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utför dessa får svårare att be om hjälp från kollegor eftersom uppfattningen är 
att det här är något som alla borde veta. 

Ambitionen med handboken är alltså att samla den säkrare sex-kunskap som redan 
finns och göra den tillgänglig. Tanken är att boken ska vara användbar oavsett 
om du jobbar utifrån någon särskild samtalsmodell/frågemall (som till exempel 
motiverande samtal eller SEXIT), eller ej. Arbetet med handboken har delvis inne-
burit att ”måla med breda penseldrag”, allt har inte kunnat ges samma utrymme. 

Innehållet i handboken bygger på några viktiga grundantaganden:

• SÄKRARE SEX ÄR ETT PARAPLYBEGREPP 

Kondomen brukar vara synonym med säkrare sex. Utgångspunkten för denna 
handbok är att säkrare sex är ett paraplybegrepp, det vill säga ett begrepp som 
innefattar flera andra begrepp inom samma kategori, där kondomkunskap och 
riskreducerande handlingar är parallella teman i säkrare sex-samtalet. 

• SÄKRARE SEX PÅVERKAS AV NORMER

I engelskan används ofta begreppet safe sex medan vi i Sverige använder 
säkrare sex för att visa att begreppet är relativt. Det sistnämnda låter som att sex 
aldrig kan vara helt säkert vilket är en utgångspunkt som kan problematiseras. 
Att ha sex med sig själv eller via webbkamera är helt säkert. Samtidigt finns det 
sociala normer som påverkar oss, en sådan norm kan vara att det alltid krävs två 
personer för att ha (riktigt) sex. Normer färgar tänkandet hos både vårdgivare och 
vårdtagare och kan påverka vilka teman som får ta plats i ett säkrare sex-samtal. 

• DET FINNS INTE EN UNIVERSALLÖSNING FÖR SÄKRARE SEX 

Samtal kring säkrare sex måste individanpassas. En person behöver en viss typ 
av samtal, någon annan ett annat. När vi som vårdgivare initierar samtal om 
säkrare sex och riskreducerande handlingar är det viktigt att ha fokus på vård-
tagaren och dennes förutsättningar. Samtalet behöver börja där vårdtagaren är. 

• DET DU GÖR SOM VÅRDGIVARE SPELAR ROLL

Varje möte rymmer möjligheter att hitta lösningar som innebär att vårdtagaren 
gör val som minskar risken för sjukdom och annan ohälsa. Det kan vara små 
förändringar för personen men som ändå får positiva hälsovinster. Är vi dess-
utom många som lyckas få vårdtagare att ta dessa små steg skapas förändringar 
som även syns i hiv/hepatit/STI-statistiken på nationell nivå. 

SÄKRARE SEX – NÅGOT HAR HÄNT
Denna handbok handlar om säkrare sex och riskreducerande handlingar och 
vänder sig till dig som i din yrkesutövning har samtal där detta är ett tema. Det 
kan till exempel vara på en ungdomsmottagning, STI-mottagning, gynekologisk 
mottagning eller vårdcentral. Den kan även användas i utbildningar på högskolor 
och universitet. Handboken innehåller också reflektionsfrågor som kan användas 
för att diskutera innehållet på arbetsplatser eller utbildningar. Syftet med boken 
är att visa den samlade kunskapen om säkrare sex och vad som kan fungera i 
samtal med vårdtagare. Det finns olika ingångar till temat säkrare sex men i den 
här boken ligger fokus på säkrare sex i relation till hiv, hepatit B och C, samt 
STI:er (sexuellt överförda infektioner). 

Varför behövs en handbok om säkrare sex och riskreducerande handlingar? Det 
finns flera skäl till att temat är viktigt just nu. En välinställd hivbehandling innebär 
en nollrisk vad det gäller sexuell överföring av hiv. PrEP (preexpositionsprofylax) 
har blivit allt vanligare, både i Sverige och internationellt. Vi ser även att över-
föringen av gonorré ökar, med risk att på sikt bli svårbehandlad på grund av 
resistensutveckling. Sammantaget innebär detta att den som jobbar med temat 
säkrare sex delvis måste tänka nytt och förhålla sig till en skiftande verklighet. 
Det har dock saknats skriftligt material i ämnet för vårdpersonal och förhopp-
ningen är att handboken nu fyller denna lucka.  

Att informera och prata om säkrare sex kan kanske upplevas som en enkel uppgift. 
I själva verket är det inte alltid så lätt. Många som jobbar med hälsofrämjande 
arbete vet hur svårt det kan vara att hjälpa människor att ändra sina levnadsvanor, 
oavsett om det gäller att sluta röka, använda cykelhjälm, börja motionera – eller 
att använda kondom. Säkrare sex som tema är en komplex fråga som omfattar 
vitt skilda områden som till exempel hälsopsykologi, vårdvetenskap, medicinsk 
kunskap och etik. Uppgifter som tros vara enkla kan också leda till att den som 

Här förklaras handbokens syfte och varför 
temat säkrare sex är viktigt just nu. I kapitlet presenteras 

också några grundantaganden som boken bygger på. 

INLEDNING
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SÄKRARE SEX FRÅN BÖRJAN
Säkrare sex-begreppet myntades inom den amerikanska gayrörelsen som svar på 
hivepidemin i början av 1980-talet. Hivaktivisten och skribenten James D’Eramo 
formulerade budskapet som: ”På mig, men inte i mig”. I brist på vaccin och 
botemedel blev råd om hur överföring av hiv kunde undvikas viktiga. Redan 
från början lyftes det relativa med begreppet fram och att endast total avhåll-
samhet kan ge hundraprocentigt skydd. I Sverige diskuterades temat i tidningen 
Kom Ut! och den första rapporten, Säkrare sex, publicerades av RFSL 1988. 
Budskapet var även här att förhindra utbyte av kroppsvätskor. Det kan fort -
farande sägas vara vägledande, men är inte heltäckande om vi också diskuterar 
andra STI:er eftersom till exempel herpes och kondylom kan överföras via 
hudkontakt. En enkel och allomfattande definition (som inkluderar både hiv, 
hepatiter och STI:er) verkar därför svår att formulera, vilket får oss att återvända 
till en säkrare sex-definition som handlar om att undvika överföring av sperma, 
slidsekret och blod. 

Säkrare sex är ett begrepp som ibland också används i en utvidgad betydelse och 
kan då till exempel handla om att inte utsättas för sexuellt våld eller att bli 
oönskat gravid. Det kan även handla om negativa biverkningar av preventiv-
medel eller att inte drabbas av livmoderhalscancer på grund av HPV, vilka är 
frågor som kan höra hemma i ett säkrare sex-samtal. I den här handboken 
fokuserar vi framför allt på att förhindra överföring av hiv, hepatit B och C 
samt STI:er (klamydia, mycoplasma genitalium, gonorré, syfilis, kondylom och 
herpes), vilket också hör ihop med begreppets ursprungliga innehåll. 

SÄKRARE SEX OCH SRHR
Begreppet SRHR kommer från den internationella konferensen om befolkning 
och utveckling (ICPD) i Kairo 1994 och handlar om att tillgodose sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter. Kort förklarat står bokstavskombinationen för:

S  sexuell och 
R  reproduktiv
H  hälsa och
R  rättigheter

SRHR består alltså av fyra olika delar: sexuell hälsa, reproduktiv hälsa, sexuella 
rättigheter och reproduktiva rättigheter. Dessa fyra är lika viktiga och bygger på 
varandra. Utan rätten att själv få bestämma över sin kropp, sin identitet och sin 
sexualitet är det omöjligt att ta hand om sin hälsa.

Här presenteras begreppen säkrare sex och SRHR 
(sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) i korthet. 

Olika normer och hur de kan påverka vårdmötet diskuteras också. 
Använd gärna frågorna på slutet som underlag för reflektion.

BAKGRUND

6 7 



Guttmacher -Lancet -kommissionen är ett internationellt nätverk med experter 
som vidareutvecklat SRHR-begreppet. I deras rapport från 2018 pekas det på 
att de sexuella och reproduktiva rättigheterna är en del av allas mänskliga 
rättigheter. Detta omfattar bland annat säkra och njutbara sexuella upplevelser 
och att själv få bestämma om och med vem man vill ha sex eller skaffa barn 
med. Tillgång till preventivmedel, mödra-  och spädbarnsvård samt prevention 
och behandling av hiv/aids och andra STI:er är exempel på rättigheter som 
ingår i SRHR. 

Att arbeta med säkrare sex-samtal innebär att arbeta med SRHR. Vad detta 
betyder lite mer konkret kan exempelvis vara att alla har rätt att få veta hur hiv 
överförs och hur det går att skydda sig mot viruset. Att få testa sig och erbjudas 
behandling är också en rättighet. Ett exempel kan vara en person som är 
nyanländ till Sverige och som kommer för att testa sig för STI:er men inte vet 
vilka infektioner som kan överföras sexuellt. Om vårdgivaren inte beställer tolk 
till besöket och vårdtagaren därför inte förstår vad som sägs eller vilka prover 
som tas, har personens rättigheter inte uppfyllts. Att få rätt information, 
rådgivning och vård utifrån vårdtagarens förutsättningar och behov är nödvän-
digt och exempel på sexuella och reproduktiva rättigheter. För att lyckas med 
detta behöver vårdgivaren upptäcka och motverka eventuella hinder för 
tillgången till hälso- och sjukvård. Det kan handla om att synliggöra normer 
som gör det svårare för hbtq-personer, äldre individer, personer med funktions-
nedsättningar, migranter eller andra att få en likvärdig tillgänglighet. Det 
handlar även om att upptäcka och förebygga sexualiserat eller könsbaserat våld 
och tvång. Den sexuella och reproduktiva hälsan är en del av den allmänna 
hälsan och välmåendet, därför är SRHR en viktig del av vårt arbete som 
vårdgivare. 

NORMER OCH HÄLSA
Att vara medveten om normer är en förutsättning för SRHR-arbetet, att ge ett 
gott bemötande och rätt vård. Nedan följer en kort beskrivning av vad sociala 
normer är. Här ges också några exempel på normer som kan ha stor betydelse 
för samtal om säkrare sex samt varför det är viktigt för hälso- och sjukvårdper-
sonal att vara medvetna om hur normer kan påverka samtalet.  

SOCIALA NORMER  kan förstås som underförstådda regler och förväntade sätt 
att vara, tänka och agera som gäller inom en social gemenskap som på en 
arbetsplats eller i samhället i stort. Normer bygger på föreställningar om 

normalitet, det vill säga uppfattningar om vad som är vanligt, normalt och bra. 
Dessa antaganden behöver inte vara sanna, snarare är det oftast outtalade idéer 
och upplevelser som ligger till grund för normer. Många normer är nödvändiga 
och ramar in livet på sätt som ger trygghet och stabilitet för de som ingår i 
dem. För andra blir samma normer ett hinder i livet och en påminnelse om att 
inte höra till. Det är ofta först när någon bryter mot normer som de blir 
synliga. Ett exempel på detta kan vara förväntan om att människor ska bilda 
monogama parrelationer och leva två och två. Som vårdgivare är det viktigt att 
ställa frågor på ett sådant sätt att både den som lever själv och den som har flera 
partners kan svara. Förväntan om tvåsamhet är en del av heteronormativteten.

HETERONORMATIVITET är antaganden och förväntningar på att alla obekanta 
personer vi möter är heterosexuella, tills motsatsen bevisats. Det är också norme-
rande föreställningar om att heterosexuella relationer och familjer är naturliga 
och självklara. I begreppet ryms också normer kring kön och könsidentitet. 
Antagandet om heterosexualitet förutsätter en tvåkönsnorm. Det innebär 
förväntningar på att människor antingen är kvinnor eller män, att kvinnor och 
män är varandras motsats och kompletterar varandra genom att kvinnor är 
kvinnliga och män är manliga, samt att kvinnor och män tänder på och attraheras 
av varandra. Heteronormativitet kan alltså sägas vara en övergripande utgångs-
punkt i vårt samhälle genom att heterosexuella personer och relationer värderas 
högre och ses som mer självklara än andra som istället osynliggörs. Den som 
bryter mot eller avviker från heteronormativitet kan drabbas av negativa konse-
kvenser och kan möta fördomar, intolerans, stigma, diskriminering och våld. 

CISNORMER är föreställningar om att människor förväntas identifiera sig med 
och på olika sätt uttrycka det kön som registrerats vid födseln och att könsiden-
titeten antas vara konstant genom livet. Transpersoner drabbas negativt av både 
hetero- och cisnormer. Föreställningen om att det bara finns två kön, alltså två-
könsnormen, drabbar ickebinära transpersoner särskilt. En ickebinär transperson 
kan vara en person som inte entydigt är kvinna eller man utan befinner sig på 
en skala däremellan, eller någon som inte definierar sitt kön alls. Binära 
transpersoner identifierar sig antingen som man eller kvinna men har tilldelats 
ett annat juridiskt kön vid födseln. 

Vårdgivaren behöver vara medveten om normer kring kropp, sexualitet och kön 
för att kunna ge ett gott bemötande och rätt vård. Ett exempel på att den här 
kunskapen kan påverka ett vårdmöte kan vara när vårdgivaren förutsätter vilka 
genitalier en person har utifrån namn och könsuttryck. Det kan till exempel 
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vara en transman som inte gjort nedre kirurgi som får ett urinprovtagningsrör 
istället för en provtagningspinne för svabbning av vagina vid självprovtagning 
av klamydia. I exemplet skulle klamydiaprovet tas på ett sätt som ger ett osäkert 
provsvar. För att provet ska bli rätt bör vårdgivaren istället redan innan prov -
tagningen skaffa sig en förståelse för vårdtagarens sexuella praktik, det vill säga 
på vilket sätt personen har sex.  Det innebär att vårdgivaren får kunskap om 
vilka lokaler (kroppsöppningar) som är aktuella för provtagning. Vårdgivaren 
vet då vilka prov som behöver tas och på vilket sätt. Det skapar trygga ramar 
där vårdtagaren inte känner sig trängd att berätta vilka genitalier den har, något 
som kan upplevas som väldigt obehagligt. Tänk på att efterfråga och själv 
använda de ord vårdtagaren använder för att benämna sin kropp och sina 
genitalier. Ett annat sätt att underlätta arbetet är att mottagningen använder ett 
formulär som alla besökare får fylla i före mötet med vårdgivaren. I formuläret 
finns en fråga där vårdtagaren kan kryssa i alternativen ”Har du penis?”, ”Har 
du slida?”  Fördelen är att alla vårdtagare får samma fråga och ingen pekas ut. 
Poängen är att det blir tydligt vad som ska göras för att provtagningen ska bli 
rätt. Metoden med ett formulär är alltså ett bra alternativ för att säkerställa 
informationsöverföringen på ett smidigt sätt. Är det så att mottagningen inte 
använder sig av formulär och att det inte framkommer i samtalet om sexuell 
praktik hur provet ska tas måste vårdgivaren ställa mer direkta frågor. Det är då 
mycket viktigt att frågorna ramas in på ett omsorgsfullt sätt och att det framgår 
att de hör ihop med själva provtagningen och övriga frågor om den sexuella 
praktiken. Vårdgivaren kan formulera en fråga som: ”Jag måste fråga så att 
provtagningen blir rätt och att jag inte missförstått det du sagt. Är det så att du 
är en person med slida eller en person med penis? Proven tas nämligen på olika 
sätt.” Vårdgivaren ska också vara klar över att frågan kan vara laddad och att 
detta kan undvikas om det formulär som nämns ovan istället används. 

Att bryta mot samhälleliga normer kan innebära en ökad stress vilket kan 
påverka hälsan negativt. Stressen kommer av erfarenheten av att inte vara 
utgångspunkt och inte känna sig inkluderad i majoritetssamhället och kallas 
minoritetsstress. Minoritetsstress orsakas också av erfarenheter av utsatthet 
eller förväntan om, diskriminering, hot, våld, ifrågasättanden, blickar och 
suckar från andra. Trots att de flesta människor som bryter mot normer kring 
kön och sexualitet skattar sin hälsa som god visar studier att, exempelvis 
homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera, mår sämre än befolkningen 
i övrigt, såväl fysiskt som psykiskt. Som vårdgivare är det viktigt att ha kunskap 
om normer, minoritetsstress och dess påverkan på människors hälsa. 

Kunskaper om hälsa på gruppnivå är viktig och kan ge en generell bild av hälsa 
och ohälsa i samhället. Som vårdgivare är det viktigt att ta hänsyn till kunskaper 
om hälsa och ohälsa på gruppnivå, men samtidigt komma ihåg att varje 
vårdtagare är unik i sina behov och sin egen hälsa.   

REFLEKTIONSFRÅGOR
Att jobba med säkrare sex-samtal är mer än att testa och behandla för hiv/
hepatit/STI. När arbetsuppgifter sätts i ett sammanhang (till exempel vilka 
faktorer som påverkar statistiken bakom dessa infektioner), blir de också mer 
intressanta att arbeta med. Vi måste alla dra åt samma håll för att minska 
överföringen av hiv/hepatit/STI. Det innebär inte att vi måste göra exakt lika, 
men att vi behöver några gemensamma utgångspunkter i arbetet. Fundera själv 
eller tillsammans med dina arbetskamrater över vilka de utgångspunkterna 
skulle kunna vara. Nedan hittar du förslag på frågor som kan vara till hjälp:  

• Vilka nationella informationskampanjer för säkrare sex minns ni och varför? 

