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Abstract

Chlamydia is a sexually transmitted infection. The infection rates have increased in the last 

decade. During 2008 the trend rates declined in all counties and regions in Sweden. 

Chlamydia infections have a geographical spatial pattern differences. This is seen from the 

national surveillance data report from the Swedish Institute for infectious disease control 

(SMI). The overall aim with the study is to conduct a geographical analysis of Chlamydia 

infections and explain the differences in the spatial pattern. The study is limited to the 

counties and a region that have been using Becton Dickinson laboratorial analysis methods. 

The study is based on statistics on Chlamydia infections incidence rates, from the SMI. The 

statistics did raise questions regarding the spatial patterns differences. Therefore some of the 

chosen counties and region were contacted through both telephone and email. Further 

information search was conducted on internet sites for some of the government authorities:

The National Board of Health and Welfare, Swedish National Institute of Public Health etc. 

The mentioned authorities along with the SMI, play important roles in the area of sexually 

transmitted infections (STI). 

Geographical spatial pattern differences of Chlamydia in the chosen counties and region can 

be explained on the basis of several factors. Statistics have been influenced by the fact that 

individuals have tested themselves in other areas/locations and not the locations where they 

have their permanent addresses (home areas). The quantities of taken samples and the 

effectiveness regarding the processes taken to reduce Chlamydia infections have led to 

detection of several cases and control of further infections. The public has more place access 

and opportunities of carrying out the tests (both in the region, the counties and through 

internet). The possibility to conduct detailed geographical studies has been limited because of 

the missing data at the municipality level. However, the study has raised questions that need 

further analysis. The previous research of Chlamydia infections has shown that other 

countries for example USA have succeeded in conducting detailed research studies of

Chlamydia infections by using  geographic information systems (GIS) methods.

Are there possibilities to conduct such research in Sweden with the current Swedish statistics 

on Chlamydia infections?

Keywords: Chlamydia, Chlamydia infection, counties, regions, prevention strategy, 

geographic information systems (GIS)



Sammanfattning 

Klamydia är en sexuell överförbar infektion. Klamydiainfektioner har under det senaste 

decenniet ökat på nytt i Sverige. År 2008 skedde en trendminskning i alla landsting och

regioner. Utgångspunkten är att det finns mycket kunskap i samhället om klamydia och 

skyddsåtgärder för sjukdomen. Geografiska skillnader vad gäller spridning av 

klamydiainfektioner förekommer, vilket framgår av statistik från alla 21 landsting/regioner i 

Sverige. Det övergripande syftet med studien är att göra en geografisk analys av 

klamydiainfektioner och ge förklaring till förekommande skillnader av det rumsliga mönstret. 

Studien begränsar sig till landsting och region som använt sig av Becton Dickinsons testmetod 

och har utgått ifrån statistik från Smittskyddsinstitutets (SMI). Därefter har de berörda 

landstingen och regionen kontaktats via både mail och telefon. Vidare informationssökning 

har skett hos de olika aktörerna inom klamydiaområdet såsom socialstyrelsen, statens 

folkhälsoinstitut osv. 

Klamydiainfektioner har utvecklats i olika takt i de valda landstingen/regionen genom åren. 

Det rumsliga mönstret kan förklaras utifrån flera faktorer. Statistik påverkas av att individer 

testar sig på andra orter än där de är mantalsskrivna (hemkommuner). Antal tagna 

provmängder och effektivitet vad gäller handläggning av klamydiainfektioner leder till 

upptäckt av flera fall och bromsar utvecklingen. Även tillgänglighet till platser för testning 

har ökat i vissa län. 

Möjlighet att genomföra en grundlig geografisk analys begränsas på grund av avsaknad av 

data på kommunnivån. Däremot har studien lett till frågor som man bör söka svar på. 

Tidigare forskning har visat att andra länder exempelvis USA har lyckats genomföra 

detaljerade studier av klamydiainfektioner med hjälp av geografiskt informationssystem 

(GIS). Finns möjligheter att genomföra sådana klamydiastudier i Sverige med nuvarande 

svensk data?

Nyckelord: Klamydia, klamydiainfektioner, landsting, region, preventionsstrategi, 

handlingsplan, geografiskt informationssystem (GIS).
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Ordförklaring 

Förkortningar

Aids acquired immune deficiency syndrome – förvärvat immunbristsyndrom
FHI Statens Folkhälsoinstitut
HIV human immuno deficiency virus – humant immunbristvirus
RFSL Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning
SMI Smittskyddsinstitutet
STD Sexually transmitted diseases – sexuellt överförbara sjukdomar
STI Sexually transmitted infections – sexuellt överförbara infektioner
GIS Geografiskt informationssystem

Begreppsförklaringar

Klinisk anmälan: Utförs av behandlande läkare och ska innehålla diagnos, misstänkt 

smittkälla, smittvägar, smittland, riskyrke m.m. Anmälan sker senast 24 timmar från 

diagnosen. Denna tidsperiod är en vecka för vissa sjukdomar.1

Laboratorieanmälan: Anmälan görs av laboratorieläkare som har diagnostiserat det 

smittämne som orsakat den anmälningspliktiga sjukdomen. Anmälan sker senast 24 timmar 

från diagnosen. Laboratorieanmälan är frivillig för vissa sjukdomar. 

Totalt antal fall: Antal rapporterade smittfall, även om de enbart rapporterats med en klinisk 

anmälan eller med en laboratorieanmälan.2

Incidens: Antalet nya sjukdomsfall per 100 000 invånare under en viss tidsperiod. 

