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❙ ❙ HIV-infektion utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan, fram-
för allt i den fattiga delen av världen men också i ett land som
Sverige. Att Sverige hittills varit relativt förskonat från infek-
tionen och dess konsekvenser beror på ett mångårigt, konse-
kvent arbete från många inblandade parter. Staten har genom
att ställa öronmärkta resurser till förfogande möjliggjort ett
långsiktigt preventivt arbete. Sjukvården har genom ett nyda-
nande omhändertagande av redan smittade och ett individu-
ellt preventivt arbete kunnat motivera smittade att söka vård
och osmittade att söka råd. Och kanske viktigast av allt, ett an-
tal frivilligorganisationer har genom ett innovativt preventivt
arbete minskat både risken för smitta och den ångest som in-
fektionen inger. 

Men kampen mot HIV är aldrig helt vunnen, utan arbetet
måste oförtrutet pågå. Det kan vi nu se genom att antalet HIV-
fall återigen ökat i den grupp som här i landet löpt störst risk
att smittas, dvs män som har sex med män (MSM). 

Venhälsan först och störst
Venhälsan är Sveriges första och största hälsoklinik som spe-
cifikt vänder sig till MSM. Kliniken består förutom av en mot-
tagning på Södersjukhuset i Stockholm också av Psykhälsan,
en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för MSM, och Klara
Rådgivning, en mottagning för HIV-rådgivning och testning
som är öppen för alla. Besök vid Venhälsan sker utan kostnad
för patienten. 

Venhälsan startade 1982 och har sedan dess bedrivit ett
omfattande arbete med att informera, diagnostisera och be-
handla människor som drabbats av HIV och andra könssjuk-
domar eller på annat sätt blivit berörda av HIV-epidemin och
dess konsekvenser. 

Vi rapporterar här de senaste årens erfarenheter från Ven-
hälsan i Stockholm beträffande nydiagnostiserade fall av
HIV, syfilis, gonorré och klamydia. Även andra än MSM är
välkomna till kliniken; i denna artikel redovisas dock enbart
uppgifter avseende MSM.

Gonorréfallen har ökat i antal
På Venhälsan har vi sedan cirka två år tillbaka sett en kraftig
ökning av antalet nydiagnostiserade fall av sexuellt överför-

da sjukdomar. Antalet fall av gonorré diagnostiserade på kli-
niken har successivt ökat från som lägst 15 fall 1997 till 159
fall 2000 (Figur 1). 21 procent av dessa män hade gonorré i
mer än en lokal. 

Vanligast förekommande var gonorré i urinröret, vilket
förkom hos 49 procent av de smittade männen, men också go-
norré i svalget och ändtarmen var vanligt förekommande och
diagnostiserades hos 38 respektive 37 procent av männen. Pa-
tienter med gonorré i svalg eller ändtarm har vanligtvis inga
eller enbart mycket lätta symtom. Vid typning av gonokock-
erna befanns att dessa bestod av 24 olika serotyper (serovar).
Av dessa dominerade fyra stycken, som tillsammans utgjor-
de 74 procent av isolaten. Medianåldern för männen med go-
norré var 33 (17–56) år. 

En viss ökning av antalet fall med gonorré har också kon-
staterats bland heterosexuella män och kvinnor, men andelen
MSM med gonorré har successivt ökat under perioden 
1997–2000 till idag drygt 40 procent av samtliga personer
som diagnostiseras med gonorré i Sverige [T Berglund, SMI,
pers medd, 2001].

Tidigare gynnsam klamydiasituation har försämrats
Klamydia är den könssjukdom som totalt sett dominerar i
Sverige. Förekomsten av klamydia har under de senaste åren
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ökat, framför allt i ungdomsgruppen. I en undersökning som
gjordes 1998–1999 på två ungdomsmottagningar i Stock-
holm hade drygt 7 procent av männen och ca 6 procent av
kvinnorna klamydia [1]. Klamydia har däremot tidigare varit
en mycket ovanlig sjukdom bland MSM. Räknat på hela riket
utgjorde år 1998 MSM mindre än 0,5 procent av totalantalet
diagnostiserade fall av klamydia [2]. Endast enstaka fall per
år har diagnostiserats på Venhälsan under hela 1990-talet. 