• Hur definierar ni säkrare sex? 

•  Hur kan ni se att säkrare sex är en del av SRHR?

• Hur kan förväntningar och antaganden om kön och sexualitet hos vårdgivare  
 påverka olika vårdtagares möjlighet att få tillgång till rätt information om  
 säkrare sex? 

• Vilka begrepp och uttryck kan vara viktiga att känna till när ni har säkrare  
 sex-samtal med vårdtagare som bryter mot normer kring kön och sexualitet?

FÖRSLAG PÅ VIDARE LÄSNING:
Folkhälsomyndigheten. (2018). Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla: samman-
fattning av Guttmacher-Lancet-kommissionens slutrapport. Solna: Folkhälso myndig heten. 
Hämtad 2020-08-01 från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/
publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-for-alla-/?pub=56256
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RISKREDUCERANDE HANDLINGAR
Riskreducerande handlingar (risk reduction practices) är en del av säkrare sex-
begreppet. Det innebär att var och en själv kan vara med och påverka nivån av 
sin riskutsatthet. Att vi valt att lyfta fram begreppet riskreducerande handlingar 
beror på att kondomen har blivit synonym med säkrare sex. Kondom är ett 
väldigt bra skydd mot hiv/hepatit/STI men om allt fokus enbart läggs på den 
kan det ibland hindra ett mer realistiskt samtal kring riskprevention i olika 
sexuella situationer. Av olika anledningar kommer alla inte att använda kondom 
men de kan ändå minska risken för infektioner genom andra riskreducerande 
handlingar. 

I förra kapitlet beskrevs hur begreppet säkrare sex myntades för att omtala 
handlingar som minskar riskerna för överföring av hiv. Kondom vid anala samlag 
var en bärande strategi. Det finns dock fler riskreducerande åtgärder, vilka 
samtliga kan hjälpa till att förhindra att hiv/hepatit/STI överförs vid sexuella 
kontakter. Att känna till dessa är en förutsättning för att kunna föra samtal om 
säkrare sex. Kondomen är alltså en självklar del i tänkandet kring riskreducerande 
handlingar, men det finns fler exempel. Nedan ges förslag på strategier för 
säkrare sex som är bra att känna till. Samtliga har ursprungligen tagits fram för 
att hindra överföringen av hiv men används här i ett bredare STI-sammanhang.  

• FÖRHANDLAD SÄKERHET innebär att båda (eller flera) i en relation går och 
testar sig gemensamt och inte har några andra partners. Ett tidsmässigt säkert 
hivtest kan tas efter 6 veckor, hepatiter och syfilis efter 3-6 månader och klamydia 
och gonorré efter 7-10 dagar. Ett prov kan alltså behöva tas om på grund av 
tidsaspekten. Ordet förhandlad kommer av att de involverade måste ha en 
dialog kring säkerheten som till exempel innebär att inte ha andra oskyddade 
kontakter vid sidan om. Skulle det ändå ske är det viktigt att det snabbt tas upp 
i relationen så att parterna skyddar sig och att nya tester eventuellt genomförs. 

• STRATEGISK POSITIONERING (STRATEGIC POSITIONING) används i 
litteraturen om hiv där en person som inte lever med hiv och är givare (den 
som penetrerar/blir omsluten/är aktiv) löper mindre risk för hivöverföring än 
att vara den som är mottagare (den som blir penetrerad/omsluter/är passiv). 
Diskussionen om risker är annorlunda idag eftersom hiv inte överförs vid 
välinställd hivbehandling. Hiv kan då varken överföras till givare eller mottagare. 
Begreppet och sättet att tänka kan dock fortfarande vara aktuellt om en persons 
hivstatus inte är känd. Strategin är inte säker men minskar risken för att hiv 
överförs. 

Här förklaras begreppet riskreducerande handling. 
Olika riskfaktorer och hur vårdgivaren kan bidra till mer 

inkluderande vårdmöten berörs. Kapitlet avslutas med aktuell 
epidemiologisk statistik. Sist finns några reflektionsfrågor.

RISKREDUCERANDE 
HANDLINGAR – EN DEL AV 

SÄKRARE SEX
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• ICKE-PENETRERANDE SEX ( ICKE-OMSLUTANDE PRAKTIKER) 

är praktiker som innebär mycket liten risk för överföring av kroppsvätskor 
(sperma, slidsekret och blod). Att ha sex med sig själv är säkert. Gnidsex eller 
att ge varandra smeksex är i stort sett säkra praktiker. Det är då viktigt att inte 
föra in partners sperma, slidsekret eller blod i kroppsöppningar med handen 
eller sexhjälpmedel. Överföring sker via slemhinnor i slida, urinrör, ändtarm 
och mun, men även via synliga slemhinnor på ollon, förhud, inre blygdläppar 
och ögon. Att skriva ”i stort sett” kan verka lite luddigt men vad som menas är 
att kondylom och herpes kan överföras via hud mot hud-kontakt och syfilis 
kan överföras via syfilissår på huden. Vissa infektioner överförs alltså lättare än 
andra. Tänk på att hitta en balans i hur mycket information som delas med 
vårdtagare för att inte skapa onödig oro. 

Det finns lite forskning om slicklappars skyddande effekt mot infektioner. 
Det finns dock vårdtagare som efterfrågar detta barriärskydd och tycker att det 
fungerar för dem. Det kan till exempel vara en kvinna som har sex med kvinnor 
och tycker slicklapp är ett bra skydd mot exempelvis herpes vid oralsex. Vid 
menstruation kan det också finnas en hygienaspekt. Kvinnor som har sex med 
kvinnor (KSK) har på gruppnivå statistiskt låg risk för överföring av hiv/hepatit/ 
STI. Även om statistiken visar detta ska KSK också erbjudas säkrare sex-samtal. 
Som vårdgivare är det viktigt att ha kunskap om hur slicklappar fungerar och 
vara medveten om att det pågår en diskussion om i vilken utsträckning de ger 
ett fullgott skydd mot nämnda infektioner. I säkrare sex-samtal bör vårdgivare 
kunna erbjuda slicklappar till vårdtagare på samma sätt som den erbjuder 
kondomer. 

Att gå och testa sig tillsammans är alltså en trygg strategi. Säkerheten hos de 
övriga strategierna varierar annars. Som vårdgivare är det också viktigt att förstå 
att det som uppfattas som riskbeteende av vårdgivaren kanske är en riskreduce-
rande åtgärd för vårdtagaren.  

• PREP (PREEXPOSITIONSPROFYLAX) hindrar överföring av hiv och är ett 
läkemedel som tas av den som inte har hiv. Den som tar PrEP ska regelbundet 
testa sig för hiv men också för hepatit och STI vilket gör att eventuell smitta 
kan upptäckas relativt snabbt. PrEP är inte hundra procent säkert vad det gäller 
hiv och hindrar heller inte överföring av hepatit/STI. Vid PrEP rekommenderas 
därför alltid kondom som komplement och det gäller också vid oralsex. PrEP 
diskuteras mer ingående i nästa kapitel. 
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överrepresenterade i statistiken för hiv, syfilis och gonorré. MSM blir därmed 
en preventionsgrupp som är viktig att nå för att förebygga dessa infektioner. 
Det finns fler exempel på olika riskgrupper och detta är viktig bakgrundsinfor-
mation i vårdmötet. Anledningen till att vi som arbetar med hiv/hepatit/
STI-preventivt arbete pratar om män som har sex med män istället för homo-
sexuella och bisexuella män är att alla män som har sex med andra män inte 
identifierar sig som homo- eller bisexuella.  Det kan verka självklart men det är 
den sexuella praktiken som avgör från vilka lokaler som prover ska tas. Det vill 
säga att anamnesen måste innehålla frågor om hur vårdtagaren har haft sex. 

Kunskap om riskgrupper bör användas som en påminnelse om när vi bör ställa 
fler frågor till patienten för att kunna göra en korrekt bedömning av den 
individens riskutsatthet.  Om det då visar sig att vårdtagaren har erfarenhet av 
exempelvis oskyddat sex i ett område där förekomsten av hiv, hepatit eller 
andra STI:er är hög, sex mot ersättning, chemsex, besökt bastuklubbar eller 
organiserade sexfester, bör vi erbjuda utökad testning. Här blir det också viktigt 
att trycka hårdare på vikten av omprov av blodburna infektioner utifrån 
inkubationstider och vilka risker vårdtagaren utsatt sig för. Till män som har 
sex med män och personer med intravenöst missbruk ges även information om 
rätten till gratis hepatit B-vaccin. 

Att fråga om sexuell identitet för att bestämma vilka prover som ska tas är alltså 
inte en god strategi. Hur en person definierar sin sexualitet avgör inte hur den 
har sex. Det finns till exempel män som har sex med män som inte har anala 
samlag och då behövs ingen provtagning rektalt. Att fråga om sexuell praktik är 
därför bättre men säger inte hela sanningen om det inte också ställs frågor om 
kondomanvändning. Att enbart fråga vårdtagaren ”Använder du kondom?” 
räcker inte, här blir följdfrågor nödvändiga. Används kondom även vid oralsex 
och så vidare?  

Samtidigt kan det vara viktigt och bekräftande att bli mött utifrån sin sexuella 
identitet. Identiteten hänger ihop med självbilden och påverkar hur någon 
uppfattar sig själv. Om vårdtagaren själv presenterar sig som ”gay” eller 
”homosexuell” är det betydelsefullt att vårdgivaren lyfter in den informationen 
i samtalet. Det får betydelse för samtalet kring den sexuella hälsan men är alltså 
inte synonymt med vilka prover som ska tas. Skilj också mellan sexuell identitet 
och könsidentitet, exempelvis behöver en person som identifierar sig som homo-
sexuell man inte nödvändigtvis ha en penis. Det är därför viktigt att konkret 
prata om vilka kroppsdelar som varit involverade i den sexuella praktiken.

RISKFAKTORER, RISKHANDLINGAR OCH RISKGRUPPER
Säkrare sex är komplext. Att vara uppdaterad på det epidemiologiska läget ger 
kunskap om vilka som kan vara mer riskutsatta och risktagande än andra. Vi 
vill till exempel kanske tro att klamydia är en infektion som ”alla” ungdomar 
får men så är det inte. Studier från Sverige visar att en tiondel av alla unga i 
åldrarna 15-24 år beräknas stå för nästan 40 % av all klamydiaöverföring i 
åldersgruppen. Det som är gemensamt för denna tiondel är olika riskfaktorer. 

Både svensk och internationell forskning visar att antal partners är den riskfaktor 
som bäst kan förutse risken för att få en klamydiainfektion. Andra faktorer som 
är associerade med klamydiainfektion är tidig sexualdebut (< 15 år), hög 
alkoholkonsumtion, droganvändning, erfarenhet av sex mot ersättning och 
erfarenhet av sex mot sin vilja. Att känna till dessa riskfaktorer är alltså särskilt 
viktigt för vårdgivaren. Färre antal sexpartners minskar risken för klamydia-
infektion. I praktiken är det dock sällan en fungerande strategi, målet bör istället 
vara att öka kondomanvändningen. 

Ett annat sätt att bedöma en persons riskutsatthet är att titta på dennes sexuella 
praktik. Hiv överförs till exempel lättare för den som är mottagare av anala 
samlag jämfört med den som är mottagare vid vaginala samlag, vilket beror på 
att slemhinnan i rektum är annorlunda och mer mottaglig. Frågor om sambanden 
mellan sexuell praktik och riskutsatthet är vanliga från vårdtagare och som 
vårdgivare kan det vara svårt att ge detaljerade svar på dessa frågor. Vårdtagaren 
kanske frågar: ”Hur stor är risken i procent om jag slickat någon?” En bra 
tumregel är att inte gå in på exakta siffor utan istället tala om risker som högre 
eller lägre i jämförelse mellan olika praktiker eller strategier. Svara istället: 
”Vanligtvis innebär det en låg risk för överföring.” Undvik att diskutera frågor 
utifrån ord som kan vara värdeladdade som ”bra”, ”dåligt”, ”farligt” och så 
vidare. Beskriv hellre resonemanget bakom, varför något är som det är, till 
exempel: ”Gonorré är en bakterie som kan sätta sig i halsen om någon har 
oralsex utan kondom och det är inte säkert att en överföring ger några symtom.” 
Var tydlig men svara inte på frågor som du inte vet svaret på. Om vårdtagaren 
har uppenbart felaktig kunskap har den rätt att få korrekt information. 

Olika riskfaktorer ger oss kunskap om riskutsatthet men frågan kan även 
belysas genom att tala om riskgrupper. Begreppet riskgrupper är ett förenklat 
sätt att prata om grupper som statistiskt sett har många riskfaktorer, så som 
exempelvis oskyddat sex, många partners, hög alkohol- och droganvändning 
och tidig sexdebut.  I Sverige är till exempel män som har sex med män (MSM) 
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spred information och erbjöd drop in-tider. Klamydia uppmärksammades 
också via aktiviteter under särskilda klamydiadagar som hade ett stort genomslag 
i media. Vad det gäller gonorré är trenden den motsatta med en kontinuerlig 
ökning sedan 2009. Gruppen män som har sex med män utgjorde hälften av 
all rapporterad gonorré 2018 med flest fall i åldersgruppen 25-34 år (44 %). 
Att gonorré ökar främst bland män som har sex med män kombinerat med en 
samtidig ökning av syfilis, LGV (lymfogranuloma venereum) samt klamydia, talar 
för ett ökat sexuellt riskbeteende i denna grupp. Liknande ökning av gonorré har 
rapporterats i övriga EU. Under 2019 fortsatte ökningen av antalet fall av gonorré 
i Sverige. Hur siffrorna för 2020 kommer att påverkas av covid-19-epidemin 
vet vi ännu inte.  

Vad det gäller synen på att använda kondom finns statistik från UngKAB15 
där totalt 89 % av de tillfrågade ansåg att det är viktigt att skydda sig med 
preventivmedel om man inte vill bli gravid. Lika stor andel angav att det i en 
sexuell relation är viktigt att skydda sig mot STI. Det skydd som högst andel 
unga kunde tänka sig att använda var kondom (88 %) följt av p-piller (47 %), 
men vanligaste skyddet som använts vid senaste sextillfället var omvänt, 
hormonell preventionsmetod (50 %), följt av kondom (25 %). En högre andel 
killar (4 %) än tjejer (1 %) angav att de inte ville använda kondom. En majoritet 
ansåg att om ens sexpartner tog upp frågan om kondom sågs det som positivt 
och signalerade ansvar och omtanke. De respondenter som inte identifierade 
sig som tjejer eller killar var i den här frågan för få för att statistiken skulle bli 
tillförlitlig.   

Utifrån statistiken går det att utläsa att många unga är positiva till att använda 
kondom, men att långt färre använder dem i praktiken. Det kan tolkas som att 
det finns ett glapp mellan intentionen och hur människor agerar i ett ”hett 
läge”. Den som jobbar med säkrare sex-samtal kan med fördel fokusera på detta 
glapp genom att vårdtagaren får resonera kring hur den kan kommunicera med 
sina partners om hur de vill skydda sig.   

I Sverige saknas statistik om transpersoner i avseende hiv/hepatit/STI då 
uppgifterna endast registreras utifrån könskategorierna man eller kvinna. Detta 
är problematiskt eftersom transpersoner osynliggörs och möjligheten att se och 
bedöma transpersoners riskutsatthet uteblir. Internationella studier visar att 
transkvinnor har en högre riskutsatthet för hiv och är därmed en viktig grupp 
för förebyggande åtgärder och testning.

Det är viktigt att som vårdtagare bli bekräftad i sin könsidentitet och få ett 
respektfullt bemötande. Att bli behandlad annorlunda eller utsättas för 
diskriminering av vårdgivare är ett skäl till att transpersoner och ickebinära 
undviker eller avstår ifrån att söka vård. Hälso- och sjukvården missar då 
grupper i befolkningen som är viktiga att nå samtidigt som dessa vårdtagare 
inte får tillgång till den vård, service och information de har rätt till. Studier 
visar att transpersoner upplever fler hinder i tillgången till hälso- och sjukvård. 
Det kan handla om att information, journalsystem och riktlinjer utgår ifrån att 
alla vårdtagare är cis-personer. Det är viktigt att personal är medvetna om detta 
och aktivt arbetar för att ta bort dessa hinder. Att efterfråga könsidentitet och 
bekräfta vårdtagaren i samtalet kan bidra till mer inkluderande vårdmöten. 
Möjliggör bekräftelse genom att inte anta att anatomi, juridiskt kön, könsiden-
titet och könsuttryk är överensstämmande. Använd ett könsneutralt och 
inkluderande språk.   

