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Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting ansöker årligen om stadsbidrag hos
Folkhälsomyndigheten för insatser mot hiv och andra sexuellt överförbara
infektioner (STI).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-08-22
Bedömningstabell av ansökningar, bilaga 1
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

godkänna det till tjänsteutlåtande bilagda förslaget och uppdrar till
hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden med en
rapport om utfallet samt förslag till fördelning 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 (STI). Den aktuella ansökan, som omfattar bidrag om
sammantaget 31 005 500 kr, behöver enligt regeringsförordningen (SFS
2013:666) vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 1 oktober 2016.
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
utveckla ett effektivt förebyggande arbete som utförs av kompetent
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2.

3.
4.

5.

6.

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 hälso-och sjukvårdsförvaltningen identifierat följande fyra
utvecklingsområden:
1. Öka antal 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 samt säkerställa
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av STI/hiv-preventiva
insatser
Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att se över och vid
behov lämna förslag på uppdateringar av innehåll, inklusive delmål för den
nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2017 till Socialdepartment. I
avvaktan på denna nationella uppdatering har förvaltningen valt att behålla
de 4 utvecklingsområden som togs fram för 2016.
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Antal personer levande med hiv i länet beräknas till drygt 3 700 varav cirka
70 procent män. Antalet nytillkomna fall i Stockholms län har i stort sett
varit oförändrat de senaste åren. År 2015 rapporterades 183 nya fall, varav
102 var nydiagnostiserade. Sexuell smittväg dominerar; 48 män angav sex
med andra män medan 22 kvinnor och 22 män angav heterosexuell
smittväg. De flesta fall finns i åldern 25-50 år. Tolv personer (12 procent)
rapporterades med hiv och aids samtidigt, vilket tyder på ett behov av att
fortsätta arbeta för en ökning av antal personer från preventionsgrupper
som testar sig.
Andra anmälningspliktiga sexuellt överförda sjukomar rapporterade till
Smittskydd Stockholm har ökat 2015, i jämförelse med 2014; för klamydia
10 133 fall, jämför med 9 472, för gonorré 905 fall, jämfört med 690,och för
syfilis 158 fall, jämfört med 131. Sex mellan män dominerar som smittväg
både för syfilis (82 procent) och gonorré (65 procent).
Inför 2017, prioriteras insatser som syftar till att öka antalet personer från
preventionsgrupper som testar sig för hiv och STI (utvecklingsområde 1),
dels genom att direkt stödja testning utanför vården (Noaks Ark
testmottagning, RFSL Testpoint, Venhälsans testning i Scandinavian
Leather Men Stockholms lokaler, samt under Pride festivalen) men också
inom vården genom ett pilotprojekt på Södersjukhuset där man erbjuder
hiv och STI testning till patienter på akutmottagningen, oavsett
anledningen till att de söker vård.
Inom samma utvecklingsområde, söker förvaltningen bidrag till insatser
som avser att genom målgruppsanpassade informationsinsatser öka
acceptansen för hivtestning bland riskbenägna personer (Convictus, RFSL,
Noaks Ark, Stockholms mansmottagning och Lafa).
För utvecklingsområde 2, öka kunskap, tillgänglighet och användning av
kondom bland preventionsgrupperna, söker förvaltningen bidrag för
insatser riktade till att öka kunskap om och tillgänglighet till kondomer,
bland annat genom en ökad tillgång till information om sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter och rådgivning för unga och unga vuxna
(Kärleksakuten, Lafa, RFSU, Stockholms mansmottagning), samt
marknadsföring och distribution av kondomer inom vårdinrättningar
(Stockholms mansmottagning, Venhälsan, SÖSAM) och på olika arenor där
målgrupperna vistas (RFSL, Posithiva grupper).
För utvecklingsområde 3, stärka arbetet för att stödja personer som lever
med hiv, ansöker förvaltningen bidrag för insatser som möjliggör att barn
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och ungdomar som lever med hiv samt deras familjer kan träffas för utbytte
av information, kunskap och erfarenheter (Barnhivskolan och Konferens
för ungdomar och unga vuxna, Barnhivmottagningen, Astrid Lindgrens
sjukhus och Kuratorskliniken Karolinska Universitetsjukhuset).
Förvaltningen ansöker även om medel för stöd till patient-/intresseorganisationer samt för kunskapshöjande insatser inom vården om hur det
är att leva med hiv för ett bra bemötande och vård av personer som lever
med hiv (Angaza, Posithiva grupper, Lafa).
Slutligen, söker förvaltningen bidrag för att kunna samordna och
kvalitetssäkra olika projekt och verksamheter genom uppföljnings-,
utvärderings- och utbildningsinsatser för organisationer som arbetar med
hiv-preventiva insatser.
Organisationer och verksamheter har fått möjlighet att via förvaltningen
ansöka om att få del av det statliga hivbidraget för kommande år enligt
information publicerad på Stockholms läns landstings (SLL) hemsida.
Ansökningarna har bedömts utifrån regeringens mål med bidraget, den
epidemiologiska situationen i regionen samt behovet av kompletterande
insatser enligt behovsanalys. Den kunskap som finns från tidigare
genomförda uppföljningar och utvärderingar har tagits tillvara. Det
regionala rådet för STI/hiv-prevention har utgjort den referensgrupp med
vilken förvaltningen har samrått.
Ekonomiska konsekvenser
Statsbidraget utgör ett väsentligt komplement till landstingets
förebyggande STI/hiv -preventiva arbete.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förbättrad kunskap i vården om hivrelaterade diagnoser samt ökad
uppmärksamhet på testning 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 nyanlända ger ökad möjlighet till en mer jämlik
vård. Satsningarna motverkar även diskriminering av personer som lever
med hiv.
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Miljökonsekvenser
Förslag till beslut bedöms inte få några konsekvenser för miljön.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Åke Örtqvist
Avdelningschef
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Bilaga 1: Sammanfattning ansökningar statsbidrag för hiv/STI preventiva insatser 2017
Organisation