Denna gynnsamma situation har försämrats, och klamydia
ökar nu också bland dessa män. Under år 2000 diagnostisera-
de vi 62 nya fall. Vanligast förekommande var klamydia i 
urinröret, som diagnostiserades hos 52 procent av männen,
men nästan lika vanligt var klamydiainfektion i ändtarmen,
som förekom hos 42 procent. Hösten 2000 påbörjade vi ett
forskningsprojekt för att bl a utröna förekomsten av klamy-
diainfektion i svalget. Under perioden oktober till december
diagnostiserades 4 fall av sådan infektion, vilket utgjorde 6
procent av samtliga fall med klamydia. Alla dessa 4 var utan
symtom. Medianåldern för männen med klamydiainfektion
var 31 (18–52) år. 

Syfilis inte utrotad
Syfilis är en sjukdom som vi tidigare trodde var i stort sett ut-
rotad bland MSM här i Sverige, men år 2000 diagnostiserade
vi på Venhälsan 35 nya fall (Figur 2). De allra flesta var smit-
tade i Stockholm. Medianåldern för männen med syfilis var
37 (29–51) år.

HIV ökar igen
Den största inhemska spridningen av HIV sker fortfarande
mellan MSM. Minskad kondomanvändning, osäkrare sex och
ökad förekomst av sexuellt överförbara sjukdomar leder till
ökad HIV-spridning. Antalet nydiagnostiserade fall av HIV
bland MSM på Venhälsan har stadigt sjunkit sedan början av
1990-talet, men kurvan har nu vänt upp och under år 2000
diagnostiserade vi 30 nya fall, mer än dubbelt så många som
året innan (Figur 3). Av dessa diagnostiserades 7 fall under
första halvåret, 23 fall under andra halvåret. Ökningen förkla-
ras inte av en motsvarande ökad HIV-testning på kliniken.
Majoriteten män är sannolikt smittade inom landet. 

Av de nyupptäckta männen har 75 procent någon gång ti-
digare testats negativa; av dessa är 26 procent smittade under
det senaste året, 52 procent smittade under de två senaste åren.
Ytterligare indikation på att det är fråga om nysmitta kan man
få av det faktum att endast fem individer sökte på grund av
HIV-relaterade symtom, två hade fullt utvecklad aids. Anta-
let hjälparceller (CD4+-celler) var relativt högt, medelvärde
488 (17–1 064) celler/µl, liksom virusnivån, medelvärde
95 000 (< 50–673 000) viruskopior/ml. 

I samband med HIV-diagnosen hade 16 procent av män-
nen också en gonorré- och/eller klamydiainfektion, medan 13
procent hade kondylom vid eller i ändtarmen. 

Det har funnits en oro för en ökad smittspridning bland de
yngre, de som inte var berörda av de stora aids-kampanjerna
i mitten av 1980-talet. Så förefaller det inte vara; det är de nå-
got äldre männen som smittats. Medianåldern för de nydia-
gnostiserade var 38 år. Den yngste var 24 år, den äldste 55 år. 

För en jämförelse avseende dessa parametrar mellan åren
1996–1997, 1998–1999 och 2000 se Tabell I.

På 16 (54 procent) av patienterna gjordes en genotypisk re-
sistensbestämning av HIV-RNA i plasma; av dessa hade tre
smittats med virus som uppvisade enstaka resistensmutatio-
ner.

Attitydförändring
Den pågående syfilisepidemin och den stora ökningen av an-
talet fall av gonorré och klamydia indikerar att en attitydför-
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Figur 1. Antal nydiagnostiserade patienter (MSM) med gonorré,
Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm. 

Figur 2. Antal nydiagnostiserade patienter (MSM) med syfilis,
Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm.