NÅGRA AKTUELLA SIFFROR
I Sverige har klamydiaincidensen sjunkit sedan 2015 (men med en uppgång 
2019). Vad minskningen beror på kan vi inte säga säkert. Mellan åren 2009 
och 2014 bedrevs ett aktivt upplysningsarbete genom Klamydiahandlingsplanen 
(Nationell handlingsplan för klamydiaprevention med fokus på ungdomar och 
unga vuxna, 2009-2014), då många mottagningar inom hälso- och sjukvården 
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ANDRA SKÄL TILL ATT INTE SKYDDA SIG? 
Vi kan alltså tala om olika riskfaktorer men det förklarar inte allt om varför en 
individ kan utsätta sig för risken att få hiv/hepatit/STI. Ett begrepp som ibland 
används är liminalitet, vilket innebär att individer under vissa omständigheter 
gör saker de annars inte skulle gjort. Det vill säga att man bryter mot egna 
regler. Det kan till exempel vara att under en semesterresa utomlands ha sex 
med någon som man inte känner, att köpa en sexuell tjänst – eller att inte 
använda kondom. 

Ett annat tillfälle kan vara när vi träffar nya partners och vill visa att vi litar på 
varandra och därför undviker att ta upp frågan om kondom. Lite paradoxalt 
kan förälskelse bli en faktor som gör att vi inte skyddar oss. 

 … ELLER ATT INTE KUNNA SKYDDA SIG? 
Ytterligare en orsak till att skydd inte används kan vara att personen inte haft 
något val, att den till exempel blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Det kan 
också vara så att personen lever i en relation där en partner kontrollerar och 
styr möjligheten att skydda sig när de har sex. Tjatsex och sex som självskada är 
andra omständigheter. Samtycke är alltså något som kan behöva diskuteras i 
säkrare sex-samtalet. Samtyckeslagen innebär att det är förbjudet att ha sex med 
en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta. Lagen 
bygger på att sex ska vara frivilligt.

En personer som saknar kunskap om hiv/hepatit/STI, eller inte vet hur den 
kan skydda sig mot dessa infektioner, är också utsatt för risk. Den har kanske 
inte fått kunskap om detta i skolan eller på något annat sätt hindrats från att få 
information. En sådan person är extra riskutsatt och bör erbjudas tid för 
återbesök på mottagningen. 

Ett annat exempel kan vara en person som drabbats av en depression eller 
annan psykisk ohälsa. Självkänslan kan vara påverkad och personen får svårt att 
ta hand om den egna hälsan och utsätter sig risker. 

FÖRSLAG PÅ VIDARE LÄSNING:
Fridlund, V., Stenqvist, K. & Nordvik, M.K. (2014). Condom use: The discrepancy 
between practice and behavioral expectations. Scandinavian Journal of Public Health, 42(8), 
759-765.

Hammarström, S., Tikkanen, R. & Stenqvist, K. (2015). Identification and risk assessment 
of Swedish youth at risk of chlamydia. Scandinavian Journal of Public Health, 43(4), 
399-407.

Nielsen, A., De Costa, A., Danielsson, K.G. & Salazar, M. (2017). Repeat testing for 
chlamydia trachomatis, a ”safe approach” to unsafe sex? a qualitative exploration among 
youth in Stockholm. BMC Health Services Research, 17(1), 730.

RFSU. (2017). Säkrare sex: med och utan kondom [Broschyr]. Stockholm: RFSU. 
Hämtad 2020-08-01 från: https://rfsu.ineko.se/se/säkrare-sex

REFLEKTIONSFRÅGOR
I texten ovan har olika riskreducerande handlingar beskrivits. Fundera själv 
eller ihop med kollegor kring detta och hur ni förhåller er till temat i samtal 
om säkrare sex på er mottagning. Ta gärna hjälp av frågorna nedan. 

• Vilka andra riskreducerande handlingar har ni gett råd om? 

• Har ni sett någon förändring i hur ni på er arbetsplats talar om säkrare sex  
 och riskreducerande handlingar med vårdtagare och vad beror i så fall den  
 förändringen på? 

• Hur pratar ni om riskfaktorer med vårdtagare? Finns det teman som är svåra  
 att prata om eller medvetet undviks? 
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Här förklaras vad en välinställd hivbehandling innebär. 
PrEP liksom begreppet handlingar i gråzonen diskuteras. Tankesättet 

bakom två parallella strategier förklaras också. Använd gärna 
frågorna på slutet som underlag för reflektion. 

HIV, PREP OCH 
HANDLINGAR I  GRÅZONEN

VÄLINSTÄLLD HIVINFEKTION
Folkhälsomyndighetens publikation Smittsamhet vid behandlad hivinfektion 
(uppdaterad version 2019), beskriver ett nytt kunskapsläge: en person som 
lever med hiv och som har en välinställd hivbehandling har så lite virus att det 
inte går att överföra vid sexuella kontakter. 

Huruvida en behandling är välinställd kan undersökas via antalet viruskopior i 
blodet som vid en välinställd hivbehandling är så lågt att det inte går att upptäcka 
i analysen, det vill säga de är odetekterbara. Det innebär inte att alla virus 
försvunnit ur kroppen men att de blivit omätbart låga. Det går alltså inte att 
behandla bort allt virus. Slutar en person som står på behandling att ta sina 
mediciner stiger virusnivån snabbt igen och blir mätbar i blodet. Hiv kan då 
överföras vid till exempel oskyddat sex.  

WHO och UNAIDS rekommendationer är att arbeta för det så kallade 
90-90-90-målet. Det innebär att 90 % av alla människor med hiv ska veta om 
sin diagnos, 90 % av dessa ska stå på hivbehandling och 90 % av de behandlade 
ska ha en välinställd behandling. Sverige var det första landet i världen som 
uppfyllde detta mål. Det innebär att en stor majoritet av alla med hiv i Sverige 
vet om sin diagnos och står på behandling. Antalet personer som kan överföra 
viruset är därför relativt lågt i Sverige. Att för individen känna till sin hivstatus 
och för hälso- och sjukvården att hitta de som bär på viruset är mycket viktigt. 
Det gäller särskilt en person som nyligen fått hiv, eftersom den personen har 
väldigt höga virusnivåer i kroppen och därför lättare kan överföra viruset vid 
sexuella kontakter. Att vara frikostig med att testa för hiv är därför en viktig 
åtgärd för hälso- och sjukvården. I Sverige gäller principen att den som vill hiv -
testa sig ska få göra det och den som ber om att få vara anonym vid testsituationen 
får vara det. När ett test som tas inom hälso- och sjukvården blir positivt bryts 
anonymiteten. Det går heller inte att vara anonym om vårdtagaren testar sig för 
hepatit eller annan STI. 

För den som lever med en välinställd hivbehandling och därför inte kan över-
föra hiv till någon annan kan förhållningsregler som gäller informationsplikt 
undantas av behandlande läkare. Det innebär att en person inte längre behöver 
informera en sexpartner om sin hivstatus. Det samma gäller undantag från 
förhållningsregeln om att använda kondom vid oral-, vaginal- och analsex, vid 
välinställd behandling. Oro för och frågor kring att överföra eller få hiv inom 
en relation är inte längre lika vanliga.  Nu kan det istället vara så att det framför 
allt behövs kunskap om skydd mot STI och oplanerad graviditet. En välinställd 
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hivbehandling kan öka möjligheten för att återuppta ett samliv och att gå in i 
nya relationer vilket i sin tur kan leda till nya frågor i vårdmötet.

PREP
PrEP är en behandling som en person som inte har hiv kan ta i syfte att undvi-
ka att få hiv. Tidigare var PrEP synonymt med läkemedlet Truvada® men idag 
finns en rad synonympreparat på marknaden. Gemensamt för dessa läkemedel 
är att de innehåller kombinationen emtricitabin/tenofovir, vilket innebär att 
det är två aktiva substanser i en tablett. (Det är samma läkemedel som kan tas 
av personer som lever med hiv för att få ned antalet virus men då kallas det inte 
för PrEP.) Skyddseffekten är vanligtvis god, men inte hundraprocentig. PrEP 
används aktivt i delar av världen där förekomsten av hiv är hög. Det skrivs ock-
så ut till personer som tar eller är utsatta för högre risker. I Sverige är det främst 
personer i gruppen män som har sex med män som använder PrEP. De läkare 
som brukar förskriva PrEP är vana att ordinera hivläkemedel, vanligtvis på en 
infektions- eller könsmottagning. PrEP ingår i högkostnadsskyddet. Några 
väljer dock att köpa PrEP över nätet, utomlands eller får tag i det på annat vis. 
Att handla läkemedel över nätet är lagligt om det kommer från ett annat EES-
land och om det är förskrivet på recept av en läkare. Att köpa PrEP på nätet 
kan dock inte rekommenderas eftersom det inte alltid går att vara säker på att 
tabletterna innehåller fungerande läkemedel. Dessutom behöver en person som 
står på PrEP kontrollera sig regelbundet för just hiv, men också för hepatit, 
eftersom PrEP kan vara ogynnsamt om man har eller får någon av dessa infek-
tioner. Regelbunden kontroll av annan STI och njurfunktion (tenofovir kan 
påverka njurarna) behöver också göras. Bäst skyddseffekt har PrEP om det tas 
dagligen, men det kan även förskrivas on-demand (vid behov).

En välinställd hivbehandling eller PrEP skyddar inte mot andra STI:er. Vad det 
gäller gonorré sker en ökning av antalet fall samtidigt som det finns bakte-
rierstammar som är resistenta mot den vanliga behandlingen. Det låga använ-
dandet av kondom vid sexuella kontakter är en viktig förklaring till ökningen. 
Att arbeta för att öka kondomanvändandet i stort är därför en viktig uppgift 
för hälso- och sjukvården. I diskussionen kring PrEP används ibland ökningen 
av STI:er som ett argument mot PrEP, men att minska överföringen av hiv är 
viktigare och ett överordnat mål. I det offentliga samtalet om PrEP används 
också ibland argumentet att PrEP handlar om livsstilsval, vilket är olyckligt.  
Detta sätt att prata om PrEP kan kännas igen från tidigare samhällsdebatter, 
som till exempel den när p-piller introducerades på 1960-talet. Det fanns då en 

oro för att detta kunde leda till sexuell ansvarslöshet, framför allt bland unga 
kvinnor. I backspegeln känns den diskussionen främmande, vilket vi bör ha i 
åtanke också när PrEP diskuteras. 

En annan fördel med PrEP är att personer som tar eller utsätts för högre risk 
testar sig regelbundet i samband med förnyelse av recept. STI:er kan därför 
upptäckas och behandlas relativt snabbt. I mötet med PrEP-användaren finns 
också möjlighet att prata om sexuella praktiker och olika tekniker för att 
skydda sig och samtidigt ha skönt sex. PrEP är alltså mer än en tablett och kan 
sorteras under begreppet riskreducerande handlingar. 

I Sverige och runt om i västvärlden ökar antalet personer som står på PrEP. För 
vårdpersonal som möter dessa personer är det viktigt att ha kunskap om vad 
PrEP innebär för möjligheterna att ha säkrare sex. I praktiken vet vi att många 
som står på PrEP också väljer att inte använda kondom och att en person som 
står på PrEP kan tycka att det är svårt att kräva kondom med en partner som 
önskar kondomfritt sex. 

För många är möjligheten att ha sex utan kondom en viktig del av sexualiteten. 
Det kan handla om att kondomfritt sex är associerat med intimitet, tillit och 
upplevelse av samhörighet mellan individer. Sex utan kondom kan därför bli en 
strategi för att bibehålla relationer. Att vårdpersonal förstår detta och är villig 
att prata om temat utan att skuldbelägga är viktigt för att skapa förutsättningar 
för bra säkrare sex-samtal. 

För den enskilde kan PrEP minska oron kring överföring av hiv men också 
verka frigörande genom att användaren kan utforska sexualiteten på nya sätt. 
Men PrEP kan också väcka frågor och oro kring sex, till exempel för att missa 
läkemedelsdoser, att få andra STI:er, logistik kring uppföljande besök på ut-
skrivande mottagning, och möjliga stigman runt personer som väljer att stå på 
PrEP. För den som håller i säkrare sex-samtalet innebär detta nya aspekter att 
förhålla sig till.

HANDLINGAR I  GRÅZONEN
Handlingar i gråzonen (gray area behaviors) är sexuella praktiker som hamnar 
mellan säkert och osäkert sex, ofta benämnd säkrare sex (underförstått säkrare 
än osäkert sex). Handlingar i gråzonen kan på så vis kopplas till begreppet 
risk reducerande handlingar som redan nämnts tidigare i texten. Ett annat 
parallellt begrepp som används är safe sex sub-behaviors. 
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Diskussionen kring handlingar i gråzonen visar att begreppet säkrare sex är 
svårdefinierat. Beroende på vilken vårdtagare du frågar kan en viss handling 
beskrivas som potentiellt osäker. Samma handling kan av en annan vårdtagare 
beskrivas som en säker alternativt säkrare praktik. Säkrare sex är ett relativt 
begrepp och olika handlingar i gråzonen belyser detta. 

Svårigheter med att formulera tydliga budskap om dessa handlingar kan skapa 
osäkerhet hos vårdtagaren. Detta kan föra med sig felaktiga riskbedömningar 
påverkade av föreställningar, folktro och ”googlesanningar”, där vetenskapen 
inte kan ge tillräcklig kunskap om denna relativa risk. Vårdpersonal som har 
säkrare sex-samtal möter detta ofta. Det kan visa sig genom att vårdtagaren har 
föreställningar om personen som den haft sex med. Exempelvis att personen är 
gift och därför inte kan bära på en STI, att personen är verksam inom vården 
och därför säkert är duktig på att testa sig, eller att personen har en viss religiös 
tro och därför inte kan ha hiv. I det sista exemplet kan den underliggande 
föreställningen vara att den som får hiv lever på ett visst sätt, eller att det bara 
är personer inom vissa grupper som får hiv. 

Handlingar i gråzonen illustrerar den relativa risk som finns med olika sexuella 
praktiker och kondomanvändande. Talar vi om hiv är högst risk vid sex att vara 
mottagare vid ett analt samlag utan kondom med en person som lever med hiv, 
som nyligen fått viruset och inte har en välinställd behandling. Minst risk är att 
ha sex med någon som känner till sin hivstatus och antingen har en välinställd 
behandling eller är negativ. Begreppet belyser vikten av ett individuellt tillväga-
gångssätt i säkrare sex-samtalet. 

TVÅ PARALLELLA STRATEGIER
Riskhandlingar för den enskilde kan förstås som en trappa, där vissa handlingar 
är mer säkra än andra, men i praktiken matchar dessa handlingar ofta inte data 
från epidemiologiska studier. En framgångsrik strategi handlar i många fall om 
att inte enbart använda en preventiv åtgärd utan att det åtminstone kan behövas 
två olika riskreducerande handlingar (säkrare sex-strategier). Kondom är 
vanligtvis en av dessa strategier. Ett konkret råd till alla vårdgivare som jobbar 
med säkrare sex-samtal är att vårdtagaren efter samtalet bör ha med sig kunskap 
om ytterligare minst en riskreducerande handling som den kan använda sig av. 
Ett exempel kan vara en vårdtagare som använder kondom vid samlag (analt 
och/eller vaginalt) men som inte vill ha det vid oralsex. Ur överföringssynpunkt 
är det bästa att använda kondom vid både samlag och oralsex, vilket också ska 

kommuniceras till vårdtagaren. Vårdtagaren får då reflektera över andra 
strategier som minskar risken för hiv/hepatit/STI och den kommer då kanske 
fram till att fortsätta använda kondom vid samlag och att testa sig nästa gång 
den träffar en ny partner och att partnern gör samma sak. Vårdtagaren har då 
med sig två (eller kanske tre) säkrare sex-strategier från samtalet. Vårdgivaren 
måste vara tydlig med är att ge information så att vårdtagaren själv kan göra 
genomtänkta val. 

Om du vill veta mer om handlingar i gråzonen och två paralleller strategier; läs 
texten ”’Gray area behaviors’ and partner selection strategies” av Richard Wolitski 
och Bernard Branson (se ”Förslag på vidare läsning”, sist i kapitlet).

REFLEKTIONSFRÅGOR
Som nämnts tidigare är majoriteten av unga vuxna positiva till att använda 
kondom men i praktiken sker det mer sällan. Fundera själv eller ihop med 
arbetskamrater över vad detta kan bero på. Fundera också vidare på: 

• Hur pratar ni om säkrare sex och kondomer i samband med 
 förskrivning av PrEP?

• Hur förhåller ni er till handlingar i gråzonen när det kommer upp i 
 säkrare sex-samtal? 

• Har ni fler exempel på riskreducerande handlingar än de som nämns i texten? 
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Här diskuteras vårdmötet och vikten av att arbeta med säkrare 
sex-temat inom hälso- och sjukvården. I kapitlet dryftas även hur ålder 

kan ha betydelse för synen på säkrare sex och hur vårdgivare kan 
bemöta oro kring hiv/hepatit/STI. Sist finns några reflektionsfrågor.

VÅRDMÖTET
VÅRDMÖTET – EN KEDJA AV HÄNDELSER
Vad sker i vårdmötet? Många skulle nog säga att det är det som händer när 
vårdtagare och vårdgivare möts, kanske på en mottagning, men egentligen börjar 
vårdmötet tidigare. Inte sällan börjar det med ett telefonsamtal när vårdtagaren 
ringer för att fråga om råd eller när vårdtagaren går in på mottagningens 
webbsida för att boka tid. Vårdtagaren kommer till mottagningen och slår sig 
ner i väntrummet, kanske bläddrar den i en informationsbroschyr. Efter själva 
besöket där vårdgivare och vårdtagare träffas, kan detta följas upp genom att 
vårdtagaren ringer för att få sina provsvar. Vårdtagaren kanske läser sin journal 
via nätet. Kanske diskuterar personen dessutom vårdmötet med en vän som 
också besökt mottagningen och jämför sina upplevelser. Eventuellt skriver 
vårdtagaren också en kommentar i en Facebook-grupp som ger ringar på vattnet. 
Vårdmötet är alltså egentligen flera händelser där det finns möjlighet till 
informationsöverföring och lärande. 

