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VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN 
FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV 
OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 – 2017            
I VÄSTERBOTTEN.

INLEDNING

Västerbottens läns landsting upprättade ett handlingsprogram för sexuellt överförbara 
sjukdomar (STD) 1990. Detta program resulterade bl.a. i att STD-gruppen bildades (numera 
STI-gruppen), en tjänst som samordningsbarnmorska inrättades och ungdomsmottagningar 
sattes igång. Handlingsprogrammet från 1990 har bidragit till att det STD-förebyggande 
arbetet i länet har konkretiserats och insatserna har också gett goda resultat. STI-gruppen är 
känd och STI-gruppens medlemmars kunskap är efterfrågad i hela länet och i regionen.

Statens folkhälsoinstitut (FHI) hade på uppdrag av regeringen att utforma en nationell 
handlingsplan för STD/hiv-prevention 2000 - 2005. Den nationella handlingsplanen var 
utgångspunkt för utveckling av preventionsinsatser i hela landet. Västerbottens läns landsting 
byggde sitt nya handlingsprogram Tillsammans på den planen.

Målformuleringen i 1990 och 2004 års handlingsprogram har samma aktualitet idag som då.  
Det övergripande målet då som idag är att möjliggöra för befolkningen i Västerbotten att 
bevara sin sexuella och reproduktiva hälsa. Målformuleringen har kompletterats med 
preventionsinsatser för
- att verka för det planerade föräldraskapet – och minska antalet aborter 
- att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar
- att utveckla sex- och samlevnadsupplysning till olika målgrupper
Detta preventionsperspektiv lever kvar i den nu utformade handlingsplanen för 2013-2017 
eftersom den ger en samlad bild av vad förebyggande och hälsofrämjande arbete handlar om. 

År 2000 antog landstingsstyrelsen visionen ”År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa 
och världens friskaste befolkning”. Den så kallade Hälsa 2020-processen 
inleddes under 2008 som är en särskild satsning utifrån visionen. Den har lett till att nya 
hälsofrämjande insatser kunnat genomföras och redan pågående har förstärkts. I detta ingår 
det så kallade säkrare sex-området med olika slag av aktiviteter för att främja god sexuell 
hälsa bland befolkningen med fokus på förebyggande insatser mot smittspridning av hiv och 
STI.

Trots insatser från olika aktörer har klamydia ökat de senaste åren. Socialstyrelsen har på 
uppdrag av regeringen utarbetat en handlingsplan för det klamydiapreventiva arbetet med 
fokus på ungdomar och unga vuxna (2009-2014). Planen är utgångspunkt för utveckling av 
preventionsinsatser i hela landet.

Med utgångspunkt i ovan nämnda nationella klamydiahandlingsplan bygger Västerbottens 
läns landsting sin handlingsplan för 2013-2017 utifrån vårt läns förutsättningar och behov. 

                                                
 STD är ett samlingsnamn på Sexually Transmittable Diseases (sexuellt överförbara sjukdomar). STI = Sexually 
Transmittable Infections (sexuellt överförbara infektioner) har numera ersatt STD-begreppet. Under en 
övergångsperiod kommer dock båda begreppen att kunna användas parallellt.
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Landstinget har valt att också inkludera hiv och andra sexuellt överförbara infektioner samt 
prevention av oönskade graviditeter. Landstingets handlingsplan har genusperspektiv och tar
hänsyn till sociala, kulturella, etniska aspekter och sexuell läggning och sexuella praktiker.

Landstingets plan är länsövergripande och där externa aktörer inbjuds att medverka.
Handlingsplanen som helhet gäller för perioden 2013 – 2017 med uppföljningar och vid 
behov revidering av planen.