Angaza Sverige

Convictus

Convictus

IMFSA

Noaks Ark

SLL
SLL
Projekt namn
Projektmål
Delm
Delmål
UO
ål
1
1.1 Delmål 1: Minska smittspridning genom att bygga upp
Prevention and moving Begränsa spridningen av hivinfektion
kanaler för att snabbt nå ut med kunskap och möjlighet
beyond (PREMB)
och minska konsekvenserna av
till hivtestning.
hivinfektion i samhället genom att
upprätthålla och utveckla Angaza
3
3.2
Delmål
2: Nå ut till och öka kunskapen hos 200 individer
Sveriges förebyggande arbete
med konstaterad hiv och deras anhöriga om säker sex
grundat på vetenskap i samarbete
och behandling av hiv via befintliga medlemmar och
med andra aktörer.
nätverk
4
4.1 Delmål 3: Stärka samarbetet med aktörer som arbetar
förebyggande för begränsad spridning av hiv grundat på
vetenskap. Stärka organisationen Angaza Sverige för att
säkerställa långsiktigt hållbart förebyggande arbete.
Convictus hiv och
hepatitarbete
/Uppsökande

Hiv- och hepatitarbete i
gruppen hemlösa EUmigranter och hemlösa
tredjelandsmedborgare

Kärleksakuten
Stockholm

Färre personer med
injektionsmissbruk 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.

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.

Kärleksakuten behöver växa, knyta
fler kontakter och fortsätta
genomföra utryckningar.

Noaks Arks psykosociala- Att verka för en begränsning av hivoch utbildnings
epidemin och dess konsekvenser för
insatser
enskilda och för samhället i stort.

Målgrupp
Nyanlända och migranter i
Stockholms län med
bakgrund i Afrika som ännu
inte hivtestat sig
Individer med konstaterad
hiv och anhöriga med
bakgrund i Afrika boende i
Stockholms län
Organisationer, föreningar
och myndigheter med
uppdrag eller intresse av att
minska spridningen av hiv
och arbeta förebyggande.

Delmål 1: Personer med injektionsmissbruk har tillgång Missbrukare/hemlösa
till information om strategier för riskminimering,
inklusive minimering av risken för att smittas av hiv, hep
C och hep B.
Delmål 2: Personer med injektionsmissbruk har tillgång
till samhällsservice, inklusive social service och hälso- och
sjukvård.
Delmål 3: Beslutfattare, allmänhet och andra
intressenter har fortsatt god kunskap om målgruppens
behov.

1

1.1

1

1.3

1

1.2

1

1.1

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

4

4.1

1

1.4

2

2.1

Delmål 2: Convictus samarbete med relevanta aktörer
(invandrarföreningar, andra icke-statliga organisationer,
lokala och statliga institutioner) för att nå projektmålen
är förstärkt.
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.
Delmål 1: Forstätta med utryckningsaktiviteter.
Ungdomar 13-18 år

3

3.1

Hemlösa personer med
utländsk bakgrund

Delmål 2: Växa, nuvarande storlek på Kärleksakuten
Stockholm är för liten. Vi behöver rekrytera så att vi får
en fulltalig styrelse och fler utbildade utryckare för att
kunna tacka ja till utryckningsförfrågningar.

Vårdstudenter

Delmål 3: Planera och genomföra 'tematräffar';
föreläsningar, seminarier eller workshops inom ämnet
sex och samlevnad och angränsande områden. Aktivt
rekrytera nya medlemmar vid dessa tillfällen.

Vårdstudenter

Delmål 1: Under 2016, nå ökad kunskap och insikt i
hivproblematik samt ökade färdigheter i att möta
problematiken privat som professionellt hos 4000
individer.

Personer med ökad risk för
hivinfektion

Sökt
belopp
2017
193 000

Förslag
belopp
2017
65 000

Kommentarer
Nybildad organisation för personer av afrikanskt ursprung som lever
med hiv. Organisationen etablerades av personer som tidigare arbetat
för Kamratföreningen Oasen Stockholm. Som den enda organisationen
i Stockholm för målgruppen, är det relevant att stödja dem. HSF
föreslår att Angaza som ny och relativ liten förening får bidrag till
delmål 2 så att de under 2017 kan fokusera på kamratstöd och
uppbyggande av föreningen.

500 000

Convictus styrka är att kunna nå målgrupper där de befinner sig i sin
vardag. Organisationen har ett bra sammarbete med både landstinget
och andra ideella organisationer och deras uppsökande verksamheter
är ett bra komplement till de insatser för målgruppen som landstinget
erbjuder.
Som den enda organisation som arbetar med missbrukare, är det
angeläget att fortsätta stödja organisationen med undantag av
produktion av nytt informationsmaterial då HSF råder organisationen
att i stället använda befintliga material.