Den sexuella hälsan är viktig för många som söker vård, samtidigt ställs sällan 
specifika frågor om sexuell hälsa i vårdmöten. Det kan finnas olika hinder för 
detta. Den vårdsökande kan till exempel skilja sig från vårdgivaren vad gäller 
kön, etnisk bakgrund, ålder, funktionalitet, klass eller sexuell orientering, vilket 
kan försvåra en bra dialog. Vårdgivaren kan också ha stereotypa föreställningar 
om vad vissa människor gör eller inte gör. Ett annat problem kan vara att den 
vårdsökande känner sig kränkt under mötet av ord eller uttryck som används, 
vilket gör att den inte känner förtroende för hälso- och sjukvården och därför 
inte vill dela information om sin sexualitet. Detta är problematiskt eftersom vi 
vet att hälso- och sjukvården har en central roll för att nå personer som är särskilt 
riskutsatta för hiv/hepatit/STI.  Andra hinder kan vara brist på aktuell kunskap 
hos vårdgivaren, tidsbrist, osäkerhet kring hänvisningar, oro inför att inte ha 
svar på vårdtagarens frågor eller att vårdgivaren inte känner sig bekväm med att 
ställa frågor om sexuell hälsa. 

VAD ÄR SEX?
Att ”ha sex” – vad betyder det? Den som jobbar med säkrare sex-samtal bör vara 
medveten om att definitionen av att ha sex skiljer sig åt beroende på vem man 
frågar. Det är lätt att hamna i fällan och tänka att den egna definitionen av sex 
också är andras definition. Om en vårdgivare lever i en heterosexuell relation 
och i första hand har vaginalt omslutande/penetrerande sex kanske detta är det 
första den tänker på när det gäller betydelsen av vad sex är. Detta kan bli ett 
hinder i samtalet om vårdtagaren exempelvis har flera parallella relationer med 
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partnerns av olika kön och definierar sex på ett helt annat sätt. Olika personer 
definierar alltså sex på olika vis. För vissa kan sex vara att hångla, ha smeksex 
eller analsex. För andra kan sex vara att använda sexleksaker eller att sexchatta. 
Det är mycket möjligt att vårdtagare inte berättar om oralsex eller andra sexuella 
praktiker när vårdgivare frågar om senaste sextillfället på grund av att vårdtagaren 
inte definierat dessa handlingar som sex. Om dessutom vårdgivaren inte heller 
anser att detta är sex är risken stor att detta helt förbises.  

När definitionen av vad det innebär att ha sex skiftar kan även vårdtagarens upp -
 fattning om antalet partners variera, vilket kan påverka vårdgivarens riskbedöm-
ning. Därigenom finns en fara för att vårdgivaren undervärderar utsattheten för 
hiv/hepatit/STI hos vårdtagaren. Det kan leda till att prover som borde tagits 
på exempelvis klamydia och gonorré från svalg och rektum förbises. Vårdgivaren 
och vårdtagaren måste alltså nå konsensus kring vad att ha sex innebär. Ett bra 
sätt att fråga kan vara: ”Vilken typ av sex har du haft – och då tänker jag att sex 
kan man ha med könsorgan, mun eller bak?” Tänk på att även sexleksaker kan 
vara en del av sexet eller att personen kanske använt händer eller andra 
kroppsdelar som kan överföra kroppsvätskor.  

TÄNK STRATEGISKT
Det är inte alla besökare som kan eller vill plocka med sig tryckt material som 
ligger i ett väntrum där andra personer vistas. Ett bra sätt kan därför vara att ha 
en broschyrvägg inne på toaletten (där även självprovtagningen sker), med 
information om journummer för våldsutsatta, material från intresseföreningar 
och annan information. Se till att viktig information även finns tillgänlig på 
fler språk än svenska.

För att vårdtagaren fritt ska kunna ställa frågor och berätta vad som hänt är det 
bra om endast vårdtagare och vårdgivare deltar i vårdmötet. Ibland vill vårdtagaren 
ha med någon annan person (närstående, kamrat, partner, förälder) som stöd. 
Det finns dock goda skäl till att prata med vårdtagaren enskilt. För vissa har det 
stor betydelse att ha med någon som trygghet, men alla har inte möjligheten 
att själva fatta beslut om huruvida den närstående ska följa med eller inte. 
Vårdtagare kan leva under hot eller tvång som gör det omöjligt för den att neka 
en närstående delaktighet i vårdmöten. För att erbjuda ett så tryggt omhänder-
tagande som möjligt är det bra att ha som rutin i verksamheten att alltid träffa 
vårdtagare enskilt. För att undvika missförstånd är det viktigt att informera 
både vårdtagare och närstående om en sådan rutin. Det kan öka upplevelsen av 

trygghet i vårdmötet då vårdtagaren fritt har möjlighet att formulera sina behov 
och utan inflytande från närstående kunna svara på vårdgivarens frågor. Det 
bör finnas en rutin inom verksamheten för hur vårdtagare som utsätts för hot 
och våld ska omhändertas. Undersök hur rutinen ser ut där du arbetar. 

UNDERLÄTTA HÄLSOSAMMA VAL UTAN PEKPINNAR
Att få vårdtagare att göra val som främjar hälsan kan vara en utmaning. Ett 
begrepp som är användbart i sammanhanget är nudging vilket kan översättas 
med att ”puffa i rätt riktning”. Nudging handlar om att få människor att göra 
val som är bra för dem. Det innefattar både medveten och omedveten påverkan. 
En medveten puff kan vara att en mottagning underlättar för vårdtagare att 
boka tider och att testa sig. Det ska vara lätt att göra rätt. Omedveten nudging 
kan vara svårare att beskriva men skulle till exempel kunna vara att mottag-
ningen i sitt informationsmaterial har bilder av människor i olika åldrar vilket 
får årsrika personer att tänka att ”det här gäller också mig” och agerar utifrån 
den insikten. Utan att vara explicit lämnas ändå ett budskap till vårdtagaren. 

En baksida med nudging kan vara att det uppfattas som manipulation, vilket 
kan motverkas genom att vårdtagaren verkligen upplever sig kunna välja och 
att det finns något att tjäna på valet. Regelrätt information, om till exempel 
kondomer, ingår inte i begreppet. 

SÄKRARE SEX-KUNSKAP
Vi talar ofta om säkrare sex-information men kanske borde vi tala om säkrare 
sex-kunskap. Information kan vara några textrader i en broschyr, kunskap 
däremot innebär att vårdtagaren vet vad den ska göra med informationen för 
att till exempel undvika att få en STI. ”Något” måste alltså ske för att information 
ska omvandlas till kunskap. Att ha en handlingsförmåga är ett nyckelord i 
sammanhanget. Det innebär att vårdtagaren vet hur den ska agera i en viss 
situation. Inte bara att klamydia överförs via oskyddat sex och att kondom hindrar 
överföringen, men att vårdtagaren vet hur den ska ta upp frågan om kondom 
med en partner, hur kondomen konkret används och så vidare. Det är alltså ökad 
kunskap vi som vårdgivare önskar uppnå hos vårdtagaren. 

Det är inte heller så att en person som har kunskap automatiskt omsätter den i 
praktiken, en orsak till det är det ”glapp” som finns mellan kunskap och praktik. 
Den som jobbar med säkrare sex-samtal bör vara medveten om detta glapp och 
sträva efter att överbrygga problemet. En viktig förutsättning för detta är att 
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samtalet mellan vårdtagare och vårdgivare sker på vårdtagarens premisser. 
Samtalet måste upplevas som relevant vilket kan bli ett problem om vårdgivaren 
har allt fokus på att informera om säkrare sex medan det som gör sexet lustfyllt 
glöms bort. Kunskap förutsätter också alltid dialog. För det behövs minst två 
personer som hjälper varandra till lärande i ett samtal. 

HÄLSOKOMMUNIKATION
För den som jobbar med säkrare sex-samtal finns det olika modeller/metoder 
att förhålla sig till. Kulturcentrerad hälsokommunikation och peer education är 
exempel på detta vilka kan skapa en bra grund för vårdmöten på mottagningen.

Att arbeta utifrån en kulturcentrerad hälsokommunikation innebär att 
vårdgivaren utgår från den målgrupp den talar med. Jobbar vårdgivaren till 
exempel med unga människor ska det ske i dialog med dessa ungdomar så att 
deras åsikter och önskemål kan tas till vara. Träffar vårdgivaren transpersoner 
eller icke-binära personer behöver en dialog skapas med representanter för 
målgruppen för att ta reda på deras behov, vad gruppen upplever som ett bra 
vårdmöte och vad ett sådant bör innehålla. Genom att engagera grupper går 
det att dra lärdom av deras erfarenheter, de har kunskaper ingen fackbok kan 
lära ut. Det är viktigt att tänka på i det här sammanhanget att enskilda 
vårdmöten inte ska användas som utbildningstillfällen eller generell kunskaps-
inhämtning för vårdgivare. Enskilda personers kunskaper och erfarenheter är 
inte representativa för grupper. Många transpersoner och icke-binära upplever 
att vårdgivare ställer ovidkommande och nyfikna frågor under vårdbesök och 
att detta stjäl fokus från den faktiska sökorsaken. Av denna anledning bör vård -
givare vända sig till grupper och till representanter för grupper för att hämta in 
information som behövs för att kunna arbeta utifrån en kulturcentrerad 
hälsokommunikation.

Det engelska begreppet peer education handlar om att representanter från en 
grupp undervisar eller informerar andra medlemmar i samma grupp, på jämlika 
villkor. Fördelen är att någon som tillhör målgruppen agerar avsändare och 
förmedlar ett budskap. Den som utbildar förväntas känna till normer, värde-
ringar och attityder i målgruppen. Att använda peers är en välbeprövad metod 
som bland annat används i samband med hiv/aids-information. När peers 
används är det viktigt att mottagaren verkligen upplever sig vara jämlik med 
avsändaren. Den maktobalans som råder mellan vårdtagare och vårdgivare gör 
att vårdgivare inte kan fungera som peers. Det finns dock exempel på STI- och 

infektionsmottagningar i Sverige som samarbetar med frivilligorganisationer för 
att involvera peers. De blir då ett komplement till den ordinarie verksamheten. 

I sammanhanget kan även social inlärningsteori (theory of social learning) 
nämnas. Den övergripande idén med teorin är att människor lär sig genom att 
observera hur andra gör, vilka uppfattas som förebilder. Enligt teorin främjas 
lärandet om de involverade delar sociodemografiska faktorer och värderingar, 
samt om ett ändrat beteende medför någon form av belöning. Förebilder kan 
vara offentligt kända personer, men de kan även finnas i närheten, i vardagsli-
vet. Personal inom hälso- och sjukvården kan alltså vara förebilder, vilket man 
bör vara medveten om och förhålla sig till, till exempel genom sättet man väljer 
att uttrycka sig på. 

DET INDIVIDUELLA SAMTALET
Det går inte att ha ett säkrare sex-samtal som passar alla. Den 16-åriga tjejen 
som kommer för att få p-piller behöver en typ av samtal, den nyskilde 67-åriga 
mannen som börjat dejta igen behöver ett annat, samtidigt som den 35-årige 
icke-binära personen som ska få hepatit B-vaccin behöver ytterligare en typ av 
samtal. Vem som håller i säkrare sex-samtalet har också betydelse. Samtalet blir 
bättre om vårdtagaren upplever förtroende och genuint intresse från vårdgivaren. 
Undvik abstrakta budskap och opersonligt utformade samtal som bidrar till att 
minska upplevelsen av riskutsatthet (”Det gäller inte mig”). Hur budskapet 
paketeras spelar också roll. Om vårdtagaren i ett säkrare sex-samtal upplever att 
säkrare sex känns ouppnåeligt minskar viljan att ta emot budskapet. Samma sak 
gäller det motsatta, viljan att ta till sig ett budskap ökar om vårdtagaren ser 
fördelen med en förändring och att det är möjligt att nå dit. Budskapet bör 
alltså utgå från individens möjlighet att ta till sig innehållet.

Är vårdtagaren negativ till förändring bör budskapet vara positivt formulerat 
och handla om fördelar med ett ändrat beteende. Är det istället så att vårdtagaren 
redan praktiserar säkrare sex bör samtalet fokusera på att hålla motivationen uppe 
och att beteendet integreras i vårdtagarens repertoar. Befinner sig vårdtagaren 
mellan dessa ytterligheter kan det vara viktigt att den får hjälp att komma över 
barriärer. Det kan till exempel vara strategier för att använda kondom utan att 
det känns pinsamt. Samtalet bör då innehålla hur-information. Till exempel, 
hur förmedlar jag att jag vill använda kondom? Använd gärna ”tänk om”-frågor 
när ni tillsammans undersöker möjliga lösningar: ”Om vi tänker att det här 
händer, hur skulle du kunna lösa det?”
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Ibland möter vi som vårdgivare personer som inte verkar speciellt bekymrade 
trots att den utsatt sig för betydande risker. En förklaring kan vara att personen 
bedömer risken som mindre eftersom den har internaliserats, det vill säga personen 
har lärt sig att leva med risken. Den upplevs därför som mindre hotfull än nya 
icke-internaliserade risker.  

MORAL
När det handlar om att arbeta med sexuell hälsa kan personal ibland uttrycka 
en oro för att blanda in sin egen moral i vårdmötet. Denna oro kan till viss del 
förstås som en sammanblandning mellan moral och att moralisera. Något 
förenklat kan moral förstås som våra uppfattningar om vad som är rätt och hur 
vi bör och ska agera, medan moralisera handlar om att lära ut, uppfostra, mästra 
eller fördöma andra utifrån vår egen moral. Om vi moraliserar i säkrare sex-samtal 
riskerar vi att fördöma handlingar, beteenden och sexuella praktiker som vi själva 
uppfattar som omoraliska baserat på våra föreställningar och normer kring 
sexualiteten. Som vårdgivare arbetar vi med människor och därmed med 
sexualitet. Det är ovanligt att vi i våra utbildningar fått möjlighet att reflektera 
över våra egna föreställningar och normer kring sexualitet. Det kan då finnas 
en risk att vi möter andra utifrån vad vi uppfattar som rätt och gott för oss själva. 
Om vi utgår ifrån oss själva i mötet med någon annan och ifrån våra egna upp -
fattningar om rätt eller fel, bra eller dåligt, fint eller fult i relation till personens 
önskemål, åtrå och lust, leder det ofta till att vi hamnar fel. Vi är alla olika i 
våra sexualiteter. Om vi reflekterar och analyserar våra normer och föreställningar 
blir det lättare för oss att möta andra utifrån ett normmedvetet förhållningssätt, 
utan förutfattade meningar om vad som är gott och rätt för den vi möter.  
  
ÅLDER OCH SÄKRARE SEX
Strategier som individer skapar sig i ungdomen kan finnas kvar även senare i 
livet. Det är alltså bra att reflektera över säkrare sex-rutiner tidigt. Det är också 
en motiverande faktor för att faktiskt prata om säkrare sex med unga vårdtagare 
som ska testa sig.

Äldre personer kan ha mycket gemensamt med yngre vad gäller synen på säkrare 
sex. Det kan vara lika genant oavsett ålder att föreslå för en ny partner att använda 
kondom. Men det finns även faktorer som skiljer sig åt utifrån ålder och som är 
viktiga att ta hänsyn till i säkrare sex-samtalet. Den äldre personen kanske tänker 
att hiv/hepatit/STI:er är något som bara yngre personer får och att det därför 

inte är aktuellt att testa sig. Om även vårdpersonalen tänker så, är risken stor 
att personen ifråga inte blir testad. 

Erfarenhet och vana vad det gäller säkrare sex kan skilja sig åt beroende på 
sexuell identitet och praktik. Äldre personer i gruppen gays, bisexuella män, 
och män som har sex med män har varit mottagare för åtskilliga informations-
kampanjer genom åren med olika budskap. Här kan finnas en trötthet i att 
tvingas på ett budskap som personen hört många gånger tidigare.  Det är ett 
exempel på att vårdpersonalen inte kan ha en och samma strategi för alla 
samtal. Kunskap baserad på egen erfarenhet skiljer sig från den man får genom 
att till exempel ha läst något. Äldre personer i nämnda grupper har själva levt i 
början av hivepidemin när det inte fanns någon behandling och tvingats 
reflektera över frågor om säkrare sex, ofta på ett djupare plan. 