Deltagare i arbetsgruppen:
Eva-Britt Carlsten, hälsoutvecklare, Staben för verksamhetsutveckling (VU-staben)
Kerstin Granberg Lundgren, kurator, Hud- och STD-kliniken, NUS
Elisabet Nylander, överläkare/venereolog, Hud- och STD-kliniken, NUS
Inger Björn, gynekolog, Kvinnokliniken, NUS
Therese Lindgren, läkare, representant för Smittskyddsenheten
Li Wikander, barnmorska, Ungdomshälsan i Umeå
Helen Ingvarsson, samordningsbarnmorska

Sakkunnig i abortfrågor Håkan Lindström, överläkare, Kvinnokliniken, Skellefteå lasarett

Förbättrade informationsinsatser direkt till ungdomar och unga vuxna.

Personer mellan 15-19 år benämns ungdomar och personer mellan 20-29 år unga vuxna. Det 
finns behov av riktade insatser till dessa målgrupper. Syftet är att sätta frågan om sexuellt 
överförbara infektioner, särskilt klamydia, och oönskade graviditeter på dagordningen. Vi 
behöver dessutom sätta användandet av kondom på agendan och göra kondomen synlig och 
lättillgänglig. Det är viktigt att välja arenor och kanaler som anpassats till dessa båda
målgrupper samt beaktande av olika bakgrundsfaktorer såsom etnicitet, genus, sexuell 
läggning, sexuella praktiker, ålder, psykosociala faktorer etc.

”Kampanjer”
Tidsplan: Fortlöpande och vid behov

- Delta i nationella och regionala kampanjer som anpassas lokalt
- Annonsering: för t.ex. kondomanvändning
- Sociala medier där man når ungdomar  
- Media
- Fiction som teater och film
- Webbsidan gratiskondomer.nu
- Webbsidan hälsa2020.se

Material 
- Eget utformat material efter behov t.ex. broschyrer
- Nationellt material t.ex. affischer och broschyrer
- Regionala Kunskapsnätverket hiv/STI Norr t.ex. manualer, kondomkonvolut
- Använda nya forskningsresultat i utformning av insatser

Upplysning
Tidsplan: Fortlöpande och vid behov

- Uppsökande verksamhet t.ex. festivaler, krogar och andra mötesplatser
- Uppsökande verksamhet riktad till unga med särskilda behov
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- Föreläsningar och seminarier
- Temadagar
- Ungdomsarrangemang
- Webbsidan gratiskondomer.nu
- Pinigtfilmerna med samtalshandledning
- Webbsidan hälsa2020.se 

Kompletterande arenor för dialog
- Ideella föreningar och organisationer 
- Krogar, snabbmatsställen m.fl. med hjälp av utbildade sexualupplysare
- Skolor
- Fritidsgårdar

Samarbete/samverkan
Tidsplan: Fortlöpande och vid behov

- Ungdomar/unga vuxna t.ex. referensgrupper 
- Ideella föreningar och organisationer 
- Studenthälsan
- Grund- och gymnasieskolor
- Fritidsgårdar
- Regionala kunskapsnätverket hiv/STI Norr

Indikatorer
- Officiella klamydiastatistiken
- Antal föreställningar/arrangemang
- Räkneverk på hemsidor
- Statistik från hemsidor 
- Skattningar: antal veckor för kampanjer, antal deltagare etc 
- Enkäter

Ansvarig utförare/aktörer
- Smittskyddsenheten enligt Smittskyddslagen
- STI-gruppen samlar och använder referensgrupper/arbetsgrupper vid behov
- VU-staben ansvarar för avsnitt om sexuell hälsa på webbsidan hälsa2020.se
- Regionala kunskapsnätverket hiv/STI Norr ansvarar för webbsidan gratiskondomer.nu
- Ungdomsmottagningar/ungdomshälsa vid skolbesök etc.
- STI-mottagningen med god tillgänglighet
- VU-staben ansvar för samordning av projekt finansierade av statliga medel
- Ansvariga för abortverksamheten: information om oönskade graviditeter och aborter

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förbättrad samordning och stöd till aktörer