Incidens beräknas genom att ta antalet fall (i tidsperioden) genom befolkningsmängd och 

multiplicera med hundra tusen. Formellt: 100.000*[Totalt antal fall]/[antal invånare].3  

Prevalens: Andelen personer med en viss sjukdom eller ohälsa i en given befolkning under 

en viss tidsperiod.4

Sjukdomsförebyggande arbete/insatser: Syftar till att identifiera riskfaktorer för 

sjukdom/ohälsa, ställa diagnos och förhindra/minska sjukdom/ohälsa hos utsatta grupper.5

Hälsofrämjande arbete/insatser: Syftar till att stärka kontrollen hos individer och hela 

samhället för att öka hälsans bevarande hos individer och för hela befolkningen. Kombination 

av metoder riktade till olika sektorer i samhället används i det hälsofrämjande arbetet.6

                                               
1 http://www.smi.se/statistik/hjalp-och-forklaring/forklaring-av-begrepp/ 09-04-01
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Gatrell and Elliott 2009 s. 6
5 Hedin & Källestål 2002 s. 8-9
6 Ibid.
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1 Inledningen

Klamydia har under de senaste tio åren ökat på nytt i Sverige. På en grovmaskig nivå 

(landsting) kan man se att utvecklingen följt ett tydligt mönster. Incidensen7 ökade först i ett 

bälte tvärs över Sverige, varefter följde nya toppar på andra håll och sist kom ökningen till 

Småland. Min handledare, Anders Schaerström sammanställde utkast till projektbeskrivningar 

på några teman som verkade intressanta. Jag valde temat om klamydiainfektioner av två 

anledningar; Dels skulle jag läsa en valbar kurs i ”Infectious disease epidemiology”, dels har 

jag undrat varför det är så svårt att få sjukdomen under kontroll trots alla klamydiakampanjer.

1.1 Bakgrund
Klamydia är en sexuell överförbar infektion och orsakas av en bakterie, Chlamydia 

trachomatis. Bakterien finns i urinröret, hos kvinnor även i slidan/livmoderhalsen, och ibland 

i ändtarm och/eller svalg och smittar vid samlag och andra oskyddade sexuella kontakter. 

Inkubationstiden är kort, några dygn till någon vecka. Klamydiasmittan ger inga påtagliga 

symptom. Därför kan en del smittas utan att märka att de har sjukdomen. Eventuella symptom 

yttrar sig främst som sveda/klåda när man kissar, beroende på inflammation i urinröret. 

Kvinnor som inte behandlas kan få bestående skador på äggledarna med risk för sterilitet. 

Män kan få inflammation i bitestiklarna. Även barn kan smittas under förlossningen om 

mamman har klamydia. Smittade barn får ögoninfektioner eller lunginflammation. 

Infektionen behandlas lätt med antibiotika och risken för följdsjukdomar minimeras om

behandlingen sätts in snabbt efter smittillfället. Diagnosen ställs främst genom påvisande av 

smittämnet i urin, urinrör, livmoderhals, svalg eller ändtarm.8

Fram till år 2006, tillämpade landstingen testningsmetoder från Abbott/Roche eller Becton 

Dickinson. Under hösten 2006 kom upptäckten att Abbott/Roche testningsmetod missade en 

ny genetisk variant av Chlamydia trachomatis (nvCT). Becton Dickinson testmetod däremot 

kunde avslöjar den nya varianten av Chlamydia trachomatis (nvCT).9

Under år 2007 bytte de landsting som använt sig av Abbott/Roche testningsmetod till annan 

säkrare testmetod.10

                                               
7 Antalet nya sjukdomsfall i en population under en viss given tid
8 Svanström (2003) s. 52, http://www.smi.se/sjukdomar/klamydiainfektion/ 09-04-03
9 http://www.smi.se/statistik/klamydiainfektion/?t=com&p=10546#statistics-nav 09-04-03
10 http://www.smi.se/statistik/klamydiainfektion/?t=com&p=10648#statistics-nav 09-04-03
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Kondomanvändning skyddar mot klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar under 

förutsättning att kondomen är hel och används under hela samlaget.11 Klamydiainfektion är 

enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom. Inträffade fall anmäls till 

smittskyddsläkaren i varje landsting samt till Smittskyddsinstitutet (SMI). Klamydiainfektion 

är även en smittspårningspliktig sjukdom. Detta innebär att personer som har haft samlag med 

en smittad person, kontaktas för att komma till sjukvården för information och undersökning 

(kontaktspårning).12

1.2 Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med studien är att göra en geografisk analys av klamydiainfektioner i 

de åtta landsting som använt sig av Becton Dickinson testmetod. Dessutom avser uppsatsen 

att ge en förklaring till förekommande skillnader av det rumsliga mönstret. Följande 

frågeställningar formulerades för ändamålet.  

 Hur kan det rumsliga mönstret i de åtta landstingen förklaras?

 Hur är spridningen fördelad mellan könen?

 Vilka preventionsstrategier används för att minska spridningen av klamydiainfektioner 

i de åtta landstingen?

1.3 Avgränsning   
Sverige är indelat i 18 landsting samt 2 regioner, Skåne och Västra Götaland. Regionerna är 

också landsting men har ett utökat regionalt utvecklingsansvar. Dessutom har Gotlands 

kommun ett landstingsansvar. De 18 landstingen är Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, 

Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg, Norrbottens län, Stockholms län, 

Sörmland, Uppsala län, Västerbottens län, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Örebro 

län och Östergötland.13

Landstingens viktigaste uppgift är att sköta hälso- och sjukvård. Med hälso- och sjukvård 

menas enligt hälso- och sjukvårdslagen att medicinskt förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar och skador. Varje landsting har skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen att 

                                               
11 Svanström (2003) s. 52, http://www.smi.se/sjukdomar/klamydiainfektion/ 09-04-08
12 http://www.smi.se/sjukdomar/klamydiainfektion/ 09-04-08
13 http://www.skl.se/artikel.asp?C=444&A=283 09-04-10
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erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. För övrigt har 

landstingen även ett folkhälsoansvar. Enligt lagen skall landstinget verka för en god hälsa hos 

hela befolkningen. Lagar som gäller för landstingen gäller även kommuner som inte ingår i 

landsting (regionerna Skåne, Västra Götaland samt Gotlands kommun). 