677 495

300 000

Tredje året av ett pilotprojekt som startade 2015 med syfte att nå
hemlösa tredjelandsmedborgare och utsatta EU-medborgare. Av olika
omständigheter har organisationen inte kunnat nå gruppen
tredjelandsmedborgare i någon stor omfattning men har deltagit i
nätverket av organisationer som genomför insatser gentemot utsatta
EU-medborgare.
HSF föreslår att Convictus under tredje och sista året av pilotfasen,
fördjupar sitt arbete kring delmål 2 och 3.

50 000

50 000

Skolinsatserna är ett bra komplement till skolans egna
sexualundervisning.

548 340

2 405 000

2 000 000

Organisation med mångårig erfarenhet inom hiv prevention som har
haft en viktig roll för män som har sex med män som lever med hiv,
redan innan effektiv behandling var tillgänglig. Verksamheten
utvärderades 2015-2016 och en av rekommendationerna var att Noaks
Ak
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3

3.2

Delmål 2: Under 2016 nå ökad fysiologisk, emotionell,
Personer som lever med hiv
social och reproduktiv hälsa och välbefinnande bland 900
personer med hiv, 200 närstående och 250 personer med
ökad risk för hivinfektion.

Ark resursmässigt borde prioritera det sociala stödet, även om detta
sker på bekostnad av andra komponenter i deras verksamheter.
HSF föreslår att kostnader för långvariga psykoterapeutiska och
kurativa insatser omfördelas till att öka andra för målgruppen relevanta
socialstödinsatser samt öka det volontära engagemanget.

Noaks Ark

Hiv förebyggande och
Ökad fysisk, emotionell, social och
stödjande insatser
reproduktiv hälsa bland män som har
gentemot män som har sex med män.
sex med män

1

1.1

Delmål 1: Samordna målinriktade hivpreventiva och
Män som har sex med män
psykosocialt stödjande insatser i form av utbildning,
information, rådgivning, hivtestning och psykosocialt stöd
gentemot preventionsgruppen MSM.

750 000

Noaks Ark

Hivtestmottagning med Bidra till tidigare diagnostisering och
snabbsvar
behandling av hivinfektioner och
minska hiv relaterad hälsoångest
genom att komplettera landstingets
mottagningar med en
lågtröskelmottagning för hivtestning
med snabbsvar och individuell
rådgivning i trygg hemliknande miljö
för 1700 personer under 2017.

1

1.3

Delmål 1: Detektion eller uteslutning av antikroppar mot Personer med ökad risk för
HIV1 och HIV2 samt minskad hivrelaterad hälsoångest
hivinfektion
hos 1700 personer under 2017.

1 160 000

1 160 000 Hivtestningsinsatser utanför sjukvården är ett viktigt komplement till
landstingets testverksamhet, framförallt när det erbjuds utanför
arbetstid. 65% av de som testar sig på Noaks Arks kommer till dropin
kvällsmottagning som organisationen har en gång per vecka.
HSF föreslår en ökning av tilldelade medel i jämförelse med 2016 som
stöd för en ökad kvällsverksamhet (förslagvis dropin 2 gånger per
vecka). På sikt skulle verksamheten kunna vara finansierad genom avtal
med SLL och expandera så att andra STI och hepatit också kan testas.

Delmål 1: Förbättrade förutsättningar för vår primära
Män som lever med hiv och
målgrupp för att uppnå en ökad fysisk och psykisk hälsa som har sex med andra män
samt ökat välbefinnande.
Delmål 2: Ökad kunskap inom målgruppen, personer som
lever med hiv, om hivinfektionen och dess
följdverkningar samt att lära sig leva med hiv.

1 055 775

800 000 Folkhälsomyndigheten gjorde en effektivitetrevision av Posithiva
Gruppens verksamhet våren 2015. Rekommendationen till
organisationen var att fortsätta att utveckla verksamheten och utökat
samarbete med andra patientorganisationer. Redan under 2015-2016
förstärktes och expanderades påverkansarbetet som ett komplement
av kamratstödjande insatser.
HSF föreslår ett högre bidrag för 2017 för att kunna stödja
implementering av rekommendationer från revisionen.

Posithiva
grupper

3 3.2

Förbättrad livskvalitet för MSM som
lever med hiv samt minskad
spridning av STI inom Stockholms län
under 2017.

3 3.2

3 3.1

RFSL

RFSL

RFSL

Delmål 3: Stärk påverkansarbete riktat till beslutsfattare Personer som lever med hiv
och allmänhet med syfte att minska stigma och uppnå ett
bättre bemötande för hivpositiva SAMT verka för en
effektivare hivprevention inom Stockholms län under
2017.

1

1.1

Delmål 1: Förstärka målgruppsanpassade
informationsinsatser om hiv- och STI-testningen.

2

2.1

Delmål 2: Ökad kunskap och tillgänglighet till kondom
bland preventionsgrupperna MSM och TG.

1

1.1

Delmål 3: RFSL Stockholm ska vara en aktör som
kontinuerligt vidareutvecklar sin professionalism och
organisatoriskt lärande samt bidra till samarbete och
erfarenhetsutbyte med andra aktörer inom hivprevention
med syfte att förbättra och effektivisera fältet som
helhet, främst lokalt och regionalt, men relevanta forum
även nationellt och internationellt.