En förutsättning för det preventiva arbetet är samverkan mellan olika aktörer. Viktiga arenor 
är förutom hälso- och sjukvården, skolan och fritidssektorn. Riktade insatser i samverkan ökar 
kunskap om frisk- och riskfaktorer, ger förbättrad utbildning och kunskap. Samverkan innebär 
att man har möjlighet att nå ut till många personer med olika bakgrundsfaktorer och att 
etnicitet, genus, sexuell läggning, sexuella praktiker, ålder, psykosociala faktorer etc beaktas. 

http://www.gratiskondomer.nu/
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Föra ut information och nyheter 
Tidsplan: Fortlöpande och vid behov

- Hivportalen, Smittskyddsinstitutet (SMI)
- Webbsidan hälsa2020.se och SALUT  (hälsosatsning för barn och ungdomar)
- Landstingets intranät 
- Nyhetsblad via maillistor
- Regionala Kunskapsnätverket hiv/STI Norrs hemsida
- Seminarier och temadagar
- Utbildningsdagar
- Verka inom befintliga nätverk t.ex. Ungdomars sexuella hälsa
- Ungdomsmottagningarna – kontakter med skolor
- Ansvariga för abortverksamheten: via utvalda informationskanaler

Indikatorer 
- Behovsinventeringar 
- Utvärdering från utbildningar, seminarier, informationskanaler etc

Ansvarig utförare/aktörer
- Smittskyddsenheten enligt Smittskyddslagen
- STI-gruppen ansvarar för nyhetsblad, utbildningsinsatser, utvecklingsinsatser
- VU-staben ansvarar för avsnitt om sexuell hälsa på webbsidan hälsa2020.se
- Regionala Kunskapsnätverket hiv/STI Norr 
- VU-staben ansvar för samordning av projekt finansierade av statliga medel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillgänglighet, testning, rådgivning och behandling
Berörd hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna bedöma vilken provtagning och rådgivning 
som ska ges. Unga män testar sig i lägre grad än unga kvinnor. Det finns därför särskilt behov 
av att utveckla strategier för tillgänglighet, rådgivning och testning för att tillgodose allas 
behov. I detta arbete ska alltid olika bakgrundsfaktorer såsom etnicitet, genus, sexuell 
läggning, sexuella praktiker, ålder, psykosociala faktorer etc beaktas.

God tillgänglighet och testning för sexuellt överförbara infektioner
Tidsplan: Fortlöpande och vid behov

- Öppen mottagning/tidsbokning vid STI-mottagning, ungdomsmottagningar
- Tidsbokning via Internet vid alla ungdomsmottagningar
- Självtester via Internet för klamydia
- Vid tidsbokning få tid inom en vecka
- Tid vid symtom inom två arbetsdagar
- Vid besök generös utdelning av kondomer
- Frikostigt erbjuda återbesök 
- Använda befintliga och utveckla tekniska tjänster t.ex. SMS för påminnelser om bokad 

tid och arrangemang 

- Förebyggande information vid skolbesök på ungdomsmottagningar

God tillgänglighet och testning vid oönskade graviditeter
Tidsplan: Fortlöpande och vid behov

- Lätt att få kontakt via telefon, mail, öppen reception
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- Generöst med öppen mottagning, gratis akut-p-piller och kondomer vid 
ungdomsmottagning

- Bokad tid för preventivmedelsrådgivning inom 2 veckor

- Vid graviditet smidig kontakt mellan ungdomsmottagningarna och kuratorerna på 
kvinnoklinikernas abortrådgivningar

- Använda befintliga och utveckla tekniska hjälpmedel såsom SMS-tjänster och 
liknande

- Förebyggande information vid skolbesök på ungdomsmottagningar

Samtal och rådgivning vid abortrådgivning och besök för testning av STI.
Tidsplan: Fortlöpande och vid behov