Nästan alla landsting har särskilda (regionala) handlingsprogram och folkhälsomål för att 

minska riskfaktorer och särskilda sjukdomar i respektive landstingsområde.  Programmen och 

målen har ofta enligt Socialstyrelsen en traditionell inriktning i fråga om områden, dvs. de 

berör olycksfall och skador, sex och samlevnad alkohol och droger, hjärt- och kärlsjukdom 

etc.14 I fortsättningen kommer alla landsting, regioner och kommun att refereras som 

landsting i rapporten.

Studien är begränsats till åtta landsting som tillämpade testningsmetoder från Becton 

Dickinson. (Blekinge, Jämtland, Jönköping, Norrbotten, Uppsala, Västerbottens, Västmanland 

och Västra Götaland). Vidare är att Studien har skett på landstingsnivån. Att studera 

klamydiainfektioner på kommunnivå är omöjligt. Detta har bekräftats via telefonkontakter 

med bland annat Jämtland och Blekinge. Anledningen är bland annat att kommuner inte kan 

ge helt sanna svar, eftersom individer inte alltid söker testning i hemmakommunen, även om 

det i många fall är det vanligaste. Dessutom anmäls klamydiafallen med kod till SMI och 

smittskyddsenheterna. Man vet inte var patienten är mantalsskriven.  Enbart behandlande 

läkare känner till patientens identitet.

1.4 Metod och källor
Syftet med studien är att göra en geografisk analys av klamydiainfektioner och ge förklaring 

till förekommande skillnader av det rumsliga mönstret. Rapporten innehåller både kvantitativa 

och kvalitativa studier inom ämnesområdet klamydia och preventionsstrategier för sjukdomen 

i Sverige.

Den kvantitativa delen är utgångspunkten. Faktabaserat underlag i form av statistik om 

klamydiainfektioner har hämtats från Smittskyddsinstitutets (SMI) hemsida. Tidsintervallet 

1999 – 2008 är tillräckligt för att studera trender. Incidensdata om klamydiainfektioner har 

använts istället för totala fall (prevalens). Anledningen är att incidensdata är ett bra 

                                               
14 SOU 1998:43 s.79 – 82 



8

hjälpmedel för att hitta trender och tendenser för en sjukdom. Incidensdata för det aktuella 

året (figur 1) är beräknade på föregående års befolkningsunderlag eftersom antal invånare per 

län för det aktuella året inte är känt. Geografiskt informationssystem (GIS) Mapinfo. har 

använts för att utarbeta en generell överblick av klamydiaincidens i alla 21 landsting mellan 

åren 1999 - 2008. Kartmaterial som visar indelningar av Sveriges landsting var en del av GIS 

övningar under perioden 081103 – 090116. Med hjälp av incidensdata från SMI, bearbetades 

en statistik karta (se figur 1). Data med totalt fall (prevalens) av klamydiainfektions 

fördelning mellan kön i de olika länen är tillskickat via mail (finns i bilagan). För att kunna 

beräkna incidensfördelning mellan kön, har ytterligare data om befolkningsmängden i de 

olika länen, hämtats från Statistiska centralbyrån (SCB). Den kvalitativa delen utgörs av 

närmare granskning av både klamydiainfektioner och preventionsstrategier i de åtta 

landstingen. De flesta landstingen har en smittskyddsenhet. Jag har både skickat mail och tagit 

telefonkontakt med de olika av smittskyddsenheterna för att få närmare förklaring av 

incidensutveckling och preventionsstrategier. Svaren framgår i resultat delen. 

Förutom informationen från Smittskyddsinstitutets (SMI) hemsida var min första tanke att 

uppsöka liknande studier i Sverige och användbar litteratur i ämnet. Sökorden ”klamydia” på 

uppsatsdatabasen (http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok ) resulterade i 4 träffar. Ytterligare 

sökning efter information genomfördes hos Folkhälsoinstitutet och på Socialstyrelsen 

hemsida. Sökorden ”klamydia” har tillämpats exempelvis hos Folkhälsoinstitutet www.fhi.se, 

vilket gav 27 träffar respektive 94 träffar på hela Socialstyrelsens webbplats. 

Vidare undersökte jag om det finns geografiska studier om klamydia i andra databaser. 

Genom International Journal of Health Geographics, pub med osv. fann jag litteratur om hur 

GIS har använts exempelvis i USA för att kartlägga klamydiainfektioner. Ett urval av 

litteraturen gjordes med hänsyn till rapportens frågeställningar. Littertursammanfattningen

redovisas i den tidigare forskningsdelen. Eftersom litteraturen är på engelska och har 

sammanfattas på svenska, har vissa begrepp varit svårt att översätta. Sådana svåröversättliga 

begrepp anges kursivt i rapporten. Detta gäller även andra begrepp som varit svåra att 

översätta i rapporten.  Ordförkortningar och svåra begrepp tas upp i ordförklaring (vissa svåra 

begrepp förklaras även i löpande text och i fotnoter).

Vissa egna reflektioner i studien bygger på deltagande av delkurserna ”Infectious disease 

epidemiology” under perioden 090119 – 090327 samt ”Sjukdomsförebyggande och 
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hälsofrämjande arbete” under perioden 090930 – 080430. Data om klamydiainfektioner är 

tagna från Smittskyddsinstitutet. Befolkningsmängd data kommer från Statistiska centralbyrån

(SCB). All data finns i bilagor.

1.5 Källkritik
Klamydiafallen i alla landsting kan inte jämföras eftersom vissa av de geografiska 

skillnaderna förklaras av det faktum att landstingen har använt sig av olika laboratoriers 

analysmetoder. Studien har därför begränsats till åtta landsting. Detta resulterar i att det bli 

svårt att följa hur spridningen i hela landet har sett ut genom åren.

