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Hej.
Här kommer årets första informationsblad.
Hiv/STI Statistik 2017 i Västmanland
Klamydia: Under förra året var totalt 1050 personer anmälda smittade av klamydia i
Västmanland vilket är några fler jämfört med 2016 då antalet var 1032 st.
Västmanland låg då näst högst i landet vad gäller antalet klamydiafall per 100 000 invånare
efter Stockholm.
Antalet smittade av Klamydia fortsätter att öka även nu under början av 2018. Till och med
februari 2018 har 137 fall smittats jämfört med 121 fall samma tid 2017.
Gonorré: Totalt för 2017 smittades 32 personer av gonorré vilket är samma antal som
föregående år. 21 stycken smittades i Sverige och 11 stycken utomlands. Under de första två
månaderna i år har redan 16 fall av gonorré diagnostiserats.
Hiv: Antalet fall av hiv har sjunkit under de senaste fyra åren. Antal diagnostiserade med hiv
2017 var sex fall, fyra av dessa var smittade före de kom till Sverige. Till och med februari i år
har tre personer smittats, två utomlands och en utlandsfödd smittad i Sverige.
Hepatit B: Under 2017 smittades 25 personer av hepatit B och alla smittades utomlands. Det
är en kraftig minskning från 2016 då 77 personer smittades. Under årets första två månader
är sex fall anmälda.
Hepatit C: 2017 anmäldes 42 fall av hepatit C varav 13 fall smittades genom intravenöst
missbruk. 2018, till och med februari, har sju fall anmälts.
Syfilis: Fyra fall anmäldes under 2017, tre smittade utomlands och ett i Sverige. Till och med
februari i år har en person smittats i Sverige. Alla fallen under 2017 och 2018 har smittats
mellan män som har haft sex med män.
Västerås Pride
Västerås Pride kommer att äga rum i samband med Västerås Cityfestival 28–30 juni. Region
Västmanland kommer att medverka i Västerås Pride med en egen monter. Temat i montern
kommer att vara mänskliga rättigheter och bemötande kopplat till hbtq.
Vill du vara med och arbeta i montern någon av festivaldagarna? Stäm i så fall av med din chef
innan du anmäler dig. Du anmäler ditt intresse till madeleine.akerlind@regionvastmanland.se
Ytterligare information och regionens program meddelas på Arbetsplatsen samt i nästa
informationsbrev i juni.
Centraliserad smittspårning
Arbetet med att införa centraliserad smittspårning pågår för fullt. Planen är att den nya
organisationen för smittspårningen ska träda i kraft den 1/9. Innan dess kommer information
om rutiner och flöde skickas ut till alla berörda verksamheter.

Viktigt att ni som smittspårar idag fyller i och skickar in den kvalitetsblankett ni fått. Detta för
att kunna mäta kvaliteten före och efter införandet.
Vid frågor ang. centraliserade smittspårningen eller blanketten kontakta Madeleine Åkerlind.
Tolkar med särskild kompetens inom SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter)
Under hösten 2017 utbildades 50 tolkar i Västmanland, inom olika språkgrupper, i SRHR.
Arbetar du i någon verksamhet där du är i behov av en tolk i dessa frågor kan du när du
beställer be om en SRHR-utbildad tolk. Dessa tolkar har extra utbildning inom våld och juridik,
sexualitet, normer, hiv/STI, hbtq och anatomi.
Hbtq-webbutbildning
I januari i år lanserades en hbtq-webbutbildning i regionen. Utbildningen ska stötta arbetet
med att förstärka förutsättningar för en ökad tillgänglighet och ett bättre bemötande av hbtqpersoner. Utbildningen berör grundläggande begrepp, normer och bemötande. Det är viktigt
att regionens medarbetare har god kompetens inom dessa områden och målet är att alla
medarbetare i regionen ska gå utbildningen. Du hittar den på Kompetensplatsen eller här.

Vid frågor ta kontakt med:
Madeleine Åkerlind, samordnare för hiv/STI och sexuell hälsa
madeleine.akerlind@regionvastmanland.se