- Möjlighet till reflekterande samtal om sexuellt risktagande
- Utveckla och förbättra verktyg, formulär, checklistor etc
- I samtal alltid inkludera kopplingen till alkohol- och drogvanor
- Utbilda hälso- och sjukvårdspersonal i evidensbaserad rådgivningsmetodik

Information, behandling och omhändertagande vid abortrådgivning och besök för 
testning av STI.
Tidsplan: Fortlöpande och vid behov

- Följa gällande lagstiftning
- Medicinskt omhändertagande vid STI enligt Sektionen för venereologis nationella

riktlinjer
- Medicinskt omhändertagande vid oönskade graviditeter och STI enligt 

Socialstyrelsens och landstingets riktlinjer
- Utarbeta och/eller använda anamnesformulär innefattande oönskade graviditeter och 

STI
- Identifiera och utveckla metoder för att förebygga återsmitta och återkommande 

aborter
- Verka för särskilda strategier att nå unga män för testning och information
- Vid besök informeras om skydd mot oönskade graviditeter och STI
- Generöst erbjuda gratis kondomer
- Kontinuerlig utbildning för personal

Aktörer/utförare
- STI-mottagningen, ungdomsmottagningar, kvinnokliniker, primärvården, kliniker
- STI-gruppen i samråd med primärvården och STI-mottagningen
- Smittskyddsenheten som fortbildar, besöker och följer upp
- VU-staben är utbildnings- och fortbildningsresurs 

Indikatorer
- Statistik nationellt och lokalt
- Patientenkäter om riskbeteende och patienters upplevelse av besöket och behandling 

samt självvärderingsformulär t.ex. AUDIT och DUDIT
- Antal deltagare i utbildningar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smittspårning
Smittspårning är lagstadgad. Effektiv smittspårning minskar de sexuellt överförbara
infektionerna. I smittspårningen ingår fördjupad rådgivning om riskbeteende. Ett centraliserat 
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smittspårningsarbete utförda av utbildade och tränade smittspårare har visat sig vara effektivt. 
En effektiv smittspårning behöver även snabb handläggning för att minska smittspridningen. 
Även i detta arbete ska olika bakgrundsfaktorer såsom etnicitet, genus, sexuell läggning,
sexuella praktiker, ålder, psykosociala faktorer etc beaktas. 

Effektiv smittspårning
Tidsplan: Fortlöpande

- Tillämpa den nationella handboken i smittspårning samt Socialstyrelsens föreskrifter 
om smittspårning

- Fortsatt centralisering
- Smittspårning vid besök och via telefon
- Smittspårarutbildning lokalt, regionalt och nationellt
- Certifiering av smittspårare
- Smittspårning minst ett år bakåt i tiden 
- Metodutveckling

Utförare/aktörer
- Utbildade centraliserade smittspårare
- Smittskyddsenheten, Hud- och STD-kliniken 

Indikatorer
- Utbildningstillfällen för smittspårare
- Antal centraliserade smittspårare
- Antal utbildade regionalt och lokalt
- Utvärdera och kvalitetssäkra smittspårningsprocessen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avtal och uppdragsbeskrivningar
Uppdragsbeskrivningar och avtal ger struktur åt och underlättar det preventiva arbetet. I detta 
arbete ska alltid olika bakgrundsfaktorer såsom etnicitet, genus, sexuell läggning, sexuella 
praktiker, ålder, psykosociala faktorer etc beaktas.

Avtal 
- Verka för regional samverkan 
- Teckna bra avtal för inköp av kondomer

Uppdrag
- STI-gruppens uppdrag
- Länssamordning hiv/STI prevention
- Länssamordning för abortverksamheten

Aktörer/utförare
- Landstingsledningen
- STI-gruppen med representanter från Smittskyddsenheten, Hud- och STD-kliniken, 

VU-staben, Kvinnokliniken samt representant från ungdomsmottagningar ingår

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Förbättrad kondomkunskap och ökad kondomanvändning
Kondom är det enda preventivmedel som både skyddar mot sexuellt överförbara infektioner 
och oönskade graviditeter. Det är av stor vikt att via olika aktörer sprida kunskap om 
kondomer och tillämpa metoder som förbättrar och ökar kondomanvändningen. Kostnadsfria 
och/eller subventionerade kondomer är ett sätt att göra kondomen lätt tillgänglig.  I detta 
arbete ska alltid olika bakgrundsfaktorer såsom etnicitet, genus, sexuell läggning, sexuella 
praktiker, ålder, psykosociala faktorer etc beaktas.

