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Det HIV/aids-förebyggande arbe-
tet har bedrivits i Sverige på ett
systematiskt sätt sedan 1985, då

regeringen tillsatte den nationella Aids-
delegationen, och 1987, då den första
stora aids-kampanjen genomfördes.
Arbetet fick tidigt en tvärsektoriell an-
sats, blev ett ansvar för många sam-
hällssektorer, inklusive arbetsgivare,
näringsliv samt frivilligorganisationer.
Bland dessa utarbetades en rad policy-
dokument och riktlinjer. Tidigt tillsattes
politiska ledningsorgan såväl nationellt
som regionalt och lokalt. Många projekt
och verksamheter initierades och finan-
sierades via det statliga »extra bidra-
get», som under flera år tilldelats bl a
Malmö, Göteborg och Stockholm och
som uppgått till 90–120 miljoner kro-
nor per år.

Långsiktigt mål
för planeringen
Även om arbetet under en lång inled-

ning inkluderade många akuta insatser
– det gällde att öka kunskapen om
HIV/aids omedelbart, budskapet var säk-
rare sex, uppgiften var att förmå alla att
använda kondom – fanns insikten om
behovet av kontinuitet och sexuell be-
teendeförändring som ett långsiktigt
mål för planeringen.

Insatser riktade till homosexuella
grupper hade initierats redan under de
första åren av 1980-talet som en följd av
ökad förekomst av de ditintills kända
sexuellt överförbara infektionerna, men
utvecklingen drevs på av de första rap-
porterna om nya och tidigare okända
sjukdomar bland dessa grupper av män.

Detta folkhälsoarbete har varit fram-
gångsrikt.

Uppföljande studier visar att prak-

tiskt taget alla svenskar nu har kunskap
om hur HIV smittar och inte smittar,
och rädslan inför eventuell social kon-
takt med en HIV-infekterad person har
minskat. Kondomanvändningen har
ökat och antalet sexualpartner har mins-
kat under perioden 1989–1994, framför
allt i åldersgrupperna 16–24 år [1].
Bland yngre kvinnor kan man tala om
att kondomanvändning nu är en norm, i
alla fall med en ny partner [2]. Sedan
1988 har antalet kliniskt anmälda fall av
klamydia halverats i Sverige [3], men
tenderar under 1997 och 1998 att åter
öka [4], liksom gonorréfallen [5]. Före-
komsten av tonårsaborter sjönk fram till
1996.

En viktig framgångsfaktor har varit
förhållandet att Sverige har en lång tra-
dition av sexualpreventiva insatser med
såväl en grund i skolans sexualunder-
visning som en tradition av öppenhet
för att diskutera sexualpolitik. 

Arbetet har följts i en rad sexualvane-
undersökningar [5, 6] och utvärderats
även på annat sätt såväl lokalt som na-
tionellt [8-10]. Regeringen har nu gett
Folkhälsoinstitutet ett nytt uppdrag att
utvärdera de hittillsvarande insatserna.

HIV-epidemiologi i Sverige
Vid utgången av första halvåret 1998

hade 4 794 personer registrerats i Sve-
rige såsom HIV-smittade sedan 1985.
Av dessa är 76 procent män. Under de
senaste åren har antalet nyanmälda
HIV-infekterade personer varit i stort
sett oförändrat med 241 nyanmälda fall
under år 1997, jämfört med 221 under
år 1996 respektive 247 nyanmälda un-
der år 1995. 

Antalet nyanmälda fall påverkas bl a
av invandringen och från vilken världs-
del och vilket land invandringen sker.
Under senare delen av 1997 dominera-
des antalet nyanmälda smittade av an-
höriginvandringen; kvinnor som kom
till Sverige från främst afrikanska län-
der för att förena sig med män som
kommit tidigare. HIV-infektionen hos
flera av dessa kvinnor har diagnostise-

rats i samband med den testning som er-
bjuds vid graviditet. 

Bland nyupptäckta heterosexuellt
HIV-infekterade män är merparten
smittade utomlands eller av en utländsk
partner i Sverige.

Om personer med utländsk härkomst
frånräknas har antalet som anmälts
smittade via sex mellan män sjunkit
från 74 anmälda 1994, till 63 anmälda
år 1995, till 55 anmälda år 1996 för att
åter öka under år 1997 till 62 anmälda.
Antalet svenskar som anmälts smittade
via injektionsmissbruk har varierat
mellan 18 och 21 personer per år under
perioden 1994–1997. Antalet svenskar
som anmälts smittade via sex mellan
kvinna och man har varierat mellan 34
och 39 under perioden 1994–1996,
men ökade till 51 anmälda fall under år
1997. 

Antalet HIV-infekterade som insjuk-
nat i aids ökade för varje år fram till och
med 1995, då trenden bröts. Minsk-
ningen under de därpå följande åren för-
klaras av den nya kombinationsbehand-
lingen med proteashämmare som intro-
ducerades i större skala under våren
1996. Störst är förändringen bland män
smittade vid sex med män.