STÖD SJÄLVFÖRMÅGAN 
Ofta väljer människor att inte prata om tidigare sexuell historia eller säkrare 
sex-strategier med potentiella partners innan de har sex. Detta innebär en ökad 
risk för osäkert sex. Vad vi också vet är att partners som väljer att prata om 
säkrare sex innan de har sex med varandra i högre grad också praktiserar säkrare 
sex. En viktig anledning till att individer inte tar upp säkrare sex-temat med en 
partner är att de tycker att det är ett svårt ämne att diskutera. Ett nyckelord är 
tillit. Det kan finnas en rädsla för att fråga om kondom eller be någon att testa 
sig eftersom det innebär att personen då inte skulle lita på en partner. (Ett 
motargument kan vara att frågan i sig visar att den faktisk uppvisar tillit.) Att 
hjälpa vårdtagaren att hitta strategier för att prata om detta med partners är ett 
sätt att stödja självförmågan (self-efficacy) och att vårdtagaren i förlängningen 
undviker handlingar som leder till osäkert sex. En sådan strategi kan vara att 
vårdtagaren inte har säkrare sex-samtalet i samband med sex, utan att det sker i 
ett mindre laddat sammanhang.

Som vårdgivare är det viktigt att tänka igenom ordval och hur budskap formu-
leras. Om mottagaren upplever att exempel eller jämförelser är förenklade, 
triviala, eller irrelevanta, kan motivationen minska. Budskap som upplevs som 
”hot” (”Om du fortsätter med det där så …”) kan väcka rädsla och trigga 
förnekelse, undvikande, eller att vårdtagaren slutar lyssna. 

Hur bör då budskap formuleras för att nå fram? Inom prospektteorin (prospect 
theory) beskrivs hur attityder är kopplade till vinster och förluster. 
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Positiva ramar är mer framgångsrika än negativa när det gäller att utveckla 
förebyggande beteenden. En positiv inramning som pekar på vinster skulle 
kunna vara: ”Kondom skyddar dig mot hiv.” En negativ inramning som pekar 
på förluster kan vara: ”Använder du inte kondom kan du smittas av en STI.” 
I det första exemplet har vårdtagaren något att vinna (hälsa), i det andra riskerar 
den en förlust (sjukdom). Om vi till exempel vill att någon ska börja använda 
kondom bör vi alltså välja den positiva inramningen.  

Tänkt på att den som befinner sig i en utsatt livssituation kan ha svårt att ta till 
sig information om inte andra problem i livet åtgärdas först (till exempel missbruk). 
Det kan vara en förklaring till varför den som jobbar med säkrare sex-samtal 
upplever att budskapet de har inte ”går hem” under vårdmötet. Vårdtagaren 
behöver helt enkelt hjälp med andra mer grundläggande saker först innan den 
kan ta till sig informationen.

Att diskutera med kollegor och kanske sitta med när de har säkrare sex-samtal 
kan vara ett sätt att lära sig av andra och få syn på vad som kan göras bättre i de 
egna samtalen. 

NÄR RÄDSLAN SKAPAR PROBLEM
Ibland kommer vårdtagare för att testa sig på grund av oro för att ha fått hiv, 
hepatit eller STI, även om personen konsekvent använt kondom. Den kan till 
exempel fått höra ”på stan” att en tidigare partner haft många sexkontakter, eller 
kanske haft ett missbruk. Ibland har oron helt tagit över personens vardag och 
den kan till och med ha blivit sjukskriven från arbetet. Här kan vårdgivaren hjälpa 
personen med att sortera tankar och känslor. Alla som jobbat med provtagning 
för hiv/hepatit/STI har troligtvis mött vårdtagare som känt stark rädsla och 
slagits av hur omfattande oron kan vara. Det är viktigt att ta det vårdtagaren 
berättar på allvar utan att förminska dennes bekymmer. Utforska tillsammans 
vad vårdtagaren är orolig för och varför den känner så här. Bidra med nyanserad 
och faktabaserad information. Var tydlig i informationen som ges. Att ge vård-
 tagaren valmöjligheter är ett sätt att skapa allians och att vårdtagaren upplever 
sig ha bättre kontroll över situationen. Valmöjligheter kan vara att vårdtagaren 
ges möjlighet att påverka provtagningen, till exempel att enbart testa sig för hiv, 
men tacka nej till andra test. En förutsättning är naturligtvis att den då har fått 
tillräckligt med information för att kunna ta detta val. Oroliga vårdtagare kan 
ha behov av uppföljande samtal, det kan då vara bra att boka in ett nytt besök, 

till exempel för att lämna ut provsvar. Är oron väldigt omfattande kan samtals-
kontakt förmedlas till kurator.

En annan grupp är de vårdtagare som testar sig väldigt ofta men utan egentlig 
grund. Personen kanske har ägnat mycket tid åt att läsa på nätet om olika 
infektioner och sätter diffusa symtom den har i samband med detta. Vårdtagaren 
kan ha väldigt svårt att släppa de här tankarna. Här behöver vårdgivaren också 
ge nyanserad information och samtidigt förmedla trygghet. Ofta har vårdtagaren 
inte alls utsatt sig för någon egentlig risk. Inte sällan har personen ett mönster 
där oro för hälsan gör sig gällande på olika vis. Den är kanske medveten om att 
oron är obefogad men klarar ändå inte av att hantera detta. Personen kan känna 
skam över situationen. Ett nytt test hjälper kanske tillfälligt men tankarna kan 
återkomma efter en tid eller så oroar sig personen för andra saker i livet. Också 
här handlar det om att rama in samtalet och visa vad du som vårdgivare kan 
hjälpa till med. Generellt är det så att den som kommer för att testa sig ska få 
den hjälpen, men det kan i vissa speciella fall finnas undantag från det om själva 
testandet inte alls är motiverat. Det kan till exempel vara så att personen inte 
har haft sex med någon annan eller på annat sätt varit utsatt för någon risk. 
Vårdtagaren kan också nyligen varit på andra mottagningar och testat sig. Även 
här kan kuratorskontakt vara befogad. Det är viktigt att skilja på vårdtagare 
som testar sig ofta på grund av obefogad oro och vårdtagare som väljer att testa 
sig ofta då det finns en risk att personen kan ha fått en infektion. De senare ska 
alltid erbjudas test och uppmuntras till regelbunden testning. 
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REFLEKTIONSFRÅGOR
Vet all personal vilken slags informations- och utbildningsmaterial som används i 
den egna verksamheten? Samla ihop allt material och titta på det tillsammans i 
personalgruppen, till exempel på ett internt utbildningsmöte. Glöm inte sådant 
som är publicerat på nätet och i interna system. Gör er av med det som inte är 
aktuellt och ersätt med nyare och bättre material. Finns det behov av att hitta 
texter som är lättlästa eller översatta till fler språk? Använd bildstöd om det behövs. 
Bildstöd (SRHR-knippan) hittas på www.vgregion.se/ksh. 

FÖR ATT GÖRA VERKSAMHETEN MER TILLGÄNGLIG KAN NI OCKSÅ:

Gå en normkritisk rond på mottagningen. Fundera över hur mottagningen ser 
ut. Är den till exempel anpassad för personer som har funktionsnedsättningar? 
Är texter ni använder i verksamheten formulerade på ett tillgängligt sätt? Finns 
en lift för personer som behöver det för att flytta sig från permobil till gynstol? 
Vilka bilder sitter på väggar och anslagstavlor? Vilka tidningar ligger i vänt-
rummet? Vem representeras?  Tänk igenom hur mottagningen kan göras mer 
inkluderande och tillgänglig. Koppla diskussionen till temat säkrare sex. Finns 
det grupper som kan vara exkluderade och som har rätt att ta del av mottagning-
ens arbete?  Ronden kan gärna spegla vårdtagarens väg genom mottagningen, 
från ett inledande telefonsamtal för att boka tid och så vidare.  

FÖRSLAG PÅ VIDARE LÄSNING:
Gott, M., Galena, E., Hinchliff, S. & Elford, H. (2004).”Opening a can of worms”: 
GP and practice nurse barriers to talking about sexual health in primary care. 
Family Practice, 21(5), 528-536. 

Jarlbro, G. (2010). Hälsokommunikation: en introduktion (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
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MED FOKUS PÅ DET SOM GÖR SEXET SKÖNT
Att använda kondom vid sex ska vara lika självklart som att använda hjälm när vi 
cyklar. Men inte heller cykelhjälmen var självklar när den kom. Idag tycker nog 
de flesta att det är ett bra skydd i trafiken. Hur blir kondomen lika självklar? 

Att använda ett lust- och njutningsorienterat perspektiv på kondomsamtalet är 
något som visat sig vara framgångsrikt i det preventiva arbetet. Det är också en 
utgångspunkt för vissa av de kondomutbildningar som hållits i Sverige de senaste 
åren. Stockholms mansmottagning är en aktör som har arbetat med detta och 
som tagit fram ett bra metodmaterial. Strategin är att vårdgivaren genom kortare 
personliga samtal ger kunskapshöjande information om kondomer och glid-
medel. Det är lättare att motivera till ökad kondomanvändning genom att tala 
om njutning, istället för ett problembaserat budskap där faran med hiv/hepatit/
STI, eller risken att bli oönskat gravid, lyfts fram. I den typen av budskap kan 
kondomen kanske nedvärderas. De flesta som har sex vill inte tänka på problem, 
risker eller infektioner, utan på att njuta. Det verkar därför vara logiskt att 
fokusera på njutningsdelen och reflektera över hur sexet kan göras ännu härligare. 

Alla vårdtagare bör erbjudas kondomsamtal. Kunskapen behövs oberoende av 
kön och ökad kunskap kan leda till mer informerade val och möjlighet att själv 
bestämma över sin kropp. Att som vårdgivare kunna introducera en mer individ-
anpassad kondom, till exempel en bredare eller tunnare kondom, kan vara 
avgörande för om en vårdtagare väljer att använda kondom nästa gång den har 
sex. Typen av kondom har stor betydelse för känslan. Det lust- och njutnings-
orienterade kondomsamtalet kan gärna vara en egen del av vårdbesöket, det vill 
säga att samtalet först fokuseras på anamnes och provtagning, sedan kondom-
samtalet. Det är då lättare att lyfta fram ”njutningsspåret”.  

En vanlig missuppfattning är att ”one-size-fits-all” (att alla kondomer passar alla 
penisar), vilket gör att vårdtagaren kan få med sig fel storlek på kondomen från 
mottagningen och därför får en dålig kondomupplevelse. En kondom som sitter 
för tajt kan göra ont, lättare gå sönder eller bidra till erektionssvikt. En kondom 
som är för bred kan kännas obekväm och lättare åka av. Det kan resultera i att 
vårdtagaren tänker att kondom ”inte funkar för mig”. Att kondomen känns 
obekväm eller att den ger nedsatt känsel kan alltså bero på fel storlek, tjocklek 
eller att personen är socialt obekväm med att använda den. Andra kan tycka att 
kondomen känns osexig. Detta är orsaker som kan minskas eller avhjälpas med 
ett lust- och njutningsorienterat kondomsamtal. Skålar med osorterade kondomer 
ute i väntrummet ska därför gärna undvikas. Hitta rätt kondom till rätt person.  

Här beskrivs tankesättet bakom ett lust- och njutningsorienterat 
kondomsamtal samt hur mottagningen kan utforma en kondomeria. 

Använd gärna frågorna på slutet som underlag för reflektion.

LUST- OCH NJUTNINGS-
ORIENTERAD 

KONDOMRÅDGIVNING
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En förutsättning för att kunna genomföra ett lust- och njutningsorienterat 
kondomsamtal är att vårdgivaren har flera olika kondomer att visa upp och 
dela ut. Med en kondomeria kan en stor variation av kondomer enkelt 
presenteras. En kondomeria är en utställning med kondomer och glidmedel i 
en bokhylla eller i en kondomlåda (modell fiskelåda/redskapslåda), som finns i 
varje mottagningsrum eller i ett eget kondomrum. Där ska även finnas andra 
barriärskydd som vagianala kondomer (intern kondom/inidom/femidom) och 
slicklappar. Kondomerian är ett bra sätt att skapa nyfikenhet och bygga bort 
trösklar som kan försvåra för vårdtagaren att våga fråga. Se till att kondomer 
fylls på och att det ser snyggt ut. Väck intresse och var själv positiv.  

I det lust- och njutningsorienterade kondomsamtalet informeras om material 
och andra kvalitéer så att vårdtagaren får med sig rätt kondom. Många har inte 
pratat om storlek, passform eller andra egenskaper tidigare. Använd gärna det 
måttband som tagits fram på olika platser i landet (ni hittar en variant här: 
www.vgregrion.se/ksh). Måttbandet används för att mäta omkretsen av penisen 
(vid roten) i erigerat tillstånd, vilket ger information om vilken bredd på 
kondomen vårdtagaren ska ha. Förutsätt inte att vårdtagaren har den här 
kunskapen. Ta vara på det som väcker nyfikenhet hos personen. Många tackar 
ja när kondomer och glidmedel erbjuds. Använd öppna frågor som: ”Vad har 
du för erfarenheter av att använda kondom sedan tidigare?”, eller ”Känner du 
igen några av kondomerna?”, vilket brukar öppna upp för samtal. Om 
vårdtagaren kanske säger att den redan har kondomer hemma kan ett bra sätt 
att komma vidare i samtalet vara att fråga: ”Har du lyckats hitta rätt storlek?”, 
”Hur tycker du att den sitter?”, eller ”Har du hört om det här (nya) materialet?” 

Kommer vårdtagaren för smittspårning och behandling är detta ett bra tillfälle 
att prata om kondomer och säkrare sex. Är vårdtagaren negativt inställd till 
kondomer är det viktigt att förmedla att kondom är något som man kan 
behöva vänja sig vid att använda. Det kan ta tid att lära sig njuta med kondom. 
Glöm inte heller bort vårdtagarens ”framgångsfaktorer”, i vilka sammanhang 
har vårdtagaren haft positiva kondomupplevelser och varför fungerade det de 
gångerna? Det är ett sätt att stötta upp under det som fungerar och visa att 
vårdtagaren har egna resurser.

Förutom att kondomen skyddar mot hiv/hepatit/STI samt oönskad graviditet 
– och därmed tar bort onödig oro, har den också njutningshöjande egenskaper. 

HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL: 

• Att placera en droppe glidmedel inne i kondomen ökar känsligheten mot  
 ollonet. Att dessutom sätta lite smaksatt glidmedel utanpå kondomen gör 
 att oralsex smakar bättre.   

• Extra tunna kondomer kan öka njutningen. Färgade och smaksatta kondomer 
 kan vara en del av leken. 

• Kondom kan ibland kännas mer hygieniskt, till exempel vid anala samlag. 

• En del tycker att kondomen är bra eftersom den kan minska kladd och 
 göra det lättare att ”städa upp” efteråt. 

• Vagianala kondomer kan ge extra stimulering hos den som penetrerar när  
 penis berör den inre ringen (som finns längst in i kondomen). 

• Att ta på kondomen över både penis och pung ger ett visst tryck mot pungen  
 vilket några tycker känns skönt och kanske också ger ett hårdare stånd. 

• Kondom kan hjälpa mot tidig utlösning (det finns även kondomer med   
 bedövningsmedel som kan fördröja utlösningen ytterligare). 

• Kondom där den i kroppen naturligt förekommande aminosyran L-arginin  
 tillsatts kan öka blodfyllnaden i penis och förbättra ståndet.
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REFLEKTIONSFRÅGOR
För att arbetet med kondomer och glidmedel ska fungera behöver all personal 
veta vilka produkter mottagningen delar ut. Det innebär att personalen behöver 
vara bekant med kondomers storlekar, vilket material de har och andra eventuella 
egenskaper. Det är ingen bra idé att erbjuda många olika kondommärken om 
de visar sig vara i samma material och storlek. Hitta istället en bredd i sortimentet. 
Samlas gärna i personalgruppen och ha en workshop tillsammans: 

Undersök vilka kondomer och glidmedel som mottagningen erbjuder. Öppna 
de sorter ni har, ”kläm och känn” på kondomerna. Upptäck vilken skillnad det 
kan vara mellan olika kondomer. Gör en lista över vilka kondomer ni vill att 
mottagningen ska ha. Öppna förpackningar med glidmedel, prova gärna en 
droppe mot underarmen och känn skillnaden mellan olika sorters glid. Tänk 
på att glidmedel med olja kan skada kondomer, erbjud därför inte dessa produkter 
tillsammans. Det finns också kondomutbildningar som mottagningen med 
fördel kan gå gemensamt. 

All personal på mottagningen bör ha kunskap om kondomer och glidmedel, 
något som de sällan fått undervisning i på sina grundutbildningar. Det är också 
kunskap som behöver fräschas upp med jämna mellanrum om man inte jobbar 
med det regelbundet.

FÖRSLAG PÅ VIDARE LÄSNING:
Stockholms mansmottagning. Kondom. Hämtad 2020-08-01 från: 
www.stockholmsmansmottagning.se/kondom/

Philpott, A., Knerr, W., & Boydell, V. (2006). Pleasure and prevention: 
When good sex is safer sex. Reproductive Health Matters, 14(28), 23-31.
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HINDER FÖR SÄKRARE 
Orsaker till att individer inte praktiserar säkrare sex kan vara många. Här följer 
några exempel: 

GENANS. Att ta upp temat säkrare sex med en partner kan upplevas som 
besvärande, särskilt om personen är ovan vid att använda kondom och inte vet 
vilken som passar eller hur den ska tas på. Kondomanvändning kan vara 
omgärdat av gruppspecifika normer. Äldre personer kan vara påverkade av 
normer och tabun som fanns då de själva var unga. Att be om att kondom ska 
användas eller att någon ska STI-testa sig kan till exempel väcka misstankar om 
”promiskuitet” eller signalera att personen inte litar på sin partner. Denna typ 
av tankar är ofta förknippade med stereotypa normer kring kön, exempelvis 
föreställningar om vem som inte bör ha haft många partners. Andra individer 
kanske tänker att säkrare sex bara är för personer som varit med många. 

