kunskap och
2.1 och
metoder för preventivt arbete med hiv, STI
2.2
och SRHRvidareförmedlare och aktörer
3.1
4.1

Unga och unga vuxna

3 750 000

2 500 000

3 680 000

3 000 000

Delmål 2: Ökad kunskap om hiv och hur det är Personer som lever
att leva med hiv inom hälso- och sjukvården med hiv
och bland allmänheten i Stockholms läns i
syfte att minska stigma och diskriminering av
personer som lever med hiv
Delmål 3: Ökad vilja att använda kondom vid Unga och unga vuxna
sex med ny eller tillfällig partner bland unga
med indifferent attityd till kondomanvändning

Projekt 4:
Hiv/STIpreventiva
insatser för
migranter i
Stockholms län

Förbättrade
förutsättningar för
personer med utländsk
bakgrund att skydda sig
mot hiv och STI

1

1.2, 1.3, Delmål 1: Ökad kunskap om hiv/STI, SRHR och Nyanlända migranter
med fokus på unga
1.4 och hivtestning för aktörer (personal på
1.5
ungdomsmottagning, personal på boenden för och unga vuxna
ensamkommande flyktingar, skolpersonal på
språkintroduktion och SFI samt elevhälsa)
som direkt möter nyanlända migranter med
fokus på ungdomar och unga vuxna
Delmål 2: Ökad förutsättningar för
organisationer och verksamheter som möter
nyanlända migranter att kunna förmedla
kunskap om hiv/STI, SRHR och hiv testning och
metoder för att bedriva preventionsarbete

Riskutsatta migranter,
t.ex.
unionsmedborgare
och papperlösa

Delmål 3: Hälsokommunikatörerna i
Nyanlända migranter
Stockholms län har aktuella kunskaper om
hiv/STI prevention och SRHR samt metoder att
vidareförmedla dessa till sina målgrupper
Delmål 4: Ökad kunskap om hivtestning, SRHR Nyanlända thailändska
och preventivmedelsrådgivning bland
kvinnor
nyanlända thailändska kvinnor
Delmål 5: Tolkar som anlitas inom hälso- och
sjukvården i Stockholm län har goda
kunskaper om hiv/STI prevention och SRHR

4

Nyanlända migranter

Hiv Aids
Maria Ungdom
Livstilsmottagnin förebyggande
arbete
gen

Sesamenheterna Smittspårning,
(DS, KS, HS, SÖS) gemensamt
systemstöd

Att nå ungdomar och
unga vuxna med sexuellt
riskbeteende som har ett
riskbruk/missbruk av
alkohol/droger som inte
fångas upp av ordinarie
vårdutbud och som
utsätter sig själv och
andra för hiv/hepatit även
andra STI smittorisk

2

Fullfölja framtagandet och
implementeringen av ett
gemensamt digitalt
smittspårningsprogram

2

2.2

2.2

Unga vuxna 13-25 år
Delmål 1: Förbättrad tillgänglighet till
rådgivning och provtagnings av hiv/STI till alla
unga vuxna som söker sitt till
Livsstilsmottagning som har ett missbruk eller
riskbruk
Delmål 2: Att utbilda andra vårdgivare (UM)
som i sin tur kan identifiera och lotsa de
ungdomar och unga vuxna med komplexa
vårdbehov t ex samsjuklighet, sexuellt
riskbeteende, annan psykiatrisk problematik
och riskbruk/missbruk/beroende till Maria
Ungdom

Ungdomar och unga
vuxna som mår dåligt
psykiskt med sexuellt
riskbeteende

Delmål 1: Etablera en
förvaltningsorganisation

Ungdomar och unga
vuxna som är aktuella
i smittspårnings
ärenden

Delmål 2: Produktionssättning av
smittspårningsprogram

Samma som för
delmål 1

500 000

Bra verksamhet som når
ungdomar och unga
vuxna med sexuellt
riskbeteende.

1 930 000

1 500 000

Viktigt projekt för att
korta tiden för
smittsmårning. Även
vårdgivarna borde stödja
detta projekt direkt, inte
minst för att bevaka ITkostnaderna, vilka
skjuter i höjden på ett
oroande sätt.

2 620 000

500 000

Bra ambition, men
omöjligt att ge stöd till
till undersköterske-tjänst
dygnet runt 7 dagar i
veckan. Stöd ges till
pilotverksamhet för att
kunna komma igång.

242 995

240 000

Pilotverksamhet som når
ungdomar och unga
vuxna som skadar sig
med sex. Enda
mottagningen för
prostituerade i
landstinget.

500 000

600 000

1 000 000

Delmål 3: Utvärdering och avslut av projektet Samma som för
delmål 1 och 2

Södersjukhuset,
Enheten för
sexuell hälsa,

STI /hiv testning Minska antalet fall av
STI/hiv utan diagnos
'akutkliniken
Sösam'

SLSO, BCS
Unga vuxna som Nå fler unga män, kvinnor
Spiralprojektet skadar sig med och transpersoner om
sex
skadar sig med sex i syfte
att motverka spridning av
HIV och andra STI.

1

1

1.1, 1.3 Delmål 1: Ökad testning av personer utan
och 1.4 känd STI/hiv infektion bland patienter som
besöker akutmottagningen på
Södersjukhusets akutmottagning

1.2

Personer med
odiagnostiserad
STI/hiv på
akutmottagningen SÖS

Delmål 2: Kunskap om STI testning bland
preventionsgrupper och vården ökar

Samma som delmål 1

Delmål 3: Öka användningen av kondomer

Samma som delmål 1

Delmål 1: Öka kompetensen inom
professionella enheter/ organisationer som
arbetar med ungdomar och unga vuxna som
skadar sig med sex i Stockholm stad

Ungdomar och unga
vuxna med självskade
beteende

Delmål 2: Ökad tillgänglighet för vård och
Samma som för
behandling av ungdomar och unga vuxna som delmål 1
skadar sig med sex.