Spridning av Klamydiainfektioner har skett i olika takt i de åtta olika landstingen. 

För att kunna hitta någon tänkbar förklaring till detta, tog jag kontakt via telefon och mail med 

olika smittskyddsenheter. Av de åtta valda landstingen, lyckades jag komma i kontakt med 

personal från sex smittskyddsenheter. Mina försök att nå de personaler som kunde besvara 

mina frågor i Norrbotten och Västerbotten landsting, gav inga resultat. Det medför att det blir

svårare att se helhetsbilden/jämföra klamydiaarbetet i alla åtta landstingen.

Följande frågor ställdes till varje landsting: 

 Vilka förklaringar låg bakom utvecklingen av klamydiainfektioner i respektive 

landsting (med stöd av statistik 1999 – 2008)? 

 Vilka preventionsstrategier följer man för att minska spridning av klamydia i 

respektive landsting? 

Alla sex landsting fick samma frågor men de erhållna svaren såg lite olika ut. Vissa landsting 

gav utförliga svar medan andra gav mer kortfattade svar, vilket framgår i undersökningen.

När det gäller tidigare forskning av klamydia, så finns det ett stort utbud av tryckt litteratur 

om sexuellt överförbara sjukdomar/infektioner (STD och STI på engelska). Forskningen är 

främst fokuserad på USA. Någon liknande svensk forskning har jag inte kunnat hitta. Jag har 

valt några engelska vetenskapliga studier om klamydia och översatte dessa, från engelska till 

svenska. Jag är medveten om att bristande språköversättning kan förekomma.   
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2 Teorier och tidigare forskning

För att kunna besvara frågeställningen om hur det rumsliga mönstret i de åtta landstingen kan 

förklaras, har jag sammanfattat några forskningsmetoder inom medicinsk geografi som är 

relevanta för min uppsats, samt pekat på tidigare forskning om hur geografiskt 

informationssystem (GIS) har använts för att studera könssjukdomar (inklusive 

klamydiainfektioner). Jag har också beskrivit olika teorier som används inom 

beteendevetenskap, eftersom dessa är viktiga att känna till vid implementering av olika 

preventionsstrategier för beteendeförändring.

2.1 Forskning inom medicinsk geografi
Inom medicinsk geografi finns olika sätt att beskriva/förklara hälsan ur ett geografiskt 

perspektiv.

2.1.1 Positivistisk forskning 

Medicinsk geografi ur positivisttänkande går ut på att kartlägga sjukdomsdata för att därefter 

försöka förklara den rumsliga fördelningen. Positivistisk forskning i allmänhet använder sig 

av kvantitativa, oftast statistiska metoder med provtagningar från en stor befolkningsgrupp. 

Därefter försöker man att generalisera dessa provtagningar från befolkningen. 

Provtagningarna bör vara så stora som möjligt eftersom detta förstärker resultatet. Läget och 

avstånd är nyckelvariablerna utifrån en positivistisk forskning. Ett exempel av positivistisk 

forskning genomfördes av Gould och Wallace (1994). Målet med forskningen var att studera 

spridningen av HIV- viruset och kartlägga den växande förekomsten av AIDS- fall i USA 

samt analysera anmälda fall i New Yorkregionen. Data på den nationella nivån visade hög 

förekomst av fall i de stora städerna. Efter några år fortsatte spridningen till de mindre 

städerna genom en process av hierarkisk diffusion (spridning) . Efter ytterligare några år 

skedde lokala spridningsprocesser contagious diffusion.15

Contagious diffusion kan översättas som ”närhetsspridning”.  Skillnaden är att vissa fenomen 

kan spridas från en stor stad (t.ex. huvudstaden) till regionala centra och därifrån till mindre 

städer medan andra fenomen sprids från en källa till det närmaste området – som ”ringar på 

vattnet” utan att orternas storlek eller rangordning har något med saken att göra. Ofta 

                                               
15 Gatrell & Elliott 2009 s.23-48
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förekommer båda spridningsförloppen samtidigt.16 Positivistisk forskningen fokuserar med 

andra ord på det som är mätbart och kan generaliseras. Förekommande individuella 

egenskaper kan registreras, men målet är inte att söka efter individuella tolkningar.17

2.1.2 Social interaktionsforskning

Inom social interaktionsforskning ligger betoningen på betydelsen av sjukdom/ohälsa för en 

individ. Forskarens uppgift är att tolka dessa betydelser som orsakar att individer agerar 

irrationellt eller på ett visst sätt (att se saker ur en individs perspektiv). Inom social 

interaktionsforskning, studerar man små grupper av individer i ett samhälle. Här anser man att 

platsens betydelse för individen är viktigare än den noggranna registreringen av stora 

områden/area. Man använder kvalitativa i stället för kvantitativa metoder. Ett exempel på en 

studie utifrån ett socialt interaktionsperspektiv, är en studie genomförd av Stead och kollegor 

(2001). Studien handlade om effekter av tobaksrökning inom ett område. Man fokuserade inte 

på rökningsfrekvens eller modeller för att studera rökning. Istället ville forskarna komma 

underfund med olika sociala processer som formade hälsorelaterade beteende och utfall. Den 

sociala interaktionsforskningen kritiseras av positivister bland annat för att resultatet utifrån 

små mängder (individer) är svåra att verifiera och dessutom tar social interaktionsforskning 

inte hänsyn till strukturell påverkan på hälsan.18

2.1.3 GIS och forskning om sexuellt överförbara sjukdomar

I andra länder, exempelvis USA, har man forskat kring hur GIS används för att studera 

epidemiologi19av sexuellt överförbara sjukdomar (STD). Där har flera studier rekommenderat 

att designen och genomförandet av effektiva implementeringsprogram för att kontrollera och 

minska STD, bör grundas på förståelse av existerande rumsliga mönster. Detta eftersom STD 

karakteriseras av geografiskt mönster.