EREKTIONSSVIKT. För en del personer kan kondom vara ett hinder eftersom 
det leder till att erektionen faller eller helt uteblir. Detta är en vanlig orsak till 
att säkrare sex inte praktiseras. Det är också en anledning till att vårdgivare som 
jobbar med säkrare sex-samtal även bör ha grundläggande kunskap om erektions-
svikt. Ibland är det så att personen använt en för tajt kondom vilket lätt kan 
avhjälpas genom rätt passform, storlek och material. Andra gånger är det enkla 
hjälpmedel, som till exempel en penisring/snodd, som kan avhjälpa problemet. 
En snodd träs på roten på penis (och eventuellt under pungen) och hjälper till 
att hålla ståndet bättre. En masturbator, penispump eller liknande kan vara 
lämpliga alternativ. Andra gånger kan den vårdsökande behöva ett läkemedel 
för att hålla erektionen. Erektil dysfunktion kan ibland ha somatiska orsaker, 
som begynnande diabetes, men kan också bero på olika typer av medicinering, 
till exempel mot depression. Symtomet kan ibland behöva utredas mer ingående. 
Många vårdsökande värdesätter att vårdgivaren lyfter frågan. Vårdtagare kan 
uppleva en osäkerhet inför att föra sexuell hälsa på tal, oavsett vilken aspekt av 
den sexuella hälsan det handlar om och kan därför behöva få någon typ av signal 
eller direkt fråga som visar att det är tillåtet och väntat att prata om ämnet. Det 
är en missuppfattning att vårdtagare som inte själva lyfter frågor om sexuell 
eller reproduktiv hälsa inte har ett intresse av att prata om dessa teman. 

BRISTANDE RUTINER OCH SÄKRARE SEX-KULTURER. Ibland kan det vara 
brist på kunskap som gör att personen inte skyddar sig. Många vuxna har inte 
fått någon sexualkunskap sedan skoltiden och den sex- och samlevnadsunder-
visning som erbjöds i skolan kan ha saknat flera aspekter och perspektiv, såsom 

Här diskuteras olika hinder för säkrare sex. I kapitlet fokuseras också 
på chemsex och vad vårdgivaren bör vara observant på i mötet med 
vårdtagare som praktiserar detta. Sist finns några reflektionsfrågor.

HINDER FÖR SÄKRARE SEX
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säkrare sex. Det är inte självklart att alla vuxna vet hur en kondom fungerar 
eller vilka STI:er det finns. Ibland måste vårdgivare börja informera på en 
grundläggande nivå och dessutom erbjuda uppföljande samtal. Uppföljning är 
viktig i det preventiva arbetet. Om den vårdsökande är riskutsatt – erbjud alltid 
ett återbesök. Använd tolk när det behövs. 

För en vårdtagare som levt i ett långt monogamt förhållande som tagit slut och 
sedan träffat en ny partner kanske inte temat säkrare sex alls finns med i 
tankarna. Det kan handla om brist på både kunskap, erfarenhet och medveten-
het om vikten av säkrare sex. Kombinationen sexuellt överförda infektioner och 
känslan av att ”Du borde veta bättre” kan dessutom vara stark och kopplad till 
skam om vårdtagaren haft oskyddat sex och tvingats söka vård efteråt. 

Vi vet att kondomanvändningen i olika länder varierar och att normer och 
traditioner har sett olika ut i olika samhällen och tider när det gäller säkrare 
sex. I vissa samhällen kan det finnas normer som säger att det är viktigt att 
skydda sig eller att ha sexuella praktiker som är säkra ur hiv/hepatit/STI-syn-
punkt. Att införa dessa normer kan nog vara lättare sagt än gjort men vi vet att 
andra länder (så som exempelvis Finland) har en högre grad av kondoman-
vändning än Sverige. Här är det olika faktorer som spelar in men en sak som 
kan lyftas fram är betydelsen av ha en vana som sitter i ryggmärgen och som 
säger ”så här gör jag alltid”. Chansen ökar då att kondomen blir en del av sexet 
eftersom det är en inarbetad rutin. 

STIGMA. Det finns ibland en tystnadskultur kring hiv/hepatit/STI:er vilket 
fungerar som barriär för att samtala kring och förhandla om säkrare sex. Det 
kan till exempel vara en vårdtagare med genital herpes som träffat en ny partner 
och inte vet om den ska berätta om sin herpes eller ej: ”Det tar kanske slut om 
jag berättar”, eller ”Vi har redan haft sex och nu har kanske min partner också 
fått det?” 

Ovan diskuterades att vårdtagaren kan känna skam över att ha fått en STI, men 
skammen kan också vara förenat med sexuella praktiker, att vissa handlingar 
kan kännas svåra att prata om. Vårdtagaren kan då hålla tillbaka information i 
vårdmötet, men det kan också vara så att vårdtagaren väljer att inte berätta om 
den upplever att vårdgivaren inte klarar av att hantera informationen. Som 
vårdgivare gäller det att vara trygg, inge förtroende och skapa allians med 
vårdtagaren. Ett sätt att bli trygg kan vara att gå en kurs i sexual self acknow-
ledgement (SSA) där deltagarna får reflektera kring egen och andras sexualitet. 
Kurser i SSA ges regelbundet i Sverige. 

SKRIPT. Idén om att sex ska vara något spontant och naturligt kan också föras 
fram som ett argument mot att använda kondom. Sexet ska bara ske, inga 
avbrott som samtal eller andra avledande handlingar som till exempel att ta 
fram glidmedel och kondom får störa. Det kan kanske stämma i en romantisk 
film men i verkligheten är sex förenat med olika avbrott som till exempel att 
kläder ska tas av och tänder ska borstas. För den som använder rullstol kan 
förflyttning mellan olika rum och att ta sig ur stolen vara moment att ta 
hänsyn till. Ingen av oss har sex på exakt samma sätt. Det finns dock många 
föreställningar om hur andra människor gör som kan hindra individer från att 
tänka nytt. Sexuella skript kan liknas med mentala kartor över hur vi tänker att 
sex ska gå till, vilket i sig styrs av samhällets normer.    

MINSKAD NJUTNING. Föreställningen om att kondomen minskar njutningen 
finns hos många oavsett kön. För en del personer kan kondomen göra det 
svårare att få orgasm. Som vårdgivare är det viktigt att ha ett fördjupat kondom-
samtal och ta reda på hur det kommer sig att vårdtagaren har dessa erfarenheter 
och hur mycket den vet om de kondomer som finns på marknaden. Har personen 
haft en dålig kondomupplevelse som ligger långt tillbaka i tiden och efter det 
inte använt kondom, peka gärna på att det kommit nya kondomtyper. Ett annat 
hinder kan vara att en person med vagina upplever irritation i slemhinnan av 
kondomen, ett problem som också kan vara mer uttalat hos äldre och personer 
med testosteronbehandling, eftersom slemhinnan då oftare är mer känslig. Van-
ligt förekommande besvär relaterat till klimakteriet kan vara sköra slemhinnor. 
En annan orsak till nedsatt sexuell lust och njutning kan vara vulvasmärta/
vulvodyni. Vid vulvodyni smärtar det i och runt slidöppningen vid penetration 
eller försök till penetration, eventuellt kombinerat med en rodnad/irriterad 
slemhinna. Vulvasmärta i samband med omslutande vaginala samlag kan bland 
annat bero på upprepade svampinfektioner, urinvägsinfektioner och STI:er, 
såsom kondylom och herpes. Vulvodyni är samtidigt ett smärttillstånd som ofta 
behöver förstås utifrån olika perspektiv. Det kan finnas psykologiska faktorer 
som psykisk ohälsa orsakat av exempelvis sexuellt våld eller trauma kopplat till 
medicinska undersökningar. I samtal med vårdtagare som upplever obehag/smärta 
i vulva och/eller vagina i samband med sexuell aktivitet och/eller minskad 
sexuell lust är det viktigt att personen får rätt råd och behandling. Smärtsamma 
sexuella aktiviteter ska undvikas för att inte förstärka problematiken. Vårdtagaren 
erbjuds, förutom samtal, även provtagning för STI samt undersökning, för att 
utesluta bakomliggande medicinska faktorer. Hänvisa vårdtagaren för bedömning 
av läkare om den inte blir hjälpt av de råd som givits.
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ALKOHOL. Användande av alkohol är en faktor som påverkar hur vi bedömer 
risker och om kondom ska användas. Effekten är huvudsakligen lugnande men 
alkohol anses även i måttliga doser kunna stimulera det sexuella intresset och 
lösa upp sexuella hämningar. Ur ett säkrare sex-perspektiv kan detta bli ett 
problem eftersom personen kan ta större risker. Det gäller även andra droger. 
I den säkrare sex-information som riktar sig till allmänheten nämns alkoholens 
inverkan i liten grad, vilket kan vara ett tecken på att temat är underkommuni-
cerat. De som jobbar på STI-verksamheter möter dock ofta temat i samtal med 
vårdtagare: ”Jag använder alltid kondom, men jag hade druckit och vet inte om 
kondomen var på hela tiden.” Att prata om alkohol och säkrare sex är därför 
viktigt och får inte glömmas bort. Om personen behöver uppföljning erbjuds 
återbesök. Är vårdtagaren motiverad kan det vara aktuellt med remiss till 
specialistvård.

POPPERS (olika alkylnitriter, särskilt amylnitrit). Inhaleras via näsan och ger 
en intensiv sexuell ”kick”. De har en avslappande effekt på glatt muskulatur 
vilket kan göra det lättare att vara mottagare av ett analt samlag. Effekten 
kommer snabbt vilket gör att kondomen kan glömmas bort. En säkrare 
sex-strategi kan därför vara att ta på en kondom innan poppers används. I 
Sverige räknas inte poppers som narkotika, men de är förbjudna att sälja på 
grund av läkemedelslagen. I många länder säljs poppers öppet och de är därför 
lätta att få tag i för den som vill. Amylnitrit har en blodkärlsvidgande effekt 
och har tidigare använts som läkemedel mot kärlkramp. 

CHEMSEX. Chemsex innebär att en person tar droger i samband med sexuell 
aktivitet för att öka upplevelsen. Det finns lite forskning i Sverige inom 
området men erfarenheter från vården visar att chemsex förekommer bland 
gays, bisexuella män, män som har sex med män och transpersoner, även om 
också vårdtagare från andra grupper kan ha erfarenhet av att använda droger 
för att förhöja den sexuella upplevelsen. Vårdpersonal som jobbar med att testa 
för hiv/hepatit/STI måste ha kunskap om området men också våga prata om 
det. Vanliga chemsexdroger är GHB/GBL, metamfetamin, mefedron, ecstasy/
MDMA, kokain och ketamin. Dessa kan kombineras för önskad effekt, till 
exempel GHB, metamfetamin och mefedron. Även alkohol och poppers kan 
användas samtidigt med nämnda droger. Ibland brukas begreppet ”MTV” 
vilket är en förkortning för metamfetamin, Truvada och Viagra. Effekterna som 
önskas av chemsex kan vara att öka kåtheten, att kunna prestera bättre och 
längre, att våga leva ut fantasier och att få en ökad känsla av intimitet. 

Chemsexdroger förekommer i klubbmiljöer och på organiserade sexfester. En 
drog som GHB är svårdoserad med snäv marginal mellan önskad effekt och 
överdosering och utgör därmed en risk för liv och hälsa. Användare av chemsex 
kan förlora medvetandet och tappa kontrollen över vad som händer med risk 
för att utsättas för övergrepp och andra brott. Även intravenös droganvändning 
förekommer.

Chemsex kan påverka användaren både fysiskt och psykiskt. Om en vårdtagare 
inte vill sluta helt kanske den kan tänka sig att ta lägre dos, ta en paus eller göra 
det säkrare på annat sätt. Använd ett skadereducerande tankesätt i mötet med 
dessa vårdtagare. Frågor som kan vara aktuella i ett sådant samtal kan handla 
om kroppsideal, att dejta via appar och ensamhet. Vårdtagaren kanske ångrar 
sexet efteråt eller har blivit utsatt för övergrepp. Personen kan behöva hjälp 
med att reflektera över sina egna gränser. Det är viktigt att vårdgivaren lyssnar 
utan att döma. Förutsätt inte att vårdtagaren automatiskt har ett problem. 
Utgå från det personen vill och ha tålamod eftersom det kan ta tid innan 
vårdtagaren vågar dela sina erfarenheter och berätta. Det kan vara svårt att sluta 
med chemsex om det finns positiva aspekter av droganvändandet. Många 
identifierar sig inte som missbrukare. 

Chemsex är ett komplext område. Tänk på att vårdtagaren kan behöva 
remitteras till en beroendeklinik. Om någon har blivit utsatt för ett sexuellt 
övergrepp är det viktigt att personen får rätt hjälp, vård och behandling så fort 
som möjligt. Möjligheterna att söka vård ser olika ut beroende på var man bor. 
Tillgängligheten till vård efter ett sexuellt övergrepp är begränsad, i synnerlighet 
om den som utsatts har penis. Andra möjliga hjälpinstanser är sprututbytes-
mottagning, Mikamottagningen (för den som fått ersättning för sex och/eller 
har ett sexuellt självskadebeteende), KAST-mottagningen (för den som köper 
sexuella tjänster eller upplever att den har ett tvångsmässigt sexuellt beteende), 
Stödcentrum för brottsutsatta och/eller sexolog. Att använda droger är olagligt 
och det kan vara en tröskel att söka hjälp hos vården, inte minst om vårdgivaren 
har lite kunskap inom området.  

Internationell forskning visar ett samband mellan användandet av kombinationen 
Viagra och metamfetamin och överföring av hiv. Medicinsk hivprevention som 
PrEP kan vara en strategi för de som tar eller utsätts för risker. Erbjud att skriva 
remiss till mottagning som handhar detta, det vill säga till en infektions- eller 
STI-mottagning. Erbjud test mot hiv/hepatit/STI. Ta upp frågan om behovet 
av hepatit B-vaccin. 
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REFLEKTIONSFRÅGOR
Som beskrivits tidigare innebär ett säkrare sex-samtal att vilja och våga kliva in i 
vårdtagarens värld och försöka förstå hur den tänker kring temat. Fundera själv 
eller tillsammans med arbetskamrater kring hur olika faktorer kan spela in i mötet 
med vårdtagaren. Diskutera gärna också: 

• Hur kan ni hitta vinklar på säkrare sex-temat som väcker nyfikenhet 
 och känns relevant för vårdtagaren? Ge gärna varandra konkreta tips. 

• När erbjuder ni återbesök? 

• Vilken hjälp erbjuder ni till de som praktiserar chemsex och som vill 
 ha hjälp med att sluta eller att göra det på ett säkrare sätt. 

FÖRSLAG PÅ VIDARE LÄSNING:
Damber, J.-E. (2017). Erektil dysfunktion. I: S. Arver, J.-E. Damber & 
A. Giwercman (Red.), Andrologi (s. 157-165). Lund: Studentlitteratur.

Hammoud, M.A., Vaccher, S., Jin, F., Bourne, A., Haire, B., Maher, L., Lea, 
T. & Prestage, G. (2018).  The new MTV generation: Using methamphetamine, 
Truvada™, and Viagra™ to enhance sex and stay safe. International Journal of 
Drug Policy, 55(5), 197-204.  

Lukkerz, J. & Lindberg, L. (2020). Sexualitet och beroendetillstånd. I: L. Lindberg (Red.), 
Sexologi för psykologer och psykoterapeuter (s. 197-208). Lund: Studentlitteratur. 

Här diskuteras modeller för hälsan och hur dessa 
kan belysa säkrare sex-temat. Använd gärna frågorna 

på slutet som underlag för reflektion.

    MODELLER FÖR HÄLSAN  
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HÄLSOPSYKOLOGI OCH SÄKRARE SEX
Vad får oss att ta – eller inte ta val, som främjar vår hälsa och undvika ohälsa? 
Inom hälsopsykologin ligger fokus på människan som beslutsfattare. Trots att 
vi är förnuftiga gör vi ibland val som är ogynnsamma för hälsan. Genom att 
studera attityder, beslutsfattande och beteendeförändringar som processer har 
hälsopsykologin skapat olika teoretiska modeller för att förklara dessa förlopp. 
Nedan presenteras modeller och begrepp som kan fungera som underlag i ditt 
arbete med säkrare sex. Det finns naturligtvis också andra modeller vilka du 
kan använda dig av, men här är ett urval. 