1

1.1

Nyanlända hbtq
Nyanlända hbtq personer i
personers rätt till sexuell Stockholm får mer kunskaper om
hälsa
sina sexuella rättigheter, säkrare sex
och hiv/STI

1

1.4

Delmål 4: Stärka förutsättningarna för ökad sexuell hälsa
och testning bland MSM och TG som har sex mot
ersättning.
Delmål 1: Förstärkt information om och tillgänglighet till
hiv- och STI-testning och SRHR nyanlända migranter.

1

1.2

Delmål 2: Ökad medvetenhet hos vårdgivare,
Nyanlända och asylsökande
myndigheter och ideella organisationer i Stockholm kring hbtq personer i Stockholm
nyanlända hbtq personers situation och behov kring
sexuell hälsa.

Bidra till diagnosticering av personer
som lever med hiv men utan

1

1.3

Delmål 1: Ökad tillgänglighet till hivtestning för
riskutsatta personer.

Sexperterna och övriga
hivpreventiva insatser i
RFSL Stockholms regi

Testpoint- hivtestning
utanför vården

Skapa förutsättningar för ökat
kondomanvändande och ökad
testning/testningfrekvens bland
MSM/TG i Stockholm län

Män som har sex med män
och transgerder

Män som har sex med män
och transgender som har sex
mot ersättning
Nyanlända hbtq personer i
Stockholm

Män som har sex med män
och transgender

2 064 590

644 500

1 800 000

650 000 Flera av föreslagna aktiviteter i projektet 2017 är också inkluderat i
ansökan 'Noaks Arks psykosociala-och utbildningsinsatser'. Därför
föreslår HSF att Noaks Ark sammanfogar de båda ansökningarna samt
överväger möjlighet att återinföra uppsökandeverksamheten som
fanns i tidigare ansökan.

2 000 000

Organisationen bedriver olika komponenter med peer education som
en viktig strategi. Uppsökande verksamhet på klubbar och parker med
kondomutdelning är ett viktigt komplement till HSF och andra ideella
organisationers insatser för män som har sex med män och
transpersoner.

500 000

För 2017 söker RFSU bidrag för utbildningsinsatser för nyanlända hbtq,
samt för hiv/STI intervention inspirerat av evidensbaserade
Mpowerment modellen, där målgruppen själva planerar och
implementerar insatserna.

1 500 000

Assisterat självtest erbjuds både på RFSLs lokal och på olika arenor där
män som har sex men män och transgender befinner sig. Projektet
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Delmål 2: RFSL Stockholm har tillräcklig med adekvat
utbildad personal för att kunna utföra testning.

diagnos, samt främja regelbunden
testning i målgrupperna

finansierades av Folkhälsomyndigheten under pilotfasen. Testning
erbjuds två kvällar i veckan i RFSLs lokal, på nattklubben och i
anslutning till tillfälliga evenemang till personer från en grupp med hög
hivprevalens.
HSF föreslår att medel tilldelas för en fortsättningen av projekt, när
pilotfasen är över 2017.

Delmål 3: Målgruppen har förtroende och kännedom om
Testpoints insatser.

RFSU Stockholm Sexualundervisning på
lättare svenska

Barnhivmottagni Barnhivcentrum
ngen, ALB ,
Karolinska

HSF/ Lafa –
enheten för
sexualitet och
hälsa

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

Hiv- och STI-insatser
med inriktning på
kondomanvändning och
SRHR

2.3

Delmål 4: Goda samarbeten med nödvändiga aktörer
upprättas och/eller upprättshålls.
Delmål 1: Ökad kunskap om sex och samlevnad hos
Unga nyanlända i gymnasiets
elever på gymnasiets språkintroduktionsprogram i sju av språkintroduktionsprogram.
kommunerna i Stockholms län under 2017.

Ökad kunskap om sex och samlevnad
hos nyanlända unga och unga vuxna
upp till 29 år i Stockholms län under
2017

2

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

3

3.2

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

3

3.1

Delmål 3: Ökad kunskap om hiv hos barn och unga hos
vårdgivare, skola, förskola, institutioner, organisationer
och myndigheter.
Delmål 4: Förbättrad information till allmänheten om hiv
hos barn och unga.

500 000

Delmål 2: Ökade kunskaper om sex och samlevnad bland Unga utsatta migranter i
unga utsatta migranter (exempelvis papperslösa, utsatta Stockholm
EU-medborgare och tredjelandsmedborgare) i
Stockholms län.

1 till 3
Goda förutsättningar för
vidareförmedlare och aktörer att
arbeta med hiv/STI-prevention och
SRHR när det gäller kunskap,
metoder, samverkan och samordning
2

Förbättrad förutsättning för
riskutsatta unga och unga vuxna att
skydda sig mot hiv/STI och att främja
sin sexuella hälsa

560 200

2

2.1

2.2

Det är en fortsättning av undervisningen om sex och samlevnad hos
elever på gymnasiets språkintroduktionsprogram som startade 2015.
Utvärderingen av projektet (2015-2016) visade att projektet möter
behovet av kunskap inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
bland nyanlända ungdomar och unga vuxna.

1 897 000

1 800 000 Ett relevant och mångårigt projekt med nationell betydelse. Den stora
andelen barn som lever med hiv bor eller får sin vård i länet.
Verksamheten är av hög relevans ur ett smittskyddsperspektiv då det
vänder sig till tonåringar som står inför sexdebut/nyligen har
sexdebuterat. Det finns ingen annan professionell eller ideell
verksamhet som riktar sig till målgruppen barn och unga med hiv.