Målformuleringar
Folkhälsoinstitutet har, i samarbete

med olika samhällsorgan och frivillig-
organisationer, arbetat fram dokumen-
tet »Nationell folkhälsopolicy för
STD/HIV» som ger utgångspunkt och
principer för det pågående arbetet med
HIV och andra sexuellt överförbara
sjukdomar i Sverige [11, 12]. Doku-
mentet betonar särskilt behovet av att
arbetet sker på olika nivåer i samhället,
med många aktiva parter, och att arbets-
sättet med många aktörer kräver sam-
ordning.

På liknande sätt har Världshälsoor-
ganisationen (WHO) och EU utarbetat
dokument [13-15] avseende såväl det
globala som det europeiska HIV/
aids-förebyggande arbetet. Dessa do-
kument bidrar till det nationella arbetet
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Förebyggande arbete mot
HIV/aids har lönat sig i Sverige
Men den globala smittspridningen pågår oförändrad
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på ett värdefullt sätt, bl a genom sin om-
världsanalys.

Generella utgångspunkter
och fortsatt arbete
Hur skall då det fortsatta arbetet se

ut? Smittskyddsläkarna i Stockholm
har i detta nummer av Läkartidningen
lämnat synpunkter. Det finns fyra gene-
rella utgångspunkter liksom i allt folk-
hälsoarbete inkluderande det HIV/aids-
förebyggande arbetet. De fyra utgångs-
punkterna medför olika arena- och mål-
gruppsinsatser:

– Allmänheten, med mål att nå breda
befolkningsgrupper med kunskap
om HIV och aids, hur virus smittar,
hur det inte smittar, kondomanvänd-
ning samt att minska diskriminering
och utanförskap. I denna satsning in-
går breda insatser gentemot ungdo-
mar inom ramen för tex sex- och
samlevnadsundervisningen i grund-
skola och gymnasium.

– Riskutsatta grupper, med mål att nå
individer och grupper och delar av
befolkning som rör sig i riskutsatta
miljöer, utsätter sig för risker i sam-
band med sex, befinner sig i riskzon
för missbruk eller i drogmissbruk. I
denna grupp ingår män som har sex
med män, svenskar på utlandsresa
samt köpare av sexuella tjänster i
Sverige eller utomlands samt perso-
ner med många sexuella kontakter.
Som en särskild del av de riskutsatta
grupperna finns etniska minoriteter
med invandrare och flyktingar, som
på grund av HIV/aids-situationen i
respektive hemland i ökad utsträck-
ning redan är smittade eller riskerar
att smittas antingen vid hemresa el-
ler i samband med anhöriginvand-
ring.

– Smittade. I det förebyggande HIV-
arbetet, där både antalet smittade och
antalet nysmittade per år i Sverige är
förhållandevis litet, är det betydelse-
fullt att smittspårningen runt varje
individ håller hög kvalitet. Erbjudan-

de om kvalificerat medicinskt och
personligt omhändertagande av
smittade och redan sjuka inom hälso-
och sjukvården, socialtjänsten, hem-
tjänsten är vidare en viktig del i det
förebyggande arbetet.

– Ytterligare verktyg i det förebyggan-
de arbetet finns i Smittskyddslagens
regler om information och förhåll-
ningsregler till den smittade, partner-
spårning samt smittskyddsläkarens
möjlighet att hos länsrätten begära
tvångsisolering på sjukhus i de fall
då det är uppenbart att individen för
sin smitta vidare till andra männi-
skor.

Även i det fortsatta arbetet måste
dessa fyra utgångspunkter finnas med.
Det är inte möjligt att nå framgång utan
att jämsides och tvärsektoriellt beakta
alla fyra. Därmed inte sagt att betoning-
en inte kan variera över tiden.

Det är inte så, att vi nått en säker nivå
vad gäller sexuella beteenden. Någon
nollvision för nysmitta kan knappast
uppsättas som mål så länge effektiva
vacciner saknas. Bara för att smittsprid-
ningen fortsätter kan man inte heller
hävda att arbetet inte är framgångsrikt.
Det man kan konstatera är att sexual-
driften är mycket stark och att det krä-
ver mer än bara information för att män-
niskor skall ha förmåga att skydda sig i
den sexuella situationen. Sexualiteten
kan beskrivas som något irrationellt och

okontrollerbart. Samtidigt är den en
viktig positiv kraft när det gäller att
främja människors hälsa.

Fortfarande är det många homosexu-
ella som inte vågar leva öppet med sin
kärlek och sex av rädsla för omgivning-
ens fördömanden, trots att många män-
niskors attityder till homosexualitet har
blivit mer accepterande.