Bland de rumsliga metoderna vad gäller GIS tillämpning finns Exploratory Spatial Data 

Analysis (ESDA). På nationella nivån kan ESDA användas av exempelvis 

smittskyddsinstitutet för att övervaka den rumsliga och temporala fördelningen av 

könssjukdomar inom olika landsting. ESDA kan med fördel användas för att identifiera 

hotspots, d.v.s. eventuella ”problemlän” som inte skulle kunna vara tydliga annars. Dessa 

                                               
16 Anders Schaerström
17 Gatrell & Elliott 2009 s.23-48
18 Ibid.
19 Epidemiologi – Läran om det som förekommer bland eller drabbar människor. Detta behöver inte vara en 
sjukdom. Svanström 2003 s. 17  
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metoder kan hjälpa myndigheter att designa specificerade, anpassade områdesprogram som 

tar hänsyn till global och lokal rumslig påverkan. De är vidare användbara för att framställa 

effektiva bevakningsystem som kan varna vid eventuella ökningar av olika typer av 

könssjukdom. Exampel på användning av ESDA beskrivs I litteraturen20

Författarna använde sig av Bayesian smoothing och ESDA-metoder i GIS för att identifiera 

och studera klamydiafallen med hjälp av data från Texas. Valet av platsen (Texas) baserades 

på tillgängligheten av data. Bayesian Smoothing är en metod för att jämna ut data och 

minimerar därmed risken för feltolkningar av data. Exempelvis kan de län som är små i 

storlek ge inkorrekta uppgifter om klamydiafall på grund av mindre befolkningsmängd. 

Uppgifter om antal fall kan därför vara ofullständiga och leda till risker för feltolkning i 

sådana små län jämfört med de län som har hög befolkningsmängd. Studien bevisade att 

Bayesian smoothing och ESDA-metoder kunde tillämpas i vilket län och land som helst och 

för vilken åldersgrupp som helst inom en vald rumslig/geografisk enhet.  Vid tillgång till data 

däremot, rekommenderas att analyser sker på mindre geografiska områden. Vidare drog 

författarna slutsatsen att Bayesian smoothing och ESDA-metoder kan assistera olika program 

genom att använda övervakningsdata för klamydia till att identifiera relevanta förändringar i 

vissa specifika geografiska områden.21

Det finns mera studier, där GIS har varit användbart i epidemiologiska studier av 

könssjukdomar. I en artikel beskrivs hur författarna har undersökt det rumsliga mönstret för 

individer med gonorré, eller klamydiainfektion i Calgary Health Region (CHR).22 GIS 

användes för att kartlägga prevalens av gonorré och klamydiainfektion, och för att sedan 

kunna hitta lämplig prevention och kontroll åtgärder. I en annan studie beskriver författarna, 

hur den geografiska epidemiologin av STD kan vara en hjälp vid identifiering av en sjukdoms 

utbrottskälla, spridningsmönster och ge riktning för kontrollstrategier.23  Författarna 

etablerade ett GIS övervakningssystem för STD på en stor militärpost (Fort Bragg, North 

Carolina) genom att använda STD som det initiala utfallet för modellen. Studien visade att 

den GIS baserade sjukdomsövervakningen snabbt och lätt kunde implementeras på platsen 

och var användbart vad gäller framställning av förebyggande interventioner.

                                               
20 Owusu-Edusei K. et al.2009   
21 Ibid.
22 Bush K.R et al. 2008
23 Zenilman M. J et al. 2002
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2.2 Teorier inom beteendevetenskap
De flesta teorier om hälsofrämjande och ändring av hälsobeteende är tagna från social- och 

beteendevetenskapen.24 Vad är då en teori och hur kan teorier bidra vid planering av 

folkhälsoprogram? Teorier är ett systematiskt sätt att förstå sig på händelser och olika 

situationer. De är en uppsättning av koncept, definitioner och propositioner som förklarar eller 

förutspår dessa händelser eller situationer genom att belysa förhållandet mellan variabler. 

Teorier bör vara logiska och ha stöd i tidigare forskning inom området. Teorier är av naturen 

abstrakta och har inget angivet innehåll. De blir användbara först när de fylls med praktiska 

ämnen, mål eller problem. Modeller brukar använda sig av olika teorier för att användaren ska 

förstå problem i vissa situationer (kontext). De är dock inte lika specificerade som teorier.25

Vid användning av teorierna inom hälsofrågor krävs att användaren av teorin är bekant med 

den epidemiologiska och biologiska vetenskapen. Många av teorierna inom hälsofrämjande 

arbete är inte helt utvecklade eller blivit noggrann undersökta. Därför brukar de kallas för 

conceptual frameworks eller theoretical frameworks.26

Det finns ingen dominerande teori eller någon särskild teori som kan besvara alla problem 

inom det hälsofrämjande arbetet. Användning av teorier som ett underlag vid implementering 

av olika program har en del fördelar: Teorier fungerar som vägkarta för undersökta problem. 

De kan hjälpa till att förklara hälsobeteende utifrån samspelet mellan den sociala och fysiska 

miljön. De kan identifiera den mest passande målgruppen, metoder, vilka resultat som ska 

utvärderas med mera. Att välja en teori som ska belysa ett användbart perspektiv till 

problemet börjar dock inte med den mest förtrogna eller användbara teorin. Denna process 

startar med en grundlig bedömning av situation/problem: Vad är det som ligger till grund för 

analys eller ändring, ämnet och vilken typ av beteende ska adresseras?27 I Glance & Rimer 

(2005) beskrivs modeller och teorier för förändring utifrån tre nivåer: individ- interpersonell-

och lokalsamhällsnivå. (Även Naidoo & Wills (2000), ger beskrivningar på individnivån). 