Delmål 1: Samlad kompetens för projektledning,
Samtliga preventionsgrupper
expertstöd, samordning, ledning och administration på
Lafa för verksamheten och genomförande av projekt som
finansieras med statsbidraget för insatser mot
hivinfektion.
Delmål 2: Fortsatt tillgång till webbaserad information
Samtliga preventionsgrupper
om Lafas verksamhet och aktuell kunskap om preventivt
arbete med hiv, STI och sexuell hälsa för
vidareförmedlare och aktörer.
Delmål 3: Fortsatt tillgång till information,
Unga och unga vuxna
områdesorientering, aktuell kunskap och metoder för
preventivt arbete med hiv, STI och SRHR för
vidareförmedlare och aktörer.

9 800 000

9 000 000 Väletablerad och viktig verksamhet som står för en betydande del av
landstingets hiv/STI förebyggande arbete samt arbete inom SRHR. Lafa
har också en viktig stödfunktion för såväl ideella organisationer som
ungdomsmottagnar. En förutsättning för att fortsätta att hantera
hivstatsbidraget är att förvaltningen har den nödvändiga interna
kompetensen för att stödja utveckling av pilotprojekt och strategier.

Delmål 1: Ökad kunskap kring hiv, kondomanvändning Unga och unga vuxna
och SRHR hos personer som möter unga som tar sexuella
risker.
Delmål 2: Ökad kunskap kring hiv/STI,
kondomanvändning och SRHR hos skolpersonal som
möter preventionsgruppen nyanlända unga migranter.

1 365 000

1 100 000 Kondom är ett effektiv sätt att förebygga både hiv och andra sexuellt
överförbara sjukdomar. Därför är det väsentligt att vårdgivare och
andra aktörer som möter ungdomar och unga vuxna har en bra
kunskap om kondomer och är kompetenta att förmedla information
och motivation till användning till målgruppen.

Barn och ungdomar som
lever med hiv
Barn och ungdomar som
lever med hiv

Delmål 3: Kunskap om att det finns gratis kondomer och
var man får tillgång till dem. Ökad intention att hämta
och använda kondomer hos unga och unga vuxna med
indifferent attityd till kondomanvändning.
Hiv- och STI-insatser
med inriktning på
testning och SRHR

Förbättrade förutsättningar för
nyanlända migranter och män som
har sex med män att skydda sig mot
hiv/STI och att främja sin sexuella
hälsa

2 2.2

Delmål 1: Ökad kunskap om hiv/STI och SRHR hos
personer som möter unga nyanlända migranter.

Nyanlända migranter med
fokus på unga och unga
vuxna
Delmål 2: Ökad kunskap om hivtestning, SRHR och
Nyanlända thailändska
preventivmedelsrådgivning bland nyanlända thailändska kvinnor
kvinnor.

4 064 000

2 500 000

Vidare utveckling av olika insatser gentemot personer med utländsk
bakgrund (delmål 1 till 5) samt fortsättning av insatser gentemot män
som har sex med män, där Lafa har en viktig roll som samordnare av
Preventhiv (tidigare Stophiv), ett nätverk av organisationer som arbetar
med hivpreventiva insatser för målgruppen (delmål 6-8).
Som en del av den nationella kampanjen 'Hiv idag' initierade Lafa 2016
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2 2.3

Delmål 8: Ökad kunskap om hiv/STI och risktagande i
preventionsgruppen MSM.
Delmål 9: Ökad kunskap inom hälso och sjukvården om
hiv, hivtestning och hur det är att leva med hiv.
Kuratorskliniken
vid Karolinska
Universitetssjukh
uset,

Unga vuxna med hivinfektion – årlig
konferens och
mentorprogram

Maria Ungdoms Hiv Aids förebyggande
sex och
arbete
samlevnadsmott
agning

SLSO, BCS
Spiralprojektet

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

Att nå ungdomar och unga vuxna,
ensamkommande flyktingbarn samt
asylsökande 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 smittorisk
och även andra STI.

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

3

3.2

utbildningsinsatser om hiv och bemötande av personer som lever med
hiv inom primärvården och delmål 9 är en fördjupning av insatsen.

Delmål 3: Hälsokommunikatörerna i Stockholms län har Nyanlända migranter
aktuella kunskaper om hiv/STI prevention och SRHR samt
metoder att vidareförmedla dessa till sina målgrupper.
Delmål 4: Tolkar som anlitas inom hälso-sjukvården i
Stockloms län har goda kunskaper om hiv/STI prevention
och SRHR.
Delmål 5: Ökad kunskap om hiv/STI och SRHR hos
nyanlända migranter.
Delmål 6: Ökat antal säkrare sex samtal och hivtestade
bland unga MSM på Pride Ung och ökat antal hivtestade
MSM i samband med Pride 2017.
Delmål 7: Förstärkt samarbete mellan olika aktörer som
arbetar med hivprevention för MSM samt tillgång till
webbaserad information om hivtestning för MSM.

1.

Diarenummer HSN 2016-3977

Migranter
Nyandlända migranter
Män som har sex med män

Män som har sex med män

Män som har sex med män
Migranter

Delmål 1: Erbjuda unga vuxna som lever med hiv ett
Unga vuxna mellan 18-26 år
forum där de kan prata öppet om hiv och få möjlighet till som lever med hiv
psykosocialt stöd. Där de kan få ökad kunskap om sin
diagnos på ett lättillgängligt sätt och få kunskap kring
sexuell hälsa.