Nya bromsmediciner
I det fortsatta arbetet finns några nya

förutsättningar. En sådan är de nya
bromsmedicinerna, som kan medföra
symtomfrihet. Behandlingen, med flera
mediciner i ett komplicerat dygnssche-
ma, kräver uthållighet trots biverkning-
ar, men ger hos den hälft som orkar ge-
nomföra behandlingen mycket upp-
muntrande kliniska förbättringar. HIV-
partiklar kan inte längre påvisas i blod,
men kvarligger i vissa celltyper i åratal.

Behandlingsframgångarna kompli-
ceras dock av problem med resistensut-
veckling. Det kan också hävdas att sym-
tomfriheten hos de smittade kan uppfat-
tas som om det inte längre föreligger nå-
gon risk för att de för sin smitta vidare.
Detta skulle kunna medföra ett smittfar-
ligt sexuellt beteende. En positiv konse-
kvens av behandlingsmöjligheten är att
fler kommer för test tidigare, vilket gör
att antalet som söker i sjukvården med
redan utvecklad aids på sikt kan för-
svinna helt.

Intressant är naturligtvis också den
information som publicerats nyligen
om förekomsten av tre genetiska muta-
tioner som föreslås innebära ett skydd
mot HIV-infektion eller medföra lång-
sammare virusprogression. Dessa ge-
netiska mutationer förekommer i högre
grad bland människor i norra Europa
och Sverige än i Afrika; oftare hos vita,
och inte alls bland afrikaner eller asiater
[16].

Framtida strategier
Kunskapsmålet »kondom är bästa

skyddet mot HIV och annan STD» är
sedan länge uppnått med råge. Intentio-

Medicinsk kommentar är Läkartid-
ningens forum för signerade medi-
cinska ledare. Merparten av dessa är
beställda av redaktionen, och vi väl-
komnar förslag om aktuella frågor
som bör tas upp i denna form. Vi vill
där även fånga in och belysa aktuella
medicinska rön presenterade annor-
städes.
Finns något i din specialitet att kom-
mentera? Ta kontakt med redaktio-
nen innan du börjar skriva för att und-
vika dubbelarbete!



nen att använda kondom är väl förank-
rad hos de unga [2].

Framtida kommunikationskampan-
jer bör flytta fram positionerna från
kunskapsförmedling och attitydpåver-
kan till intentionspåverkan. Vill man
uppnå andra effekter än en höjning av
mottagargruppernas uppmärksamhet
och intresse måste budskapen präglas
av en långt driven målgrupps- och situ-
ationsanpassning. Rollspel och värde-
ringsövningar är effektiva metoder i det
attityd- och beteendeförändrande arbe-
tet, och kan användas bland skolelever
och värnpliktiga men kanske inte i äldre
åldersgrupper. 

För flertalet män som har sex med
män har kondomanvändning blivit en
norm [2]. Skälen att avstå från kondom
är situationsberoende – berusning, för-
älskelse, sexuell upphetsning – vilket
gör att man ändå bryter mot normen. Att
fokusera på de farliga situationerna är
sannolikt en effektiv väg.

Kontinuerliga studier kring bl a sex-
uellt beteende är nödvändiga för att ge
underlag för formuleringar av mål och
målgrupper i det fortsatta arbetet. Det är
uppenbart att ett personligt samtal är ett
betydligt effektivare vapen än affischer
och broschyrer om man vill förändra
människors beteenden. Därför måste
STD-kliniker och ungdomsmottag-
ningar få resurser för uppföljande sam-
tal i samband med att patienter söker
hälso- och sjukvården på grund av an-
tingen oro efter osäker sex eller sym-
tom.

Insatser bland invandrargrupper är
angelägna med mål att minska smitt-
spridningen såväl kring de redan smit-
tade som i samband med besök i hem-
landet. Exempel på fungerande insatser
finns i form av projektet MULTI samt
från infektionskliniken i Göteborg [17]. 

Smittskyddsläkarna har såväl ett in-
divid- som ett befolkningsinriktat an-
svar. Smittskyddet bör delta i det lokala
arbetet och i de lokala folkhälsoråden
och presentera sina kunskaper om tex
förekomsten av anmälda klamydiafall

på lokal nivå, så att denna kunskap kan
ligga till grund för och inspirera till de
insatser som ungdomsmottagningar
och skolans sexualundervisning ansva-
rar för.

Resultatet av de hittills genomförda
insatserna visar att förebyggande arbe-
te lönar sig. Sverige har för närvarande
en stabil HIV/aids-situation. Det epide-
miologiska läget är inte oberoende av
de insatser som gjorts under de senaste
tio till tolv åren. Men detta innebär inte
att det förebyggande arbetet kan blåsas
av. Smittrisken är påtagligt högre i t ex
Sydeuropa, och från Östra Europa rap-
porteras stigande förekomst av sexuellt
överförbara sjukdomar. Den globala
smittspridningen pågår oförändrad och
det stora antalet drabbade i Afrika med-
för svåra samhällspåfrestningar.

I Sverige växer nya grupper unga
upp, vilka har rätt att kunna söka sin
sexualitet, debutera och uppleva sex på
ett bejakande och säkrare sätt.
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