Health belief model (HBM) är en psykologisk modell som försöker förklara och förutsäga 

hälsobeteenden som görs genom att fokusera på attityder och tron på individen. Modellen 

visar hur individen är mottaglig att genomföra förändringar. Detta ser man genom att 

undersöka hur målgruppen upplever risken utan beteendeförändring och om 

                                               
24 Glance & Rimer 2005   
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid
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beteendeförändringen kan genomföras till ett rimligt pris. Enligt Naidoo och Wills är 

hälsoupplysning (the educational approach) en viktig komponent i beteendeförändring. Detta 

innebär att målgruppen bör få information och upplysning om hälsorisker för att kunna ta 

ställning till beteendeförändringen.28

Stage of change model beskriver individens motivation och vilja att förändra sitt beteende.

 Precontemplation (före övervägande): ovilja till förändring, försvar, överskattar 

fördelarna och undviker information

 Contemplation (övervägande): mer medvetenhet, ambivalens, skattar fördelarna med 

hälsoriskbeteendet högre.

 Preparation (förberedelse): Har bestämt sig, skattar nackdelarna med 

hälsoriskbeteendet högre, kort tid.

 Action (handling): Genomfört förändring, stor återfallsrisk, skattar nackdelarna med 

hälsoriskbeteendet högre. 

 Maintenance (vidmakthållande): beteendeförändringen kan vara i minst 6 månader. 

Vid tillämpning av modellen bör man ha följande i åtanke:

Modellen är inte linjär. Individer kan falla tillbaka till gammalt beteende. Kunskap om 

modellens olika steg kan underlätta för användaren att sätta in rätt åtgärder eftersom olika 

åtgärder/strategier passar olika stadier. Modellen kan även användas på gruppnivå för att 

undersöka vilken fas befolkningen befinner sig i.29

Precaution Adoption Process Model (PAPM): Liknar SCM. Här nämns sju stadier hos en 

individs resa från medvetenhet till handling: Maintenance (Vidmakthållande): I steg ett är 

individen omedveten om en fara. I steg 2 är individen medveten men förbli oengagerad. 

Under steg 3 står man inför valet om att handla eller låta bli att göra något alls. I steg 4 väljer 

man att inte agera.  I steg 5 har en individ bestämt sig för att agera. Under steg 6 agerar man 

och slutligen vidmakthållande i steg 7. PAPM- modellen liknar SCM. Skillnaderna är att i 

PAPM modellen följer individer alla steg utan att hoppa över något steg. Individer kan i 

senare steg falla tillbaka till föregående steg, (exempelvis från 5 till steg 3) men individer kan 

omöjligt falla tillbaka till steg 1 och 2 efter att man har gått genom dessa steg.30

                                               
28 Glance & Rimer 2005,  Naidoo & Wills 2000 s.222- 226.
29 Glance & Rimer 2005,  Naidoo & Wills 2000 s.231 239.
30 Glance & Rimer 2005
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Enligt Theory of reasoned action (TRA) är den beteendemässiga avsikten att ta till sig ett visst 

beteende den bästa förutsägelsen för det beteendet. Man undersöker rådande attityder och om 

omgivningen samtycker eftersom sociala normer är en viktig del för förändrat beteende enligt 

denna teori. Teorin om planerat beteende (TPB) är en teori som kan förutsäga avsiktliga 

beteenden, därför att beteenden kan planeras. TPB är efterträdaren till den motsvarande 

Theory of reasoned action. TPB skiljer sig från TPA eftersom den har tillägget att den utgår 

från att det är lättare att förändra ett beteende om man känner att man har kontroll.31

Social cognitive theory (SCT) är en av de mest använda hälsobeteende teorier där man 

utforskar hur personliga faktorer, miljöfaktorer och mänskligt beteende interagerar med 

varandra för en förändring av hälsobeteende. Enligt SCT finns det tre huvudfaktorer som 

påverkar sannolikheten för att en individ ska ändra sitt på beteende när det gäller hälsa:

Personlig makt, mål och förväntningar på resultatet.32

SCT använder konceptet Observational learning. Det är enklare för en individ att ändra sitt 

eget beteende när man ser en beteendeförändring med positivt resultat hos en annan person i 

sin omgivning. SCT tar upp samspelet mellan miljön och individen, vilket är bra att använda 

sig av när man vill bygga upp stödjande miljöer som kan underlätta för individer att ta till sig 

nya beteenden. Beteendeförändring enligt STC hänger bl.a. på motivation och individens 

självtillit.33  

Diffusion of Innovations Theory förklarar hur en ny produkt eller idé uppfattas och sprids i ett 

samhälle eller från ett samhälle till ett annat. Teorin ger användaren möjlighet att jämföra 

olika interventioner och utvärdera resultat. Användning av diffusions of innovations i 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande syfte kräver förändringsprocesser och tillämpning 

av olika strategier på många olika nivåer. Även anpassning till målgruppen är viktigt för att 

uppnå framgång. Till exempel; individuell nivå - livsstilsförändring, interpersonell – ändring 

av policy och på lokalsamhällsnivå – användning av massmedia. Dessutom är tidsaspekten 

                                               
31 Glance & Rimer 2005,  Naidoo & Wills 2000 s.226–231
32 Glance & Rimer 2005
33 Ibid.
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viktig. Det tar olika lång tid för olika människor att ta till sig nya idéer, vilket innebär att

interventioner ska hålla på under lång tid.34  

Community organisation går ut på att på samhällsnivå uppmärksamma ett samhälls- eller 

hälsoproblem och att få invånarna i samhället att jobba för förändring och ett gemensamt mål. 

