VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
ORGANISATION

Regionerna i Dalarna, Uppsala, Västmanland samt Gävleborg bildade tillsammans
Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige under 2019. I samband med styrgruppsmötet i
september beslutades att även Region Sörmland skulle ingå i nätverket från och med
verksamhetsåret 2020. Samordnaren från Sörmland närvarade emellertid vid kärngruppens
möten redan under hösten 2019.
Nätverket bildades 2009 och arbetar med att främja den sexuella hälsan. Syftet är att finna
möjliga samordningsvinster, ge hiv/STI frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklingsoch forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen.
Målsättningen är att minska antalet hiv/STI fall, främja psykisk och sexuell hälsa samt minska
antalet oönskade graviditeter.
Kunskapsnätverket består av en arbetsgrupp kallad kärngrupp som utgörs av länens hiv/STI
samordnare samt en styrgrupp med länens smittskyddsläkare. Kärngruppen har under året haft
tio arbetsmöten, styrgruppen har sammanträtt två gånger. Under året har en projektledare
funnits tillgänglig för specifika insatser.

EKONOMI

Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige och dess insatser har finansierats genom medel från
respektive region. Ekonomin följs upp kontinuerligt varje månad genom en aktivitetsplan. Totalt
beviljades 300 000: - från respektive region för verksamhetsåret 2019. Total uppgick medlen till
1 200 000 kr.

UTBILDNING OCH INSATSER

Under året har Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige arrangerat och genomfört följande
utbildningsinsatser:
•

•
•

Våld i samkönade relationer- utbildningen genomfördes under våren i Västerås, Gävle,
Uppsala och Falun tillsammans med Nationellt Centrum för Kvinnofrid samt RFSL.
Insatsen riktade sig till personal på ungdomsmottagningen, och till elevhälsan. Totalt
deltog 160 personer i insatsen.
Sexuell hälsa och intellektuella funktionsnedsättningar- utbildningen genomfördes av
föreläsare förmedlad av KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) i Falun, Västerås, Uppsala
och Gävle. Totalt antal deltagare i insatsen var 150 personer.
Prata samtycke med unga- Vill du? Utbildningen genomfördes av utbildare från RFSU
och riktade sig till personal på fritidsgårdar och till elevhälsan. Utbildningen erbjöds i
Västerås, Falun, Enköping samt Gävle och det deltog totalt 140 personer.
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Kärngruppen har deltagit i följande utbildningar/möten/konferenser
•
•
•
•

•
•

Kontaktpersondagar, arrangerat av Folkhälsomyndigheten
SRHR-konferens där resultat från SRHR2017 presenterades
Skypemöte och fysiskt möte med HFS-nätverket
Planering av en SRHR-konferens i Uppsala riktad till politiker och beslutsfattare i våra
regioner. Konferensen genomfördes inte med anledning av för få deltagare. Nätverket
sökte statliga medel från Folkhälsomyndigheten för konferensen som återbetalats.
Ungdomsmottagningskonferens i Göteborg
Regional SRHR-konferens i Nässjö ”Regioner i samverkan” i samarbete med
Folkhälsomyndigheten

INFORMATION/KOMMUNIKATION/KAMPANJ
•

•

•
•

World Aids Day uppmärksammades även under 2019 av Kunskapsnätverket. Nätverket
erbjöd ekonomiskt bidrag till regionerna Dalarna, Uppsala, Västmanland samt
Gävleborg. Medlen användes till föreläsningar, events samt informationsinsatser.
Kärngruppen påbörjade en beställning av ett kommunikationsmaterial för att främja
kondomanvändning. Kommunikationsmaterialet utgörs av ett antal filmer. Filmerna
kompletteras med informationsaffischer om STI.
Arbete med att ta fram informations- och kampanjmaterial har påbörjats,
”Kondomeffekten”.
En kartläggning gällande kunskap om hiv hos unga/unga vuxna har inletts.

KONTAKTUPPGIFTER:

Region Dalarna – Pia Haqwinzon, 023-49 14 19, 070-216 25 00
Region Gävleborg - Elaine Persohn, 026-15 51 50, 070-699 60 21
Region Uppsala - Marie Björlin, 018 – 611 03 85, 070 – 611 04 49
Region Västmanland - Madeleine Åkerlind, 021 – 17 65 25, 072-153 06 33
Region Sörmland- Caroline Lundh, 016- 10 55 59, 076-723 47 80
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