Svar på interpellation från Suzanne Frank (M) till Anna Fransson (S) gällande ökning
av klamydiafall i Kronoberg.
Suzanne Frank (M) har ställt tre frågor gällande ökning av klamydiafall, åtgärder samt arbetet
med information om sexuellt överförbara sjukdomar.

Fråga 1.
Har man gjort någon närmare analys av varför antalet klamydiafall har ökat så
drastiskt här i Kronoberg?
Svar:
Klamydia är den klart vanligaste av alla de sjukdomar som regleras av Smittskyddslagen.
Genom åren har en rad olika åtgärder vidtagits för att minska smittspridningen av klamydia.
Trots en hel rad olika satsningar har smittspridningen av klamydia fortsatt bland våra unga.
Någon bra förklaring till uppgången förra året har vi inte och inte heller nedgången under
innevarande år. Flera av våra satsningar med ökad provtagning och förbättrad smittspårning
ger ju fler fall åtminstone i en övergångsperiod.
Folkhälsomyndigheten har gjort flera undersökningar av kunskapsläget hos ungdomar och
unga vuxna när det gäller sexualitet. Där framgår att kunskapen om sexuella smittor och hur
man skyddar sig är mycket god. Trots detta är kondomanvändningen låg vid tillfälliga
sexuella kontakter. Det är mycket svårt att få till ett ändrat beteende. Klamydia upplevs som
en banal sjukdom som man inte behöver oroa sig över. Den ger få eller inga symtom och
provtagning är enkel och liksom behandlingen kostnadsfri. Risken att man kanske inte kan
skaffa barn senare i livet är nog inget som man bekymrar sig över.
Trots svårigheterna måste vi fortsätta att tillhandahålla enkel provtagning, gott
omhändertagande och fortsätta informera. Alla skall vara välinformerade och ha god tillgång
till testning och behandling. Förhoppningsvis kan vi även få några att praktisera säkrare sex.

Epidemiologi
Figuren visar antalet anmälningar
per år i Kronoberg. Under 90-talet
hade vi få fall beroende på att man
skyddade sig vid samlag för att
undvika hiv. Efterhand som hivrädslan minskade ökade antalet fall
av klamydia. Nedgången 2006
beror på att det då spreds en
variant av klamydia som missades
i laboratorietesterna. Efter några
månader fick vi ett nytt säkert test.
Den muterade stammen hade då
hunnit sprida sig varför vi för
första gången fick över 700 fall år
2007.

Under 2016 har vi hittills en 22 % minskning jämfört med motsvarande tid förra året.
Den andra figuren visar incidens d.v.s. antalet fall per 100 000 invånare och år i Kronoberg
och i hela landet. Efter att vi tidigare haft en klart lägre incidens jämfört med riket har
skillnaderna minskat under de senaste åren.
Fråga 2.
Vilka åtgärder planeras för att komma till bukt med detta?
Svar:
Smittspårningen är en viktig åtgärd för att minska smittspridning av klamydia. Här har vi haft
en rad satsningar under åren. Först utbildades smittspårare på varje vårdcentral men det var
först när vi fick central smittspårning som det blev riktigt bra. I dag är det fyra personer, tre
barnmorskor och en sexolog, som sköter all smittspårning i länet. Smittspårningen har
utvärderats med enkäter sammanlagt fyra gånger. Efter införandet av central smittspårning
har antalet provtagna kontakter per indexpatient ökat med 60 %.
För att underlätta provtagning har vi infört en form av egenprovtagning där man antingen
beställer ett test via www.1177.se/kronoberg eller hämtar hos t.ex. elevhälsan,
ungdomsmottagningen, vårdcentralen eller Studenthälsan etc. Personen som beställer
alternativt hämtar ett test måste legitimera sig för att får ut ett provtagningskit. Kitet
innehåller instruktioner hur provet skall tas varefter man själv skickar in det till Klinisk
Mikrobiologi för analys. Svaret kan man sedan själv söka på nätet via ett
provtagningsnummer. Är provet positivt och patienten inte själv hör av sig kontaktas hen av
vården för information, behandling och smittspårning. Speciellt efter att skolsköterskorna
började dela ut kit har denna verksamhet ökat mycket.
Totalt togs hela 8 828 klamydiatest under föregående år. Av dessa var 32 % egenprovtagning
vilket gör att vårt län har högst andel egenprovtagning i landet.
Fråga 3.
Hur arbetar man för att nå ut med information om sexuellt överförbara sjukdomar?
Svar:
Ungdomsmottagningarna i länet låter eleverna i klass åtta komma på studiebesök. Främst i
Växjö kommun besöker man även skolorna och hjälper skolhälsovården i sex- och
samlevnadsundervisningen.
Flera insatser riktar sig till universitetet där Campushälsan är aktiv. Studenthälsan driver bl.a.
ett P6 projekt där vi är med och utbildar studenter som i sin tur informerar andra studenter.
Under hösten 2016 påbörjar Region Kronoberg tillsammans med Länsstyrelsen i Kronoberg
samt Noaks Ark Småland & Halland ett arbete för att nå nyanlända asylsökande, främst
ensamkommande, med syfte att målgruppen ska få förutsättningar för en god sexuell och
reproduktiv hälsa. Inom ramen för detta arbete kommer klamydiaförebyggande arbete att ske.
Region Kronoberg är med och stöttar olika ideella organisationer med till exempel medel för
att de ska kunna genomföra klamydiapreventiva insatser kopplade till viktiga
preventionsgrupper såsom migranter och män som har sex med män. Kondomutdelning är
också en viktig insats som vi satsar på inom ramen för det preventiva arbetet.

Region Kronoberg driver tillsammans med fyra andra regioner och tre landsting
kunskapscentrat Adlon (www.adlongruppen.se). Inom detta arbete bedrivs en rad olika
projekt. Två projekt som pilottestas för tillfället är SEXIT och Dubbelt Skydd. Båda dessa
projekt innehåller klamydiaförebyggande arbete och kommer till stor del att implementeras i
Kronoberg inom kort.
Anna Fransson (S)