Samhällsgrupper ska själva komma på problemen och lösningar. Att arbeta nerifrån och upp,

gräsrotsbaserat, är en viktig strategi i hälsofrämjande arbete, framförallt för att delaktighet är 

viktigt för vidmakthållande.35

Med Communication Theory vill man ta reda på hur man med olika sorters 

kommunikationsmedel, till exempel en kampanj, kan nå rätt personer och bidra till en 

beteendeförändring. Vid utformandet av information är det viktigt att komma ihåg att 

budskapet påverkas av källans trovärdighet med mera. Olika källor, meddelanden och kanaler 

behövs för att nå olika människor.36

                                               
34 Ibid.
35 Glance & Rimer 2005. 
36 Ibid.
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3 Förekomsten av klamydiainfektioner i Sverige

3.1 Bakgrund
1998 infördes en klinisk anmälningsplikt av sexuellt överförd klamydiainfektion i Sverige. 

Under år 1999 ökade klamydiaincidens med 10 % jämfört med 1998. Incidensökningen 

förekom hos både män och kvinnor. Jämfört med 1998 noterades en ökning av incidensen i 

hälften av alla län samt en ökande incidens i samtliga storstadsregioner.37 Ökningen av antalet 

rapporterade klamydiafall som började 1996 fortsatte under år 2000, då 19 284 fall 

rapporterades (11 047 kvinnor, 8 217 män och 20 okänt kön). År 2000 rapporterades 15,4 % 

fler fall än 1999. Ökningen är jämnt fördelad över åldrarna. 20 – 24-åringarna fortsätter att 

vara den mest drabbade åldersgruppen och svarade för ca 40 % av fallen. Näst drabbade 

grupp är tonåringarna och gruppen 25 – 29 år som svarade för strax över 20 % av fallen.  

Klamydia är därmed mer en sjukdom bland unga vuxna än bland tonåringar. Ökningen var lite 

större bland män än kvinnor. Detta beror på att sjukdomen blivit lättare att diagnostisera på 

män. En utredning publicerades år 2000 av SMI. Syftet med utredningen var att undersöka om 

ökningen av antalet klamydiainfektioner berodde på ändrade laboratoriemetoder, ändrad 

provtagningspolicy eller om ökningen var reell. Resultatet visade att ökningen av 

klamydiafallen var inte enbart relaterade till förbättrade laboratoriemetoder. Dessa kunde bara 

delvis förklara ökningen.38

Antalet kliniskt rapporterade fall av klamydiainfektion år 2001 ökade med 15 % jämfört med 

år 2000. Under de senaste fyra åren har klamydiafallen i Sverige ökat med 60 %. Ökningen 

har skett hos båda könen.  Utjämningen av skillnaden mellan könen har fortsatt successivt. 43 

% av alla rapporterade fall var män jämfört med 37 % för tio år sedan. Samtliga landsting 

utom fyra (Södermanland, Gävleborg, Västerbotten och Kronoberg) uppvisade en ökning 

jämfört med år 2000. Högsta incidensen noterades i sommar- respektive vinter turist länen 

Gotland och Jämtland, följt av Stockholm. De flesta fallen anmäldes under perioden augusti 

till november, en återkommande säsongsvariation som är tydlig bland tonåringarna.39

                                               
37 http://www.smi.se/statistik/klamydiainfektion/?t=com&p=6895#statistics-nav 09-04-15
38 http://www.smi.se/statistik/klamydiainfektion/?t=com&p=6896#statistics-nav 09-04-15
39 http://www.smi.se/statistik/klamydiainfektion/?t=com&p=6897#statistics-nav 09-04-15
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Figur 1: Utveckling av klamydiainfektioner i alla landsting, 1999 – 2008 med klamydiaincidens per 100 000 

invånare i alla landsting. Svart text = Landsting som använt Abbott/Roche (AR) testmetod och Röd text = 

Landsting som använt Becton Dickinsons (BD) testmetod.

Källa: http://www.sminet.se/mapapp/Klamydiainfektion_ySWE_ALL_20090619.xls 09-04-15
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Majoriteten (78 %) var smittade i landet, uppgifter om smittland dock saknades i 15 % av 

anmälningarna. Akut sjukdom var orsaken till att 34 % av klamydiafallen upptäcktes.  Fler 

män än kvinnor upptäcktes genom kontaktspårning (41 % män och 24 % kvinnor). Män 

genomgår klamydiatestning i mindre utsträckning än kvinnor (23 % av alla provtagna var 

män). Kontaktspårning är avgörande för att kunna hitta flera positiva män.40

Under 2002 ökade klamydiaincidens i Sverige för femte året i rad. Liknande trender vad 

gäller ökning av klamydiainfektioner observerades även i andra nordiska länder. Ökningen 

från 2001 till 2002 var 11 %. Incidensen i hela landet var 276 fall per 100 000 invånare. 2002 

var det den högsta incidensen som rapporterats i Sverige sedan 1990. Samtliga landsting utom 

fyra (Blekinge, Halland, Värmland och Västernorrland) uppvisade en ökning jämfört med år 

2001. Fortfarande var incidensen högst i sommar- respektive vinterturistlänen Gotland och 

Jämtland, följt av Stockholm men nu även i Uppsala. Jämfört med genomsnittet för 

femårsperioden 1997-2001 var den procentuella ökningen störst i Västmanland (68 %) och 

Uppsala (62 %).41

År 2003 fortsatte antalet anmälda fall av klamydiainfektioner öka, nu med 9 % jämfört med 

2002. Klamydiaincidens var högst i storstadsregionerna Stockholm och Uppsala. I Gotland, 

som normalt har hög incidens, noterades en viss minskning. Även Värmland, Östergötland 

och Jämtland uppvisade en minskning. Alla andra landsting hade ökade incidens eller låg kvar 

på samma nivå som år 2001. Den största ökningen skedde i Södermanland och 

Västernorrland.42

Under 2004 ökade anmälda fall av klamydiainfektion med 20 procent jämfört med 2003. 