5

210 000

Södersjukhuset
Venhälsan

Södersjukhuset
Venhälsan

STI provtagning
på Basement,
Bondegatan

STI provtagning
på SLM

Minskad spridning av STI
och hiv bland män som
har sex med män i
Stockholm även dem som
inte skulle besöka en
testmottagning, genom
att öka få fler att testa sig
for hiv och STI och genom
att sprida uppdaterad
information om STI och
hiv

Minska spridning av STO och
hiv bland MSM i Stockholm.
Minska mörkertalet för HIV
och andra STI och nå grupper
av MSM som är obenägna att
söka sjukvårdens
testmottagningar gällande
HIV/STI av olika skäl. Vidare
sorida info om dagsläget när
det gäller STD, HIV och HIVbehandling.

1

Delmål 1: Testa 100 personer för hiv och
övriga STI utanför sjukhusmiljö och
dokumentera en 'ny' grupp män kan nås på
detta sätt

Män som har sex med
män som besöker
videoklubben
'Basement ' på
Södermalm

Delmål 2: Minska antalet män med
asymtomatisk gonorré, klamydia eller syfilis i
Stockholm genom att erbjuda sådan testning
till grupper som inte själva söker
testmottagningar samt genom av upptäcka
och behandla dessa infektioner och sprida
kunskap om infektionerna och deras
betydelser för hälsa och hiv risk

Samma som delmål 1

Delmål 3: Ökad kondomanvändning inom
gruppen

Samma som delmål 1

Delmål 1,2 och 3: Samma som ovan.

Män som har sex med
män som besöker SLMs
klubblokal

6

325000

300 000

Nytt och viktigt projekt
med provtagning för STI,
som bygger på
erfarenheter från
tidigare projekt där goda
erfarenheter erhållits.
Lite oklarheter om
budgeterade antalet
timmar behövs.
Kompletterar RFSLs hiv
testning på klubben.

325 000

250 000

Väletablerat och viktigt
arbete, som tidigare
finansierats från
ordinarie budget.
Projektet stödjs, men ej
med fulla sökta
budgeten.

Väsby
Ungdomsmottag
ning, Upplands
Väsby kommun

Väsby
Ungdomsmottag
ning, Upplands
Väsby kommun

HSF

Väsby UM, en
självklar plats för
ensamkommand
e
flyktingsungdom
ar (EFU)

Väsby UM en
kunskapsbank
för skolpersonal
och föräldrar i
Upplands Väsby
kommun
gällande hiv och
STI prevention
samt för att
främja
ungdomars
sexuella hälsa

Utarbeta och
implementera struktur för
långsiktit samarbete
mellan Väsby UM PUT och
asylboenden belägna i
Väsby och tillsammans
med kommunens
flyktingsamordnare, med
avseende sexuell hälsa
och förebyggande av
hiv/STI i målgruppen och
expandera 2015 projekt
med att ha samarbete
även med
flyktingshandläggare och
grundskolekurator med
inriktning mot nyanlända

Bygga struktur för
förebyggande och
uppfångande arbete
genom samverkan mellan
skolor och
ungdomsmottagning där
ungdomsmottagningen
kan vara en kunskapsbank
för skolpersonal och
föräldrar, samt vara en
länk till Lafa och den
samlade kunskap som
finns där

1 och 2

1.4
2.1

Ensamkommande
Delmål 1: Alla EFU placerade på PUT och
flyktingungdomar
asylboenden lokaliserade i Upplands Väsby
ska erbjudas gruppinformation om Väsby UM
samt information om anatomi, hiv/STI och
säkrare sex. Gruppsamtal om attityder kring
sexualitet

180 000

200 000

Pilotprojekt som nu är
etablerat. Bör få stöd
åtminstone ett år till
innan utvärdering.

200 000

Samma som delmål 1
Delmål 2: EFU placerade i familjehem i
Upplands Väsby ska erbjudas
gruppinformation/enskild information om
Väsby UM samt information om anatomi,
hiv/STI och säkrare sex. Gruppsamtal/enskilda
samtal om attityder kring sexualitet skall även
ingå
Delmål 3: Etablera Väsby UM som en
Samma som delmål 1
kunskapsbank vad gäller frågor om sexuell
hälsa, prevention och attityder för personal på
PUT och asylboenden i kommunen,
kommunens flytkingsamordnare,
flyktinghandläggare samt grundskolekurator
med inriktning mot nyanlända
Delmål 1: Öka skolpersonalen kunskap om och Unga och unga vuxna
intresse för hiv och STI prevention,
kondompraktik, sexuellt risktagande samt
erbjuda verktyg för att prata med elever om
detta utifrån ovan redovisade ansats. Hålla
kunskapen om Väsby UM som en självklar
plats för hiv och STI testning, samt rådgivning
kring sexuellt riskbeteende aktuell hos
skolpersonal

0 Ingår delvis i UM

150 000

uppdrag att besöka
skolor. I föräldragruppen kan det
sannolikt vara svårt att
nå de som bäst behöver
nås.

Delmål 2: Öka föräldrars vilja och möjlighet att Föräldrar till unga och
unga vuxna
tala med sina tonäringar om sexualitet, hiv
och STI prevention och testning. Öka
föräldrars kunskap om Väsby UM och
möjligheten till hiv och STI testning

Samordningsfunk
tion

1 000 000

30 176 627

7

1 000 000

24 865 000

