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Hej.
Då har hösten kommit och det är dags för ett nytt informationsblad. Jag ser fram emot en
spännande höst med nya utmaningar inom hiv/STI och sexuell hälsa.
Gonorré-situationen i Västmanland
Vi har nu ett kraftigt ökande antal gonorréfall i Västmanland. Förra året smittades totalt 32
personer av gonorré och t.o.m. 14 september i år är 68 personer smittade. De flesta smittade
är i de lägre åldrarna 17–22 år vilken är en förändring sedan tidigare är då något äldre blev
smittade i högre grad.
Det är viktigt att erbjuda provtagning för gonorré. Det är också viktigt att tänka på var i kroppen provet tas beroende på sexuell praktik. Prov kan tas från vagina, rektum, öga och/eller
svalg. Gonorré smittar vid vaginala och anala samlag samt vid oralsex och via sekret från
könsorganen till exempel via fingrar, även till ögonen.

Centraliserad smittspårning av klamydia
Den centraliserade smittspårningen av klamydia startade den 3 september.
Centraliseringen innebär att all smittspårning av klamydia kommer att ske på Ungdomsmottagningen Västmanland, Venereologiska mottagningen i Västerås samt kvinnokliniken i Västerås.
Det är viktigt att alla mottagningar fortsätter att erbjuda provtagning för klamydia även efter
införandet samt behandla patienterna med påvisad infektion. Den centraliserade smittspårningen omfattar endast smittspårning.
I ledningssystemet finns en instruktion gällande den centraliserade smittspårningen som är
central för arbetet (dokumentnummer 43490) Instruktion
De smittspårningsärenden, för patienter som provtagits före den 3 september, avslutas av
mottagningen där de provtogs. De ärenden som omfattas av den nya instruktionen är patienter som provtagits från och med den 3 september 2018 och framåt.
Den kvalitetssäkringsblankett som varje mottagning tidigare fyllt i, behöver således inte
längre fyllas i och skickas in.
Det är viktigt att sprida denna information i din verksamhet så att alla som berörs får del av
denna information.
Pride 2018
Region Västmanland medverkade vid Västerås Pride under Cityfestivalen 28–30 juni. Syftet
med regionens medverkan var att skapa förutsättningar för invånarna att ha dialog med personal inom regionen samt lämna synpunkter.

Montern bemannades av personal från ett flertal verksamheter bland annat barnkliniken, patientnämnden samt kompetenscentrum för hälsa.
I dialogen med invånarna framkom att personal, inom regionens olika verksamheter, behöver
mer kunskap inom hbtq och bemötande samt specifik kunskap om transpersoner.
Regionen anordnade även en föreläsning med Sara/Claes, från man till människa. Föreläsningen besöktes av cirka 150 personer, både medarbetare och allmänhet.
Ett 30-tal av Regionens medarbetare deltog även i den viktiga paraden.
Kondomupphandling
En ny upphandling av kondomer har påbörjats. Det nuvarande avtalet gäller till och med oktober 2019. Några mottagningar har fått en länk med en enkät att besvara gällande det nuvarande utbudet och kvaliteten på kondomer, slicklappar, glidmedel samt kvinnliga kondomer.
En sammanställning av enkäterna kommer att ligga till grund för den nya kravspecifikationen.
Har du inte fått någon enkät men vill lämna synpunkter går det bra att skicka ett mejl till madeleine.akerlind@regionvastmanland.se med dina synpunkter om kvaliteten och utbudet innan den 1 oktober.
SRHR-tolkar
I Kunskapsnätverket hiv/STI-Mellansverige har vi sedan 2017 utbildat tolkar i SRHR (sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter) i olika omgångar. Vi har haft utbildningar i alla våra fyra
län (Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Västmanland) och totalt utbildat ca 200 tolkar.
Kom ihåg att be om en SRHR-utbildad tolk när behov finns!
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