822 282

800 000 Relevant och etablerat projekt. Ansamling av ungdomar och unga
vuxna som lever med hiv gör att verksamheten har ett riksintresse.
Som respons till utvärderingens rekommendationer (2014-2015),
utökades projektet under 2016 för att inkludera ett mentorprojekt.

Delmål 2: Att erbjuda fortsatt möjlighet till att testa
Unga som lever med hiv 18mentorskap i målgruppen för att på sikt kunna ta över en 30 år
del av ansvaret för mentorprogrammet.

1

1.4

1

1.4

3

3.1

4

4.1

2

2.3

Delmål 3: Förstärka självförtroende, välmående och
erbjuda ökat stöd till unga vuxna som lever med hiv.

Unga som lever med hiv, 1525 år

Delmål 1: Förbättra samt utöka tillgänglighet till
rådgivning och provtagning av hiv/STI till alla
ensamkommande flyktingbarn samt unga vuxna som
söker sig till Maria Ungdom akut/heldygnsvård och unga
vuxna verksamheten inom MU.
Delmål 2: Att tidigt i kontakten kunna identifiera de unga
vuxna samt asylsökande med komplexa vårdbehov (t ex.
samsjuklighet, sexuellt riskbeteende och annan
psykiatrisk problematik än riskbruk/missbruk/beroende)
som kommer i kontakt med mottagningen via annan
vårdgivare erbjuda provtagning och vaccination samt
kondomsamtal och fungera som lots när de behöver
andra vårdgivares insatser.

Unga vuxna 18-25 år

Delmål 3: Förstärka kunskap hos personal på både
boende samt vårdpersonal på Maria ungdom om att leva
med hiv för ett bra bemötande.
Delmål 4: Effektivare samverkan med andra
ungdomsmottagningar, socialtjänstjour,
akutmottagningen för våldtagna samt
Mikamottagningen.
Delmål 1: Öka kompetensen inom professionella
enheter/organisationer som arbetar med ungdomar och
unga vuxna som skadar sig med sex i Stockholms län.

Ungdomar och unga vuxna

1 922 200

Ungdomar och unga vuxna
som mår dåligt psykiskt med
sexuellt riskbeteende

650 000 Sedan mars 2016 har Maria Ungdoms specialiserade
ungdomsmottagning bytt namn till Sex och samlevandsmottagning och
vänder sig till personer mellan 13-25 år som besöker dels Maria
ungdom akut och heldygnsvård så väl som Mini Maria och unga vuxna
mottagningarna. Antal ensamkommande ungdomar som söker vård har
ökat markant. Utifrån ökningen av den patientgruppen, söker
mottagningen för att kunna förbättra tillgång till barnmorsketjänster.

Ungdomar och unga vuxna

Ungdomar och unga vuxna
med självskada
beteende

220 000

220 000 Utbildningsinsatser med syfte att förstärka ungdomsmottagningar och
skolor, personalens kompetens att identifiera ungdomar och unga
vuxna som skadar sig med sex och erbjuda ett adekvat
omhändertagande. Under första året implementerades projektet på
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Delmål 2: Ökad tillgänglighet för vård och behandling av
ungdomar och unga vuxna som skadar sig med sex.

Stockholms
mansmottagning
(tidigare Järva
mansmottagning
)

Stockholms
mansmottagningsöderförortetableringsfasen

Stockholms
Kondomdiplomering till
mansmottagning alla
en
ungdomsmottagningar i
hela Stockholm

Stockholms
Prevention på
mansmottagning asylboenden i
en
Stockholm

Södersjukhuset, STI /hiv testning
Enheten för
'akutkliniken Sösam'
sexuell hälsa,

Södersjukhuset
Venhälsan

STI provtagning med
utvärdering SLM 2017

Öka tillgängligheten för män och i
synnerhet män med utländsk
bakgrund, att få lättillgänglig HIVtestning av hög kvalité genom en
sexualmedicinsk mansmottagning på
Stockholms södra sida.

1

Öka kondomanvändningen hos
personer mellan 12-22 år inom SLL
och därmed hindra överföring av
hiv/STI.

2

Förbättra kunskapen om SRHR
inklusive hiv och STI hos personer
med utländsk bakgrund vid två
asylboenden i Stockholm.

Minska antalet fall av STI/hiv utan
diagnos

Minska mörketalet för STI/hiv bland
MSM i Stockholm

2

1.3

2.3

2.1

1

1.3

1

1.2

2

2.1

1

1.3

Diarenummer HSN 2016-3977

ungdomsmottagningar och skolor på Södermalm med omnejd. Under
2016 expanderar den geografiska täckningen till Stockholms Stad och
för 2017 är planen att utvidga projektet till hela Stockholms län.

Samma som för delmål 1

Delmål 1: Öka antalet personer från preventionsgrupper Personer med utländsk
som testar sig för hiv och STI i södra Stockholm.
bakgrund
Delmål 2: Driva en sexualmedicinsk mansmottagning i
södra Stockholm.

PMUB

Delmål 3: Stockholms mansmottagning Skärholmen
erhåller ett vårdavtal med HSN-förvaltningen.

PMUB

Delmål 1: Kondomdiplomera 26 ungdomsmottagningar
inom SLL
Delmål 2: Evidensbasera den lust- och njutning
orienterade kondområdgivningen och
kondomdiplomeringen genom en extern utvärdering.