Utbildning riktad till nedanstående aktörer: 
Tidsplan: Fortlöpande och vid behov

- Hälso- och sjukvårdspersonal
- Skolpersonal
- Fritidsgårdspersonal
- Programstudenter utbildas till sexualupplysare 
- Organisationer och föreningar
- Nya aktörer

  
Öka kunskap hos allmänheten via:
Tidsplan: Fortlöpande och vid behov

- Webbsidan hälsa2020.se
- Webbsidan gratiskondomer.nu
- Fiction: film och teater
- Programstudenter bl.a. inom regionala nätverksprojektet 
- Organisationer och föreningar
- Utåtriktade satsningar t ex lokala, regionala och/eller nationella kampanjer

Tillgänglighet
Tidsplan: Fortlöpande och vid behov

- Generös utdelning av kondomer vid ungdomsarrangemang, festivaler och på 
ungdomars och unga vuxnas arenor samt via webbsidan gratiskondomer.nu

- Identifiera och använda nya ”preventionsarenor” för kondomfrämjande insatser 
riktade till dels unga vuxna och dels tonåringar

- Utdelning av kondomer vid besök på hälsocentraler, STI-mottagning och
ungdomsmottagningar, kliniker, abortrådgivning

- Webbsidan gratiskondomer.nu permanentas

Aktörer/utförare
- Ungdomsmottagning/ungdomshälsa, hälsocentraler, STI-mottagning och 

kvinnokliniker

- VU-staben

- Smittskyddsenheten

- STI-gruppen

Samverkan
Tidsplan: Fortlöpande och vid behov

- Studenthälsan
- Universitet/högskola
- Organisationer och föreningar
- Elevhälsan
- Skolor

http://www.gratiskondomer.nu/
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- Programstudenter
- Nya aktörer

Indikatorer
- Antal utdelade kondomer (uppskattningsvis)
- Antal utbildningar
- Antal deltagare
- Enkäter/utvärdering

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förbättrad samverkan och samarbete
Det förebyggande arbetet förutsätter en samverkan mellan yrkesgrupper och aktörer. Idag 
finns välfungerande nätverk och samverkan i Västerbotten. Denna samverkan kan förbättras 
och utökas med särskilda nätverk där fler externa aktörer ingår. I detta arbete ska alltid olika 
bakgrundsfaktorer såsom etnicitet, genus, sexuell läggning, sexuella praktiker, ålder, 
psykosociala faktorer etc beaktas.

Nationell samverkan
Tidsplan: Fortlöpande 

- Kontaktperson/samordnare vid VU-staben ingår i nationellt nätverk, gentemot statlig 
myndighet när det gäller statliga medel för hiv/STI -prevention

- Landstinget deltar i nationella kampanjer och kompletterar med regionala och lokala 
insatser

- Alla landets ungdomsmottagningar träffas en gång per år
- Sektionens för venereologi årliga utbildning
- Smittskyddsenheterna genom Smittskyddsläkarföreningen och Smittskyddsinstitutet
- Smittspårarutbildning 
- Abortverksamhet finns inte specifikt inom nationell samverkan men inom SFOG 

