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Svar på interpellation - Hur ser spridningen av syfilis ut i
Gävleborg?
Besvaras av regionråd Jan Lahenkorva (S)
Pia Jansson (M) frågar:


Hur såg spridningen ut i Gävleborg mellan 2011-2021?



Hur jobbar man med att informera att syfilis sprider sig kraftigt och att det är
en allvarlig sjukdom?



Våra ungdomar är viktiga att nå, hur gör vi?

Svar:
Region Gävleborg har i dagsläget ingen stor spridning av syfilis jämfört med riket
i stort. Spridningens utveckling över tid framgår av nedan graf (nationellt är
statistiken inte sammanställd för 2021).

Region Gävleborg arbetar kontinuerligt och förebyggande med information- och
utbildningsinsatser gällande STI (sexuellt överförbara sjukdomar) både till
professionen samt allmänheten i stort. Det arbetas aktivt med information i olika
forum gällande vikten av att använda kondom för att skydda sig mot STI. Region
Gävleborg tillser även att kondomer finns kostnadsfritt att tillgå på våra
ungdomsmottagningar, könsmottagning, skolor (elevhälsan) och socialtjänst.
Region Gävleborg är frikostig med att ta prover vid misstanke om STI och vid
misstanke om syfilis hänvisas patienten till könsmottagningen. Även i samband
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med övriga besök på könsmottagningen erbjuds generöst med testning.
Informationsmaterial finns att ta i väntrum för de patienter som önskar och det
finns även informationsmaterial som delas ut till berörda patienter.
Mödrahälsovården erbjuder också screening för syfilis till alla gravida vid
inskrivningen.
Vårdpersonal från könsmottagningen åker till Högskolan i Gävle en gång per
termin för att informera om sin verksamhet samt om könssjukdomar och skydd
mot dessa samt delar ut kondomer och informationsmaterial. Man har även årligen
genomfört samma informationskampanj på Gallerian Nian. Dessa aktiviteter har
dock pausats under pandemin.
Vid besök på våra ungdomsmottagningar i länet informeras patienten om STI
samt om hur man skyddar sig mot dessa. Det finns även bra information på 1177
och umo.se (ungdomsmottagningen på nätet) som det hänvisas till för att ge
upplysning om olika sjukdomar och sexuellt överförbara sjukdomar.
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