Konferens om sexuell hälsa 28 november 2019
-förebyggande av hiv/STI (sexuellt överföra infektioner)
-riskbeteenden vi behöver mer kunskap om
Med stöd av statliga medel fördelade via Folkhälsomyndigheten bjuder Region Gotland in till
kostnadsfri konferens med syfte att öka kunskap om aktuell spridning av hiv/STI och
några riskbeteenden som påverkar den sexuella hälsan och spridning av hiv/STI.
Datum:
Tid:
Plats:
Arrangör:
Målgrupp:
Anmälan:

28 november 2019
09.00-17.00, fika och mingel-lunch ingår
Donnerska huset, Donnersgatan 1 i Visby
Region Gotland med stöd av statsmedel via Folkhälsomyndigheten
Medarbetare inom vård, omsorg, social välfärd, utbildning och
andra berörda
Senast 18 november till veronica.hermann@gotland.se

Program
08.30-09.15 Inledning
-Nationella strategin för förebyggande av hiv/STI
-Utveckling internationellt, nationellt och på Gotland

Veronica Hermann, strateg inom folkhälsa Region Gotland

09.15-10.00 Gonorré ökar på Gotland – om smitta, behandling och
smittspårning

Sven Montelius, smittskyddsläkare Region Gotland
Imke Edsbagge, sjuksköterska Smittskydd Region Gotland
Susanna Gustafsson, smittkyddsassistent Region Gotland

10.00-10.30 Fika och möjlighet till samtal
10.30-12.00 Sex som självskada

Att som ung sälja sex eller att ha andra riskfyllda och skadliga sexuella
situationer kan innebära att en har ett sexuellt självskadebeteende,
jämförbart med annan självskada som att exempelvis skära sig.
Vi får en introduktion i ämnet.

Malin Jenstav och Linn Fröjendahl från Stockholms Tjejjour
12.00-13.00 Mingel-lunch
13.00-14.30 Chemsex

Chemsex innebär att man använder eller tar droger med syftet att
det ska ha positiva effekter för sexlivet. Det är ett fenomen som
bland annat har ökat de senaste åren bland män som har sex med
män. Vi får en introduktion om vad chemsex innebär.

Nicklas Dennermalm från RFSL
14.30-15.00 Fika och möjlighet till samtal
15.00-16.30 Sex mot ersättning

Personer som ger sex mot ersättning har risk för att få hiv/STi och olika typer
av ohälsa. Även om det inte är ett uttalat problem på Gotland så finns det,
utan att vi alltid ser det. Vilka är mekanismerna bakom det och hur kan
arbete göras för att hjälpa personer som hamnat i det?

Nicklas Dennermalm från RFSL
16.30-17.00 Vad tar vi med oss från dagen?
Reflektion från deltagarna