Unga och unga vuxna män

Delmål 3: Sprida kunskap om kondomsamtalet till
ungdomsmottagningar i Sverige.

Unga och unga vuxna män

Delmål 1: Samverkan med två asylboenden utvalda i
samråd med Migrationsverket.

PMUB

Delmål 2: Ökad kunskap om SRHR inklusive kunskap om
hiv och STI hos personer med utländsk bakgrund vid två
asylboenden.
Delmål 3: Ökad kunskap om SRHR hos boendestödjare
och övrig personal vid asylboenden.

PMUB

Delmål 4: Identifiera rekommendationer för fortsatt
preventionsarbete riktat till personer med utländsk
bakgrund vid asylboenden i Stockholm län.
Delmål 1: Ökad testning av personer utan känd STI/hiv
infektion bland patienter som besöker akutmottagningen
på Södersjukhusets akutmottagning.

PMUB

Delmål 2: Utbilda akutmottagningens personal kring
hiv/STI.
Delmål 3: Öka användningen av kondomer.

Samma som delmål 1

Delmål 1: Få fler och nya grupper av MDSM att testa sig
för STI/HIV. Upptäcka asymptomatiska STI och HIV bland
MSM, länka till vården och starta behandling.
Delmål 2: Genom att erbjuda testning till personer som
har lägre benägenhet att själva söka sjukvård minska
antalet MSM med asymtomatisk STI och obehandlad HIV
i Stockholm. Att upptäcka och behandla dessa infektioner
och sprida kunskap om STI och betydelsen för hivrisk.

Män som har sex med män
som besöker en läderklubb i
Stockholm (SLM)
Samma som delmål 1

1 577 000

587 000

Unga och unga vuxna män

295 000

PMUB

Personer med
odiagnostiserad STI/hiv på
akutmottagningen SÖS

1 500 000 Projektet startade med invigning av den nya mottagningen i
Skärholmen september 2015. Mottagningen är bemannad delvis av
befintlig personal från Järvamottagningen och har haft 997 besök under
de första 8 mån. Stor andel av besökare är män som har sex med män
och har utländsk bakgrund. Resultaten under etableringsfasen utgör en
viktig grund för ett beslut beträffande mottagningen och dess framtida
finansiering.
550 000 Projektet är en vidareutveckling av Kondomsamtal, ett projekt som
genomfördes under 2014 och fortsatt med kondomdiplomering på 8
ungdomsmottagningar i SLSO samt UM på Gotland. För 2017 söker
Stockholm mansmottagning bidrag för att utvidga diplomering till alla
andra ungdomsmottagningar i länet.

0 Syftet med projektet är att förbättra kunskapen om SRHR inklusive hiv
och STI hos personer med utländsk bakgrund vid 2 asylboenden i
Stockholm valda i samråd med Migrationsverket. Det finns andra
aktörer som arbetar med SRHR och hiv prevention på olika arenor där
nyanlända vistas. HSF föreslår att Stockholm mansmottagning
fokuserar på de andra två projekten under 2017 i stället för att initiera
redan nu ett tredje projekt.

2 012 000

650 000 Sedan 2013 har Sösam och akutklinken på Södersjukhuset bedrivit ett
projekt med syftet att öka provtagningen för STI i gruppen ’yngre
besökare’ och förbättra akut STI-omhändertagande av patienter med
misstänkt STI. 2016 fick Sösam bidrag för att inkludera hiv-provtagning.
Implementering började först under sommaren och därför finns det
ännu inte några mätbara resultat. HSF föreslår att projektet försätter
att bedrivas under 2017 i en mera begränsad omfattning.

249 000

240 000 Sedan början av 2014 har Venhälsan en kväll/mån haft
försöksverksamhet med testmottagning i SLM klubblokal. För 2017
söker Venhälsan för samma aktiviteter samt för en intern utvärdering
via en enkät efter varje undersökning. HSF föreslår att stödja projektet
då hivtestning utanför vården är en relevant komponent i hivpreventiva
arbetet.

320 500

320 500 Det har varit en markant ökning av STI, med en fördubbling sedan 2012
av GC och kraftig ökning av syfilisfall under första halvåret 2016, med
en ökad andel av personer med ursprung i mellanöstern eller Asien.
Det är angeläget att ha tillgång till uppdaterad data om STI och HIV i

Samma som delmål 1

Delmål 3: Genomföra och sammanställa en enkät av alla MSM som besöker SLM
som testar sig med frågor kring bl.a. ursprungsland,
tidigare testerfarenther STI/hiv, aktuell kunskap om
STI/hiv, anledning till att man väljer att testa sig på SLM,
erfarenther av s.k. 'chemsex' dvs sex under inflytande av
droger utomlands och i Sverige samt inställning till s.k.
PrEP, dvs förebyggande medicinering.
Södersjukhuset
Venhälsan

Statistik avseende STI
och kontakspårning hos
MSM vid Venhälsan
2017 koppling till HIV

Beskriva antal STI/Hiv bland MSM vid
Venhälsan 2017 och sätta detta i
relation till de senaste årens
utveckling

1

1.1

Delmål 1: Genomgång av samtliga journaler och
kontakspårningsjournaler för Klamydia, GC, syfilis, LGV
och hiv på Venhälsan under 2017.