Modellen om hälsouppfattningar (the health belief model) har använts sedan 
1960-talet och haft stort inflytande på hur hälsofrämjande mekanismer förklaras. 
Modellen antas förutsäga beteenden utifrån individens subjektiva upplevelse av 
ohälsa, hur allvarlig ohälsan uppfattas vara och vilka vinster individen förknippar 
med att ändra sitt beteende. Detta innebär att individen måste tro på att ett visst 
beteende skyddar mot det den vill skydda sig mot. Individen måste alltså dels 
tro att de förebyggande eller hälsofrämjande åtgärder vårdgivaren föreslår kommer 
att skydda mot ohälsa, samtidigt ska individen själv uppleva att det finns en reell 
risk att drabbas av ohälsa. Exempelvis är unga personer mer benägna att praktisera 
säkrare sex om de upplever att de löper risk för oplanerad graviditet eller en 
STI.  Dessutom får inte ”kostnaderna” med att ändra ett beteende vara så stora 
att de hindrar. Ett hinder kan vara att en mottagning endast har öppet dagtid 
och att vårdtagaren därför måste ta ledigt från sitt arbete för att kunna testa sig. 

Personer som upplever att de klarar av att använda kondom, både att kommu-
nicera att de vill använda kondom och hur den ska användas rent praktiskt, 
använder också kondom i större utsträckning. I modellen om hälsouppfattningar 
lyfts även positiva aspekter av något fram som påverkansfaktorer. Det här 
passar väl ihop med idén om ett lust- och njutningsorienterat kondomsamtal 
och att skapa positiva erfarenheter kring kondomen. 

En annan teori som liknar den ovan nämnda är teorin om övervägda hand-
lingar (theory of reasoned action). Enligt den här modellen är det individens 
avsikt som direkt ligger till grund för beteendet. Ju mer motiverad en person är 
till handling desto mer sannolikt är det att den också genomför handlingen. 
Motivationen påverkas dels av individens föreställningar om konsekvenserna av 
beteendet men också av det sociala trycket och normativa uppfattningar. Det 
skulle kunna innebära att en person som gillar att använda kondom och som 

upplever att den ger ett bra skydd är mer konsekvent i sitt kondomanvändande. 
Har personens vänner också en positiv inställning till kondomer och tycker det 
är viktigt att man skyddar sig så stödjer det beteendet. Enligt teorin har individer 
i allmänhet för avsikt att utföra handlingar som de har en positiv attityd till 
och som de tror att för dem betydelsefulla personer förväntar sig att de utför. 
Individen ska också tro att den har de resurser som krävs för att lyckas genom-
föra handlingen.

Förebyggande kampanjer med syfte att minska hiv/hepatit/STI som utgår från 
dessa teorier ger dock inte alltid förväntade resultat. Kvalitativa studier visar att 
underliggande faktorer i sexuella förhållanden kan ha stor betydelse för inställ-
ningen till att använda kondom. Ungdomar kan bedöma sin partner som ”ren” 
och därför avstå från kondom. Könsstereotypa föreställningar och omgivningens 
förväntningar påverkar olika beteenden i hög grad. Det kan utifrån samhälleliga 
normer anses positivt för män att ha haft många partners medan kvinnor kan 
utsättas för negativ ryktesspridning om de har haft många partners. Av dessa 
anledningar kan det till exempel uppfattas mer positivt och väntat om en man 
har kondomer än om en kvinna har det.  

Ett begrepp som är intressant i sammanhanget är kontrollfokus (focus of 
control), vilket antas påverka individers hälsa genom uppfattningar om var 
kontrollen över en viss situation är lokaliserad. En person som uppfattar att den 
har inre kontroll, tror sig ha förmågan att själv styra över sin hälsosituation där 
egna handlingar uppfattas som betydelsefulla för hälsan. Medan personen som 
uppfattar att kontrollen över situationen är yttre, förlägger kontrollen av den 
egna hälsan till yttre krafter som tillfälligheter eller andra viktiga personer, som 
till exempel vårdpersonal. När problem uppstår kan personen då tänka ”Varför 
anstränga sig”. Det är mer troligt att personer engagerar sig i hälso främjande 
och sjukdomsförebyggande beteenden om de uppfattar att de har inre kontroll 
och samtidigt värderar sin hälsa högt. En inre hållning kan kopplas till ett positivt 
hälsobeteende, bättre hälsostatus och minskad risk att drabbas av sjukdom. Det 
kan även vara så att den som upplever sig ha inre kontroll har större behov av 
att själv kunna välja mellan olika alternativ och större önskan att påverka beslut 
som rör behandling och ordination. Detta kan exempelvis resultera i att vård -
tagaren är mindre benägen att följa medicinska ordinationer. Baksidan med 
uppfattningen om inre kontroll kan också vara att personen vid ett upplevt 
misslyckande riskerar att lägga skulden på sig själv och känna stress och skuld 
över situationen. 
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Både modellen om hälsouppfattningar och teorin om övervägda handlingar, 
liksom begreppet kontrollfokus, har använts i forskning om säkrare sex och 
kondomanvändning. Ett genomgående tema är upplevd självförmåga (self- 
efficacy) vilket innebär att faktorer som upplevelse av kontroll, god självkänsla 
och optimism bidrar positivt till hälsan. Vårdgivaren kan påverka vårdtagarens 
referensramar och på så sätt öka vårdtagarens tilltro till sin egen förmåga att 
bemästra situationer, vilket till exempel kan vara att klara av att kräva kondom 
av en partner som vill ha kondomlöst sex. Ett annat närliggande begrepp är 
egenmakt (empowerment) vilket syftar på att det hälsofrämjande arbetet ska 
främja individens förmåga att fatta beslut och att ha kontroll över sitt liv. 
Möjligheten att delta aktivt och kunna definiera frågor som är viktiga för 
vårdtagaren själv lyfts fram som centrala processer.

REFLEKTIONSFRÅGOR
Reflektera själv eller ihop med arbetskamrater om hur ovan beskrivna modeller 
kan påverka vårdtagaren och arbetet på mottagningen. Här nedan ges förslag 
på några perspektiv som kan vara till hjälp: 

• Dela exempel från vårdmöten där ni lyckats påverka vårdtagaren 
 att praktisera säkrare sex eller riskreducerande handlingar. 
 Vad var det som fungerade och varför? 

• Hur kan vårdgivaren stötta vårdtagarens självförmåga? 

• I texten nämns ”kostnader” som hinder för att vårdtagaren ska 
 ändra beteende. Finns det hinder på er mottagning som kan tas bort? 
 Om ja, vad behöver göras då? 

FÖRSLAG PÅ VIDARE LÄSNING:
Marston, C. & King, E. (2006). Factors that shape young people’s sexual behaviour: 
a systematic review. Lancet, 368(9547), 1581-1586.   

Rydén, O. & Stenström, U. (2015). Hälsopsykologi: psykologiska aspekter på hälsa 
och sjukdom (4. uppl.). Sanoma Utbildning: Stockholm. 

Här ges exempel på vad som kan ingå i en anamnes där 
vårdtagaren kommer för att testa sig för hiv/hepatit/STI. 

I kapitlet finns också en kort lathund för vad som kan ingå 
i ett säkrare sex-samtal samt några avslutande praktiska 

kommentarer. Kapitlet kan läsas som inspiration och 
komplement till redan befintliga rutiner på mottagningen 

där du arbetar. Sist finns några reflektionsfrågor.

SEXUALANAMNES 
OCH SÄKRARE SEX-

SAMTALETS INNEHÅLL
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SAMTALETS INNEHÅLL
Temat säkrare sex är en självklar del av ett besök där vårdtagaren testar sig för 
hiv/hepatit/STI. Amerikanska CDC (Centers for Disease Control and Preven-
tion) har publicerat en guide för sexualanamnes som bygger på fem P:n, vilka 
kan ingå i samtalet. Den ska hjälpa till i bedömningen av riskutsatthet och vilka 
prov som bör tas. Det är ingen komplett guide för anamnes eller diagnos men 
en praktisk kom ihåg-lista. Nedan återges guiden i korthet. Säkrare sex-temat 
bör genomsyra hela anamnesen. Anpassa säkrare sex-samtalet efter vårdtagarens 
behov och använd öppna frågor.  

• PARTNERS. Fråga om antalet partners och deras kön. Har vårdtagaren en 
pågående relation? Har eventuell fast partner haft andra parallella sexuella 
kontakter? Fråga om riskfaktorer som till exempel missbruk hos partner. 

• PRACTICES. Frågor om sexuell praktik ger information om vårdtagarens 
riskutsatthet och vilka lokaler (kroppsöppningar) som ska provtas. 

• PROTECTION FROM STDS. När testade sig vårdtagaren senast? Hur har 
vårdtagaren skyddat sig vid sexuella kontakter? Använder vårdtagaren kondom? 
Används andra riskreducerande strategier? Hur bedömer vårdtagaren själv sin 
riskutsatthet och behovet av att testa sig? 

• PAST HISTORY OF STDS. Har vårdtagaren tidigare haft en STI? Har vård-
tagaren haft symptom tidigare eller upplever den symptom nu? Har nuvarande 
eller tidigare partner haft en STI? Har vårdtagaren själv blivit testad för samma 
STI? Har vårdtagaren fått behandling? 

• PREVENTION OF PREGNANCY. Kan vårdtagaren vara gravid och är en 
graviditet något som den önskar? (Det kan också vara en vårdtagare som riskerar 
att göra någon ofrivilligt gravid.) Om vårdtagaren önskar bli gravid, påverkar 
detta tankarna kring att skydda sig mot STI:er? Behöver vårdtagaren hjälp att 
finna preventivmedel? 

Tänk på att säkrare-sex samtalet är en dialog mellan vårdtagare och vårdgivare. 
Genom att vårdtagaren får berätta skapas ett narrativ (berättelse) där det ges 
möjlighet att sätta ord på saker. Vi kan kalla det för att ”sortera tankarna”. För 
att kunna berätta något tvingas vi själva att förstå. Att berätta är alltså en fin 
utgångspunkt för lärandet. Många har nog upplevt att de verkligen förstår 
något först när de själva förklarat det för någon annan. Berättandet som 
utgångspunkt bidrar även till en mer jämlik vårdrelation eftersom vårdtagarens 
kunskaper och erfarenheter får ta plats i samtalet.

Mallen för anamnes som diskuteras ovan ska utvidgas med följdfrågor vid behov. 
Forskning visar till exempel att sexuella övergrepp under barndomen innebär 
ökad risk för sexuellt risktagande (tidig sexdebut, högt antal partners, STI med 
mera) senare i livet.  Det finns också samband mellan sex som självskada och 
högt antal partners. Högt antal partners kan vara uttryck för tvångsmässighet 
kring sex. Finns erfarenhet av sex online? 

Sammanfatta samtalet, möjliggör för vårdtagaren att ställa frågor. Exempel på 
avslutande fråga: ”Är det någonting som vi inte redan pratat om som du undrar 
över eller vill diskutera, som rör din sexuella hälsa?”  

LATHUND FÖR SÄKRARE SEX-SAMTAL 
Ett säkrare sex-samtal kan innehålla följande moment: 

• INFORMATION OM HIV/HEPATIT/STI och hur dessa infektioner överförs. 

• SAMTAL OM VÅRDTAGARENS RIKSUTSATTHET, till exempel om vård-
tagaren haft någon STI de senaste tolv månaderna? När testade sig vårdtagaren 
senast? Antal sexpartners de senaste tolv månaderna? I vilken omfattning använder 
personen kondom och/eller andra riskreducerande handlingar? Behov av informa-
tion om kondomer? Tillhör vårdtagaren en grupp med ökad förekomst av hiv/
hepatit/STI? Hur bedömer vårdtagaren sin egen riskutsatthet? Hur hanterar 
vårdtagaren alkohol och säkrare sex? Andra droger? Oro för hiv/hepatit/STI? 
Hur hanterar vårdtagaren denna oro? Vårdtagarens mål och behov?  

• TRÄNING I  VÅRDTAGARENS FÄRDIGHETER, som att använda kondom 
och kommunikation om säkrare sex med partners. Utforska (provtänk) till -
sammans vad vårdtagaren. Hitta minst två riskreducerande handlingar (säkrare 
sex-strategier) som den kan använda sig av. 

Vi har tidigare i skriften nämnt ”kommunikationsglappet”, att det kan upplevas 
som svårt att ta upp frågan om kondom med en partner. Det här är också något 
som ofta återkommer i forskningslitteraturen. Att vårdtagaren får reflektera över 
detta glapp och gärna få hjälp att hitta strategier att använda sig av blir därför 
en viktig del av säkrare sex-temat.

Svensk forskning har visat att de sociala konsekvenserna av en klamydiainfektion 
kan vara en faktor som gör att unga väljer att testa sig. Risken att sprida klamydia 
vidare och att detta blir känt i umgängeskretsen var något som bekymrade dem. 
Oro över vad kamrater ska tycka får alltså betydelse. Att lyfta fram att kondom-
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användande bidrar till att minska oron kan därför vara ett tema i säkrare 
sex-samtalet. Det är helt enkelt skönt att inte behöva bekymra sig.  

Tre nyckelord kan sammanfatta mycket av innehållet i kapitlet: oro (det är 
skönt att inte behöva bekymra sig), gränser (vårdtagarens gränser i relation till 
säkrare sex, frivillighet, alkohol och droger), glapp (att kommunicera med 
partners om säkrare sex). Använd gärna dessa som teman i säkrare sex-samtalet. 

Punkterna i lathunden ska anpassas till den enskilde vårdtagaren och utifrån 
samtalets längd. Ett lust- och njutningsorienterat kondomsamtal bör vara en 
del av säkrare sex-samtalet. Erbjud uppföljande samtal vid behov. Målet är att 
öka motivationen hos vårdtagaren att praktisera säkrare sex. Tidsåtgång och 
innehåll får anpassas efter den aktuella verksamheten. Fokusera på vad som kan 
göra sexet både säkrare – och skönare. 

PRAKTISKA KOMMENTARER
Nedan följer några praktiska råd för säkrare sex-samtal. Formulera gärna om 
meningarna i exemplen så att de passar dig. Tänk på att undvika förkortningar 
och att alltid använda ett språk som vårdtagaren kan förstå och känna igen sig 
i. Trygga ramar kring samtalet är alltid en förutsättning, vilket till exempel 
innebär att ni kan sitta ostört och prata. 

SAMTALET

• Rama in temat med en öppen fråga, till exempel ”Vad innebär säkrare sex för dig?”

• Förutsätt inte att vårdtagaren är hivnegativ, personen kan vara bärare av hiv 
och vara i behov att testa sig för andra STI:er. 

• Ge vårdtagaren positiv respons för att den kommit och testat sig: 
”Vad bra att du tog dig tid för att testa dig.” Vårdtagaren får en upplevelse av 
att ha gjort något bra. 

• Be gärna vårdtagaren själv återge vad som varit viktigt i samtalet och vad den 
tar med sig. Att be vårdtagaren återge innehållet i samtalet benämns förstå mig 
rätt (teach back).

• Avsluta alltid med att vårdtagaren ges möjlighet att ställa fler frågor: 
”Är det något du undrar över?”, ”Är det något av det vi pratat om som 
du tänker att du kan ha nytta av?” 

• Avgränsa anteckningarna i journalen till det som är viktigt att veta, undvik 
laddade ord som till exempel ”varit otrogen”, ”besökt prostituerad”, ”struntar i 

kondom”, ”slarvat”. Anteckningen är inget uppförandebetyg och kan läsas av 
patienten. Då pronomen, sexuella identiteter eller könsidentiteter skrivs ut i 
journaltexten, var noga med att det blir rätt.

RISKFAKTORER

• Undersök vilka kunskaper patienten själv har, använd öppna frågor: 
”Hur skyddar du dig mot sexuellt överförda infektioner?”, ”Vad vet du om 
hepatitvaccin?”, ”Var brukar du leta efter information om könssjukdomar 
och vad har du lärt dig?” 

• Undersök hur personen klarar av att prata om säkrare sex med partners, fråga 
till exempel: ”Hur brukar du ta upp frågan om säkrare sex med en partner?”, 
”Är det här något som brukar vara knepigt och i så fall på vilket sätt?”, 
”Vad gör att du lyckas ha säkrare sex ibland, vilka är dina framgångsfaktorer?”

• Fråga hur det är med alkohol och droger, till exempel: ”Vissa använder droger 
eller poppers när de har sex – hur är det för dig?” Om ja, fråga vidare: ”Påverkar 
det sättet du skyddar dig på?”

PROVTAGNING

• Informera alltid vilka prov som planeras att tas och fråga om vårdtagaren 
samtycker till provtagningen. Repetera gärna informationen mot slutet av 
vårdmötet: ”I dag tog vi alltså (namn på aktuella test).”

• Behöver du vägledning om provtagningen, använd gärna en provtagnings-
mall. Du hittar en sådan STI-provtagningsmall här: www.vgregion.se/ksh.

KONDOMER

• Utforska hur mycket vårdtagaren vet om kondomer, fråga till exempel: 
”Har du fått information om kondomer tidigare och vad pratade ni om då?”

• Erbjud kondomer, vaginala kondomer, slicklappar, glidmedel och informations-
material, fråga till exempel: ”Är det något av det vi har här på mottagningen 
som du behöver ha med dig, till exempel kondomer eller liknande?”

• Kondomens kunskapsområden är storlek, material och tunnhet, samt 
ut formning och egenskaper. Detta är perspektiv som ska in i kondomsamtalet.   