(Svensk förening för Obstetrik & Gynekologi) finns Arbets-& referensgrupper(ARG) 
som kommer med rapporter som bl.a. sammanfattar uppdaterad kunskap och fungerar 
som nationella riktlinjer. Senaste utgåvan ARG Familjeplanering ”inducerad abort” 
kom 2006. Finns också nationella dokument angående att förebygga oönskade 
graviditeter dels Milton nationella utredning där rapporten lämnades juni 2009, dels 
rapport från nordisk konferens ”När alla barna är välkomna” som genomfördes 
oktober 2010 samt en rapport från socialstyrelsen som sammanfattar vad som 
framkom under konferens och ger förslag på åtgärder vilken utkom maj 2011

Regional samverkan
Tidsplan: Fortlöpande

- Kunskapsnätverket hiv/STI Norr – fortsätter att delta i och utveckla verksamheten 
tillsammans med landstingen i Jämtland, Norrbotten och Västernorrland

- Fortsatt regionalt nätverksarbete överhuvudtaget t.ex. inom smittskydd, Hud- och 
STD-kliniker, VU-staben med flera

- Nätverket för sexologi
- Smittspårarutbildning vartannat år
- Certifiering av smittspårare 
- Ungdomsmottagningar/ungdomshälsa vid behov
- Abortverksamheten har inte behov av någon regional samverkan



2011-10-26

Lokalt samarbete
Tidsplan: Fortlöpande

- Nätverk inom Umeåregionen som arbetar med ”Ungdomars sexuella hälsa”
- Smittskyddsträffar för kontaktpersoner
- Samarbetsträffar för nyckelpersoner inom ämnesområdet minst en gång/år
- Länets ungdomsmottagningar träffas varje termin
- Ungdomsmottagningarna samarbetar med länets högstadie- och gymnasieskolor, 

kvinnoklinikerna, primärvården och boenden för ensamkommande ungdomar från 
andra länder

- Salutsatsningen inom Hälsa 2020 
- Ideella föreningar och organisationer i utbildningar och utåtriktade arrangemang t.ex. 

World AIDS Day
- STI-gruppen tillsammans med skolor anordnar temadagar för skol- och fritidspersonal, 

och/eller elever
- STI-gruppen anordnar tillsammans med fritidsgårdspersonal utbildningar/temadagar 

för personal och/eller ungdomar
- Smittspårarutbildning vid behov
- För abortprocessen utsågs en länsprocessansvarig 2004 och en grupp med 

representanter från alla tre kvinnoklinikerna och som träffas nästan årligen och vid 
behov. Denna grupp har utarbetat ett länsgemensamt vårdprogram för aborter senast 
uppdaterad 2011. Redovisningar och diskussioner sker systematiskt två gånger per år 
då länsledningsgrupp och länsprocessansvariga träffas under en heldag

Indikatorer
- Antal deltagare i vart och ett av nätverken
- Uppföljning av lokala och regionala insatser
- ”Konsekvensanalys” av samverkandet (d v s resultat, aktiviteter etc)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Förbättrad utbildning och kompetensutveckling  
För att möta människors behov av information, behandling och rådgivning är det angeläget att 
personal inom hälso- och sjukvården ska besitta kunskap inom området sexuell- och 
reproduktiv hälsa. Nya forskningsresultat ska tillämpas i utformning av insatser. För att sprida 
ny kunskap och nya metoder inom ämnesområdet behövs en samverkan mellan olika 
yrkesgrupper, utbildningar och ideella organisationer. I detta arbete ska alltid olika 
bakgrundsfaktorer såsom etnicitet, genus, sexuell läggning, sexuella praktiker, ålder, 
psykosociala faktorer etc beaktas.