MSM med en aktuell STI eller
hiv

2016-08-22

2017 koppling till HIV
spridningen

Södersjukhuset
Venhälsan

Kartläggning av
förekomsten av
chemsex bland MSM

Södersjukhuset
Venhälsan

Studie för
implementering av HivPrEP

Väsby
Ungdomsmottag
ning, Upplands
Väsby kommun

Väsby UM, en självklar
plats för
ensamkommande
flyktingungdomar (EFU)

utveckling

Genomföra kartläggning i gruppen
MSM om företeelsen av chemsex,
öka kunskap och kompetens
angående droger i samband med sex
hos samtlig personal på Venhälsan

?

?

Delmål 2: Skapa lokal statistik rörande Klamydia och GC,
syfilis och hiv och göra en sammanställning kvartals- och
årsvis.
Delmål 3: Sammanställning av data, presentation av
data, åtminstone 2 ggr per år lokalt på kliniken och för
smittskyddet.
Delmål 1: Kartläggning genomförs via anonym enkät.

Diarenummer HSN 2016-3977

Det är angeläget att ha tillgång till uppdaterad data om STI och HIV i
gruppen för att kunna översätta information till aktiv handling och
planering av preventiva åtgärder från både landstinget och ideella
organisationer.

MSM med en aktuell STI eller
hiv
MSM med en aktuell STI eller
hiv
MSM

694 000

Delmål 2: Öka och fördjupa Venhälsan personals kunskap
och kompetens i området droger i samband med sex.

350 000 Användning av droger är inte ovanligt i samband med sexuella
kontakter bland män som har sex med män. Därför är det väsentligt att
ha en kartläggning om företeelsen samt utbilda personalen som
kommer i kontakt med målgruppen.

Delmål 3: Specifik kartläggning bland patienter som
visats positiva i LGV, Syfilis och/eller hepatit C i relation
till droger i samband med sex.
Delmål 4: Utifrån vad resultat och analyser av ovan
kartläggningar visar, eventuellt söka samarbete och god
kontakt med andra relevanta aktörer.
?

?

Delmål 1: Antal av erbjudna patienter som önskar PrEP.

Män som har sex med män

1 699 250

0 Projektet förutsätter att profylaktisk behandling förskrivs kostnadsfritt
enligt Smittskyddslagen. Det skulle vara att förekomma en eventuell
omtolkning av lagen mot tidigare praxis som skulle behövas göra på
nationell nivå och inte lokalt.

170 500

0 Projektet är en fortsättning av insatser gentemot ensamkommande
ungdomar. I juli 2016 tilldelade Lafa medel till 20 andra
ungdomsmottagningar för liknade projekt och insatserna finansierades
från både hivstatsbidrag och SKL stimulansmedel för
ungdomsmottagningar.

1 300 000

1 300 000 Förvaltningen söker medel för samverkan mellan olika aktörer,
utbildningsinsatser för personal som arbetar med hivpreventiva
insatser samt för externa utvärderingar.
Med syfte att undvika överlappning och duplicering av insatserna,
skapar förvaltningen samverkangrupper och anordna regelbundna
möte med de olika aktörerna som arbetar gentemot samma
målgrupp(er) och/eller samma arenor.
För att höja kvalitet av insatserna, organiserar förvaltningen
informations- och kunskapshöjande insatser (seminariums, workshops,
etc.) för de organisationer som finansieras med hivstatsbidrag med
både externa och interna föreläsare och moderatorer.
Som en del av lärande processen för organisationerna, utvärderar
förvaltningen med jämna mellanrum olika insatserna. Utvärdering sker
genom regelbundna uppföljningsbesök samt genom externa
utvärderingar.

Delmål 2: Andel patienter som önskar PrEP och andel
som fullföljer under 1 år.
Delmål 3: Reducera nya fall av hiv.
Ökad kvalitet på, samt ökad tillgång
till, information och rådgivning kring
sexuell hälsa, rättigheter och
förebyggande av hiv/STI för
målgruppen EFU med vistelsort
Uppland Väsby kommun.

2

2.3

Delmål 1: EFU placerade på de fyra Vårljus-boenden
lokaliserade i Uppland Väsby ska erbjudas
gruppinformation om Väsby UM samt information om
anatomi, hiv/STI och säkrare sex, rättigheter och
attityder.
Delmål 2: Implementering och vidareutveckling av
struktur för långsiktigt samarbete mellan Väsby UM och
elevhälsovården på den nystartade kommunala
mottagningsenheten för nyanlända, med avseende
sexuell hälsa, rättigheter och förebyggande av hiv/STI i
målgruppen EFU.
Delmål 3: Ökad kunskap om hiv- och STI-testning och
rådgivning bland personal på Vårljus boenden belägna i
Upplands Väsby.

Ensamkommande
flyktingungdomar

Samma som delmål 1

Samma som delmål 1

Delmål 4: Öka kvaliteten på bemötandet och utveckla de
preventia och hälsofrämjande samtalen gentemot EFU
som besöker mottagningen individuellt eller i grupp.
HSF

Stärka strategisk samordning,
samverkan och säkerställa
uppföljning, utvärdering och
kvalitetssäkring av hiv/STIpreventiva insatser.

4

4.1

Delmål 1: Effektivare förebyggande arbete genom
smaverkan mellan landsting och komuner samt mellan
dessa och ideella organisationer

4

4.2

Delmål 2: Förstärkt uppföljning, utvärdering och
kvalitetsäkring av hivpreventiva insatser

Alla preventionsgrupper
Ideella organisationer
Sjukvårdspersonal

TOTAL

31 005 500