• När du delar ut kondomer, anteckna gärna i journalen vilka sorters kondomer 
vårdtagaren får. Det underlättar vid eventuella framtida besök. 
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UPPFÖLJNING

• Kom överens om hur vårdtagaren ska få sina provsvar om personen testat sig. 
Strategin ”Vi hör av oss om det är något” bör undvikas eftersom vårdgivaren då 
missar möjligheter till kunskapsöverföring. Erbjud istället återbesök eller att du 
som vårdgivare ringer upp vårdtagaren.

• Var generös med att erbjuda återbesök för att till exempel följa upp med ett 
kondomsamtal. Till vårdtagare som är uppenbart riskutsatta kan behovet av 
återbesök formuleras som: ”Jag tycker det är viktigt att vi ses igen, jag träffa dig 
gärna (datum), funkar det för dig?” Det är ett sätt att visa att vårdtagaren är 
betydelsefull och att du som vårdgivare bryr dig. 

REFLEKTIONSFRÅGOR
Som vårdgivare är det viktigt att hjälpa vårdtagaren att sortera i all den information 
som finns på nätet. Begreppet hälsolitteracitet (från engelskans health literacy) 
handlar om förmågan att hitta, förstå, kritiskt värdera och använda information 
om hälsa och sjukdom. För den som jobbar med säkrare sex-samtal erbjuder 
hälolitteraciteten vägledning: att i vårdmötet vara tydlig och lyfta fram det som är 
viktigast, uppmuntra vårdtagaren att ställa frågor, samt att vårdgivaren försäkrar 
sig om att den blivit förstådd. Att arbeta utifrån dessa punkter lägger grunden 
för bra vårdmöten. Fundera själv eller tillsammans med arbetskamrater kring 
följande frågor: 

• Oro, gränser och glapp är tre viktiga teman i säkrare sex-samtalet. 
 Reflektera kring dessa? Saknar du teman? Vilka? 

• Behöver mottagningens skriftliga lokala rutiner ses över utifrån säkrare sex-temat? 

• Hur lyckas ni prata om säkrare sex som skönt sex?

Gör gärna ett studiebesök på laboratoriet där mottagningens prov analyseras. Det 
är väldigt bra att ha kunskap om vad som händer med proven efter att de lämnat 
mottagningen. Det kan också vara information som vårdtagaren efterfrågar. 

FÖRSLAG PÅ VIDARE LÄSNING:
Centers for Disease Control and Prevention. A guide to taking a sexual history [Broschyr]. 
Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention. Hämtad 2020-08-01 från: https://
www.cdc.gov/std/treatment/SexualHistory.pdf

Ringsberg, K.C., Olander, E. & Tillgren, P. (Red.) (2014). Health literacy: teori och 
praktik i hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur.
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VÅRDMÖTEN OCH SÄKRARE SEX-SAMTAL
Nedan beskrivs fyra fallbeskrivningar speglade utifrån journalanteckningar på en 
barnmorskemottagning, ungdomsmottagning, vårdcentral och STI-mottagning. 
Fundera på egen hand eller diskutera ihop med arbetskollegor utifrån frågorna 
som följer anteckningarna. Använd handbokens innehåll för att styrka argument 
för vad som skulle kunna fungera – och inte fungera, utifrån ett säkrare sex-samtal. 
Det är alltså inte symtombild eller behandling som är i fokus utan det som 
handboken handlar om – säkrare sex och riskreducerande handlingar. Formulera 
även egna frågor. Lyft gärna in det som tidigare skrivits om olika hälsomodeller. 
Exemplen ska inte uppfattas som standard eller ”best practice”, utan fungera 
som underlag för samtal om egna metoder och hur verksamheten kan förbättra 
sitt säkrare sex-arbete.  

EXEMPEL 1

Journalanteckning (barnmorskemottagning).

Kontaktorsak. Hiv/STI-test. 
Hälso- och sjukdomshistoria. 23 år. Pronomen: hon. Pluggar på universitet. 
Kom hem från en studieresa i Centralamerika för två veckor sedan. Under resan 
gick en kondom sönder vid ett sextillfälle. Det var med en student från Spanien 
och kontakten ligger en månad tillbaka i tiden. Känner sig inte orolig för hiv 
men läst om det på nätet, vill gärna testa sig för ”allt”.  
Sexuell hälsa. Fast partner men öppen relation. Fyra partners senaste året. 
Vaginala och orala samlag med penis. Kondom som skydd men ej vid oralsex. 
Vill inte använda hormonella preventivmedel. Patienten beskriver symptom så 
som klåda och flytningar i slidan, behandlade sig med läkemedel mot candida 
för två veckor sedan vilket hjälpte, nu nästan helt bra. Ej undersökt av läkare. 
Mår bra annars. 
Sexuell praktik. Identifierar sig som polyamorös. 
Testade sig senast för två år sedan på en ungdomsmottagning. Oklart för vilka 
STI:er.
Tidigare sjukdomar. Har haft klamydia, mycoplasma och kondylom. 
Vaccinerad mot hepatit B. 
Ingen misstanke om graviditet, regelbunden menstruation, 28 dagars cykel. 
Sista mensens första dag för en vecka sedan.
Åtgärd. Provtagning: Vagina: klamydia och gonorré. Svalg: klamydia och 
gonorré. Blodprov: hiv, hepatit C samt syfilis. 

Här presenteras några fiktiva vårdbesök vilka kan 
användas för reflektion kring temat säkrare sex.

FYRA VÅRDBESÖK
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Patienten ringer mottagningen efter en vecka för sina provsvar. Testar positivt 
för klamydia rektalt och kommer tillbaka till mottagningen för att få behand-
ling, smittspårning och hepatit B-vaccin. Fast partner har redan påbörjat sin 
behandling. Nedan följer några frågor att fundera vidare på. Du kan reflektera 
själv eller ihop med kollegor. 

•  Vårdtagaren frågar hur ofta han bör gå och testa sig – vad svarar ni? 
•  Vårdtagaren har fått kondominformation flera gånger tidigare. 
 Hur skulle ni lägga upp ett kondomsamtal som kan väcka nyfikenheten 
 och upplevas relevant? 
•  Vårdtagaren tycker ibland att det är svårt att rulla på vissa kondomer 
 – vad svarar ni? 
•  Vilka reflektioner gör ni kring hans riskutsatthet? 
•  Klamydia rektalt – vad behöver vårdgivaren tänka på? 

EXEMPEL 3 

Journalanteckning (vårdcentral).

Kontaktorsak. Hivtest.
Hälso- och sjukdomshistoria. 69 år. Pronomen: han. Har börjat dejta via 
nätet och önskar testa sig innan de har sexuell kontakt.  
Patienten önskar specifikt testa sig för hiv. En av dem han dejtar har bett 
honom göra det. 
Inga sexuella kontakter utomlands. Inga riskfaktorer för hiv/STI framkommer. 
Tror inte att han testat sig tidigare.   
Sexuell hälsa. Upplever frustration över att det sexuella samlivet med fast 
partner inte är tillfredställande. Inga symptom på STI.
Sexuell praktik. Gift sedan snart 40 år. De har inget aktivt sexliv och det är 
därför han sökt sig till andra partners. Patientens barn har bett honom sluta 
nätdejta. Det ska enligt patienten inte vara fråga om personer som säljer sex 
men nätsidan kostar pengar. 
Erfarenhet av slidsex. Aldrig använt kondom. Negativ till att prova. 
Tidigare sjukdomar. Tror aldrig han haft en STI. Står på behandling mot högt 
blodtryck. Sildenafil via urolog som ännu ej provats. 
Åtgärd. Provtagning: Blod: hiv. 
Erbjuder samtalskontakt men patienten tackar nej.
Fortsatt planering. När svaret kommer sänds papperskopia till hemadress. 
 

Besök i vår kondomeria. Får med kondomer i olika storlekar. Kondområdgivning. 
Informerar om smittskyddsåtgärder och eventuell smittspårning om positivt 
provsvar.
Fortsatt planering. Patienten kontaktas vid positivt svar, annars ej. Rekommende-
rar nytt blodprov om två månader. 
 
Patienten testar positivt för klamydia i vagina och kommer tillbaka till mottag-
ningen för behandling och smittspårning. Nedan följer några frågor att fundera 
vidare på. Du kan reflektera själv eller ihop med kollegor. 

•  Vårdtagaren är inte orolig för hiv men vill testa sig för ”allt”. 
 Hur tror ni hon resonerar? Hur tänker ni? 
•  Vårdtagaren frågar varför kondomer kan gå sönder. 
 Är det till exempel säkrare med tjockare kondomer? Vad svarar ni? 
•  Vårdtagaren frågar om fördelar med vagianala kondomer – vad svarar ni? 
 
EXEMPEL 2

Journalanteckning (ungdomsmottagning).

Kontaktorsak Hiv/STI-test.
Hälso- och sjukdomshistoria. 24 år. Pronomen: han. Testar sig regelbundet, 
senast sex månader sedan. Fast partner har fått ett smittspårningsbrev (klamydia) 
och testat sig, väntar på svar.  
Sexuell hälsa. Klåda från ändtarmsöppningen sedan några månader, behandlar 
sig med läkemedel mot hemorrojder som hjälpt något. Tidigare haft hemorrojder. 
Sexuell praktik. MSM. Fast partner. Öppen relation, träffar andra, både var 
för sig och tillsammans. Alltid kondom vid anala samlag med andra än fast 
partner, både mottagare och givare. Oskyddade orala samlag. Sexuella kontakter 
både i Sverige och utomlands. Använder poppers ibland.
Tidigare sjukdomar. Klamydia och gonorré. Regelbundna herpesutbrott genitalt 
som patienten har tablettbehandling mot. 
Opererat bort ena testikeln på grund av tumör. 
Åtgärd. Provtagning: Urin: klamydia och gonorré. Svalg: klamydia och gonorré. 
Rektum: klamydia och gonorré. Blod: hiv, hepatit B, hepatit C och syfilis. 
Ej vaccinerad mot hepatit B. Får med ett paket Grande och glidmedel. Ber 
vårdtagaren skydda sig fram till att provsvaren kommer.
Fortsatt planering. Bokar in tid för vaccination med Engerix-B. 
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Här är några av handbokens huvudbudskap:  

• TVÅ PARALLELLA STRATEGIER 

Ett framgångsrikt säkrare sex-samtal handlar i många fall om att inte enbart 
använda en preventiv åtgärd, det kan behövas åtminstone två olika säkrare 
sex-strategier, varav kondom är en av dem. Själva kondomsamtalet utgår från 
ett lust- och njutningsorienterat perspektiv. 

• SÄKRARE SEX-SAMTALET SKA VARA INDIVIDUELLT ANPASSAT

I handboken används handlingar i gråzonen som begrepp vilket belyser att 
det är svårt att formulera ett rakt, exakt och kortfattat budskap om säkerhet vid 
sexuella handlingar. Dessa kan istället placeras på ett kontinuum, från det säkra 
till det osäkra. Vi talar alltså om en relativ risk för hiv/hepatit/STI och vård -
tagare bedömer denna risk olika. Detta innebär att säkrare sex-samtalet måste 
anpassas efter individen.  

• VAR PÅLÄST OCH GENERÖS MED DIN KUNSKAP

Många vårdtagare tycker att det är intressant och givande att få ta del av kun skap en 
från någon som vet mycket kring det den söker hjälp för. Vårdmötet sker i en 
dialog, ni lär av varandra, men var inte rädd för att lyfta in nya perspektiv eller 
reflektera kring föreställningar som vårdtagaren har. Inge förtroende, skapa 
allians och håll dig uppdaterad. Var generös med återbesök för till exempel 
planerade kondomsamtal. 

Förhoppningsvis har handboken lyckats förmedla 
att det är intressant, meningsfullt och roligt att jobba 
med säkrare sex-samtal. Avslutningsvis kommer några 

råd på vägen i det fortsatta arbetet.

SLUTORD
Patienten kommer inte tillbaka till mottagningen eftersom provsvaret var 
negativt. Vårdgivaren hör därför inget mer från vårdtagaren. Nedan följer några 
frågor att fundera vidare på. Du kan reflektera själv eller ihop med kollegor. 

•  Hur skulle ni bemöta vårdtagarens motstånd mot kondomer? 
•  Hur skulle ni informera om hiv?
•  Hur har vårdgivaren hanterat det här besöket? Hur skulle ni gjort?

EXEMPEL 4

Journalanteckning (STI-mottagning).

Kontaktorsak. Hiv/STI-test. 
Hälso- och sjukdomshistoria. 21 år. Pronomen: hen. Har aldrig STI-testat sig 
tidigare. 
Önskar inte definiera sitt kön. Person med vagina. Kommer till mottagningen 
med önskemål om STI-provtagning.
Sexuell hälsa. Inga STI-symtom. Är vaccinerad mot HPV enligt allmänna 
vaccinationsprogrammet. Cellprov har inte varit aktuellt med tanke på 
patientens ålder. 
Sexuell praktik. Beskriver sig som polyamorös. Har en fast partner men de träffar 
också andra var för sig. Använder kondom ibland men inte alltid med känd 
partner. Har haft oralt, vaginalt och analt sex med partners med penis och slida. 
Tidigare sjukdomar. Diabetes typ 1, insulinbehandlad.
Åtgärd. Provtagning: Vagina: klamydia och gonorré. Svalg: klamydia och gonorré. 
Rektum: klamydia och gonorré. Blod: hiv, hepatit B, hepatit C och syfilis. 
Får med kondomer. Vi pratar om patientens alkoholkonsumtion, dricker en till 
två gånger i veckan. Tycker själv det är för mycket. Har frågor om PrEP.  
Fortsatt planering. Ej vaccinerad mot hepatit B, men skulle vilja ha detta. 

Patienten testar negativ på samtliga prov men kommer tillbaka efter några 
veckor för att påbörja vaccinationen.  

•  Vårdtagaren frågar hur säker slicklappen är och hur den ska användas 
 – vad svarar ni? 
•  Hur pratar ni med vårdtagaren om gynekologiskt cellprov? 
 Vilka andra frågor blir aktuella som uppföljning? 
•  Vilken information skulle ni ge om PrEP? 
•  Hur tror ni att vårdtagaren själv skulle uppfatta journalanteckningen? 
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ORDFÖRKLARINGAR

Chemsex (kemsex). Innebär att en person tar droger när den har sex i syfte att det ska 
ge positiva effekter för sexet. Det är alltså ett sexualiserat bruk av droger. Party and play 
(PnP) är ett synonymt begrepp. 

Dual protection (dubbelt skydd). Syftar på metoder som ger skydd mot både graviditet 
och hiv/hepatit/STI, vilket i praktiken innebär olika typer av barriärskydd så som 
kondom eller vagianal kondom (eller kondom ihop med annan antikonceptiv metod). 

Förstå mig rätt (teach back). ”Jag berättar – du återberättar”. Vårdgivaren ber 
vårdtagaren återberätta vad den fått med sig från samtalet. Detta är ett sätt att försäkra 
sig om att vårdtagaren förstått informationen som förmedlats i vårdmötet, något som 
ökar patientsäkerheten.

Handlingar i gråzonen (gray area behaviors). Sexuella praktiker som befinner sig på 
skalan mellan helt säkert respektive osäkert sex med tanke på överföring av hiv/hepatit/STI.

Kondomeria. En pedagogisk och översiktlig presentation (i eget rum eller bokhylla) 
med olika sorters kondomer i olika material och med varierande egenskaper. Ett enklare 
alternativ till kondomerian är en mindre låda med olika fack (typ fiskelåda/redskapslåda).

Nudging (puffa i rätt riktning). Att få människor att frivilligt göra bra val. Vårdtagare 
har ett fritt val men vårdgivaren har en idé om vad som leder till en bättre hälsa och styr 
subtilt vårdtagaren mot detta mål. Begreppet introducerades av nobelpristagaren 
Richard Thaler.

PEP (postexpositionsprofylax). En tidsavgränsad behandling med hivläkemedel som 
tas av en person som inte är hivpositiv men som exponerats för viruset. Behandlingen ska 
påbörjas så fort som möjligt men inte senare är 24 timmar efter exposition (till exempel 
vid en stickskada i vården). PEP skiljer sig från PrEP. 

PrEP (preexpositionsprofylax). En hivpreventiv åtgärd som innebär att en person som 
inte har hiv tar ett läkemedel som minskar risken för att få hiv vid sexuella kontakter. 

Skadereduktion (harm reduction). Åtgärder avsedda att minska skadliga konsekvenser 
av aktiviteter som associeras med hög risk. Att till exempel dela ut kondomer till personer 
som säljer sex är ett exempel på skadereduktion. 

STI (sexually transmitted infection). Synonymt med könssjukdom, STD (sexually 
transmitted disease) och venereologisk sjukdom (venereologi: läran om könssjukdomarna). 
STI:er orsakas av bakterier eller virus. Hiv är en STI, men ofta benämns dessa infektioner 
som ”hiv/STI” (man talar till exempel om ”hiv och STI-prevention”).

SAKREGISTER
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Dagligen genomförs många säkrare sex-samtal runtom i 
Sverige. Men vad är säkrare sex egentligen och hur kan vi 
prata om det? Säker, säkrare, säkrast är en handbok för dig 
som jobbar inom hälso- och sjukvården. Fokus ligger på 
begreppen handlingar i gråzonen och riskreducerande hand-
lingar och vad yrkesverksamma bör tänka på i sina säkrare 
sex-samtal. En praktisk och lättläst handbok som också 
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