Utbildning och fortbildning
Tidsplan: Fortlöpande och vid behov

- Hälso- och sjukvårdspersonal, verka för basutbildning vartannat år och fördjupning 
vartannat år

- Skolpersonal/elevhälsa
- Skol- och fritidsgårdspersonal, verka för utbildning vartannat år 
- Vid behov delta i grundutbildningar på universitet och högskola
- Regionalt samarbete inom Kunskapsnätverket hiv/STI Norr med gemensam utbildning 

av personal i de fyra norrlandstingen samt programstudenter 
- Kärleksakuten (läkar- och lärarstudenter)
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Aktörer/utförare 
- Regionalt kunskapsnätverk hiv/STI Norr
- STI-gruppen
- VU-staben
- Smittskyddsenheten
- Ungdomsmottagningar/ungdomshälsa
- Kliniker
- Sexologiskt centrum
- Ideella föreningar och organisationer 
- Abortverksamheten företräds genom ungdomsmottagningarnas arbete, i samarbete 

med länsprocessgruppen, att förebygga oönskade graviditeter

Indikatorer
- Antal utbildningstillfällen
- Antal deltagare
- Enkäter/utvärderingar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oönskade graviditeter
Oönskade graviditeter ingår under de flesta av handlingsplanens rubriker och särskilt tydligt 
under rubrikerna ”Tillgänglighet, testning, rådgivning och behandling”. I arbetet med att 
förebygga oönskade graviditeter ska alltid olika bakgrundsfaktorer såsom etnicitet, genus, 
sexuell läggning, sexuella praktiker, ålder, psykosociala faktorer etc beaktas.

För drygt 2,5 år sedan kom ett flertal förslag från den arbetsgrupp ledd av Anders Milton som 
utrett frågan att förebygga oönskade graviditeter.

Denna nationella rekommendation handlade både om ökad undervisning, subventionerade
hormonella preventivmedel till 25 år och att steriliseringar sker till vanlig patientavgift.  
Politikerna i landstingen har i olika grad efterföljt dessa rekommendationer och SKL har utrett 
ett förslag till nationell rekommendation angående sterilisering som dock drogs tillbaka med 
hänvisning till kommunala självstyret.

I inledningen redovisades tre nya dokument där det finns evidensbaserade kunskaper om hur 
man kan påverka andelen oönskade graviditeter men tyvärr saknar detta dokument tydliga 
direktiv hur man skulle kunna prioritera dessa åtgärder i landstingen.

Finns nya evidens på att exempelvis subventionerade hormonella preventivmedel i vissa 
sammanhang har kunnat förebygga oönskade graviditeter finns kanske anledning att politiker
ånyo ser på förslagen för ställningstagande till eventuellt ny prioritering.

Inom länsprocessgruppen förs sedan länge tillbaka olika förslag till förbättrad 
preventivmedelsrådgivning när kvinnor söker för abort och ett lyckat arbete borde kunna 
avspegla sig i minskad frekvens av upprepade aborter.

Förbättrad samordning och stöd till aktörer
Tidsplan: Fortlöpande och vid behov.
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- Samarbete med och mellan primärvården, kvinnokliniken, mödravårdscentraler, 
ungdomsmottagningar.

Ökad kunskap
Tidsplan: Fortlöpande och vid behov.

- Utbildning för preventivmedelsrådgivare och socionomer
- Modernisering av och aktiv hållning för spridning av riktlinjer

Risk- och friskfaktorer 
- Implementering av forskningsresultat

Indikatorer
- Följa statistisk
- Antal utbildningar
- Antal deltagare.


	Trots insatser från olika aktörer har klamydia ökat de senaste åren. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utarbetat en handlingsplan för det klamydiapreventiva arbetet med fokus på ungdomar och unga vuxna 2009-2014. Planen är utgångspunkt för utveckling av preventionsinsatser i hela landet.
	Med utgångspunkt i ovan nämnda nationella klamydiahandlingsplan bygger Västerbottens läns landsting sin handlingsplan för 2013-2017 utifrån vårt läns förutsättningar och behov. Landstinget har valt att också inkludera hiv och andra sexuellt överförbara infektioner samt prevention av oönskade graviditeter. Landstingets handlingsplan har genusperspektiv och tar hänsyn till sociala, kulturella, etniska aspekter och sexuell läggning och sexuella praktiker.