Figur 3. Antal nydiagnostiserade patienter (MSM) med HIV,
Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm.



ändring till kondomanvändning och säkrare sex sannolikt har
skett under senare år, något som bekräftas i de samtal vi har
med våra patienter och genom den rigorösa kontaktuppfölj-
ning vi genomför.

HIV-epidemins globala omfattning är enorm, för många
ofattbar. Mer än 35 miljoner människor beräknas för närva-
rande vara smittade med HIV. Trots detta har vi inga belägg
för att vår inhemska STD- och HIV-epidemi skulle bero på ut-
landssmitta, utan majoriteten förefaller vara smittade i landet.
Trots regelbunden testning med åtföljande rådgivning sker en
spridning av HIV bland MSM. Det faktum att ca 40 procent
av våra patienter med gonorré och klamydia har dessa infek-
tioner i ändtarmen, liksom förekomsten av kondylom vid el-
ler i ändtarmen, kan indikera att många har oskyddat analsex.
Risken för HIV-smitta ökar om en annan könssjukdom före-
kommer samtidigt. 

Under året har enbart några få fall av gonorré, klamydia
och syfilis noterats bland klinikens sedan tidigare kända HIV-
smittade patienter, varför vi inte har något belägg för att det
är personer som känner till att de är HIV-smittade som står för
den ökade HIV-spridningen.

Denna trend är inte unik för Sverige. Vid den stora aids-
konferensen i Durban, Sydafrika, sommaren 2000 rapporte-
rades det från flera städer runt om i världen om en minskning
i kondomanvändning, mer osäkert sex och en ökning av anta-
let HIV-fall bland MSM. Man framförde en oro för dels att de
nya framgångsrika bromsmedicinerna gjort att HIV inte läng-
re uppfattas som samma hot som tidigare, dels att risken för
smitta uppfattas som lägre i och med att många smittade står
på behandling. Någon klar bild av orsakerna gick inte att få,
utan det hela tillskrevs vanligtvis »HIV fatigue«. 

Intensifierat preventivt arbete
Vi på Venhälsan har försökt att möta denna trend av ökande
STD- och HIV-spridning genom ett intensifierat preventivt
arbete. Stora ansträngningar har gjorts att med information
om smittrisker och propaganda för kondomanvändning för-
ändra beteendet hos de män som löper stor risk att smittas.
Detta sker självfallet individuellt på kliniken, men också 
genom ett mer utåtriktat arbete i syfte att nå hela gruppen
MSM.

För att återigen kunna vända smittkurvan nedåt fordras att
vi alla inte bara tar till vara och bygger vidare på de erfaren-
heter och kunskaper som hittills gjorts i HIV-epidemin, utan
också ser framåt och skapar nya sätt att arbeta. En grund för
detta arbete kan vara den nationella handlingsplan för
STD/HIV-prevention under perioden 2000–2005 som nyli-
gen tagits fram av Folkhälsoinstitutet [3].
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Tabell I. Nydiagnostiserade fall av HIV-infektion bland män som har sex med män på Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm, under perioden
1996–2000.

1996–1997, n 41 1998–199, n 33 2000, n 30

Ålder, år, median (spridning) 37 (21–65) 35 (22–66) 38 (24–55)
Andel med tidigare negativt HIV-test, procent 69 64 75
Andel smittade inom ett år (av dem med
tidigare negativt HIV-test), procent 38 30 26
Andel smittade inom två år (av dem med
tidigare negativt HIV-test), procent uppgift saknas uppgift saknas 52
Andel med HIV-relaterade symtom, procent 23 45 17
Andel med samtidig gonorré- och/eller
klamydiainfektion, procent uppgift saknas uppgift saknas 16
Andel med kondylom vid eller i ändtarm, procent uppgift saknas uppgift saknas 13
CD4+-celler, ×106/l, median (spridning) 400 398 488 (17–1 064)
HIV-RNA, viruskopior/ml, median (spridning) 40 900 31 800 95 000 (<50–673 000)