Ökning noterades i nästan alla landsting. Även semestermålet Gotland, där incidens minskade 

under 2003, hade nu liten ökning. Största incidensökningen noterades i Halland, 

Västernorrland och Värmland. Endast två landsting (Kalmar och Västerbotten) visade en 

minskad incidens. Storstadsregionen Stockholm står för den största andelen smittade i 

Sverige. Där ökade incidens måttligt under 2004. Fortfarande smittades majoriteten inom 

landet ( 87 % uppgav Sverige som smittland medan 5 % smittade utomlands).43

                                               
40 http://www.smi.se/statistik/klamydiainfektion/?t=com&p=6897#statistics-nav 09-04-17
41 http://www.smi.se/statistik/klamydiainfektion/?t=com&p=6898#statistics-nav 09-04-17
42 http://www.smi.se/statistik/klamydiainfektion/?t=com&p=6899#statistics-nav 09-04-17
43 http://www.smi.se/statistik/klamydiainfektion/?t=com&p=6900#statistics-nav 09-04-17
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En måttlig ökning på ytterligare 2,4 procent noterades under 2005 (efter 20 % från 2004). 

Både antalet provtagna personer samt andelen positiva prover har ökat under senare år. 

Klamydiaincidens minskade i hälften av alla landstingen under 2005 jämfört med 2004 medan 

man i övriga landsting sågs en ökning. Högsta incidensen fanns i Gävleborg, Jämtland och 

Stockholm. I storstadsregionerna, där de flesta smittade personer finns, var ökningen mycket 

liten. I Skåne noterades en minskning medan Stockholm ökade med 3 % och Västra Götaland 

med 1 %.44

Under år 2006 minskade Klamydia incidensen (2 % jämfört med föregående år 2005) för 

första gången (ökningen har iakttagits hittills ända sedan 1997). Det upptäcktes hösten 2006  

att många landsting använde testningsmetoder från Abbott/Roche med vilkas hjälp man inte 

kunde upptäcka den nya genetiska varianten av Chlamydia trachomatis (nvCT). Detta 

påverkade klamydiastatistiken för år 2006. Hög incidens, som också ökade under 2006, fanns 

på turistorterna Gotland (411 per 100 000 invånare), och Jämtlands län (546 per 100 000 

invånare). Incidensen var även hög i Uppsala län (435 per 100 000 invånare), Norrbottens län 

(411 per 100 000 invånare) och Västmanlands län (404 per 100 000 invånare).45

I de landsting som använt sig av Abbott/Roche testmetod under 2006, ökade antalet fall 2007 

med i genomsnitt 60 %. Allra högsta incidens (887 fall per 100 000 invånare) och störst 

ökning noterades i Dalarna. Där fann man också den högsta förekomsten av den muterade 

varianten av klamydiabakterien (65 %). På andra plats kom Gävleborg landsting som även 

hade en hög förekomst av den muterade varianten. Där skedde en stor ökning, 845 fall per 

100 000 invånare. Vissa landsting använde sig av Becton Dickinson (BD) testmetod före 

2007, som avslöjade den nya varianten av Chlamydia trachomatis (nvCT). I dessa landsting 

ökade klamydiaincidens med 18 %.  Under år 2007 anmäldes 47 101 fall av 

klamydiainfektion, vilket motsvarar en ökning på 45 % jämfört med år 2006.

Flera faktorer kan vara avgörande för denna ökning. Under 2006 använde många landsting 

testningsmetoder från Abbott/Roche och år 2007 skedde en ”catch-up” då dessa landsting nu 

bytt till annan testmetod. Åtta landsting som använt sig av Abbott/Roche testmetod 

undersöktes och den nya klamydiavarianten kunde påvisas hos 20–65 % av alla klamydiafall. 

                                               
44 http://www.smi.se/statistik/klamydiainfektion/?t=com&p=6901#statistics-nav 09-04-18
45 http://www.smi.se/statistik/klamydiainfektion/?t=com&p=10546#statistics-nav 09-04-18
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Detta tyder på att en stor andel av klamydiafallen missades under 2006. Vidare har man 

genomfört smittspårning under 2007 även för de klamydiafallen som inte blev diagnostiserade 

under 2006. Eftersom antalet klamydiafall ökade även i landstingen som använt Becton 

Dickinsons (BD) testmetod under 2007, tyder data på att det finns en allmänt ökad prevalens46

av klamydia i befolkningen. Antalet personer som testat sig ökade med 19 % jämfört med år 

2006, vilket ytterligare delvis kan förklara ökningen av antalet anmälda fall.47

Figur 2: Klamydiaincidens per landsting, 2006–2008.
Källa: http://www.smi.se/statistik/klamydiainfektion/?t=com&p=12669#statistics-nav 09-04-18

År 2008 anmäldes 42,001 fall av klamydiainfektion (454 fall per 100,000 invånare), 

motsvarar en minskning med 10,8% jämfört med 2007 (47,101 fall, 518 fall per 100,000 

invånare). Minskningen kan förklaras av följande faktorer:

– Landstingen som använt sig av Abbott/Roche testmetod bytte testmetod under 2007

– Ökad provtagning

– Intensifierad smittspårning

Data om testfrekvens är inte tillgänglig i skrivande stund, men mycket tyder på att 

provtagning har minskat, vilket i så fall ytterligare kan förklara minskning av antalet fall.

                                               
46 Andelen personer med en viss sjukdom eller ohälsa i en given befolkning under en viss tidsperiod
47 http://www.smi.se/statistik/klamydiainfektion/?t=com&p=10648#statistics-nav 09-04-18
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I de landsting som tidigare använt Abbott/Roche testmetod, minskade klamydiafallen under 

2008 med 14 %, störst minskning noterades i Dalarna (35,4 %). Andra landsting med minskad 

incidens är Kalmar, Kronoberg och Värmland där incidens minskade med 21-33%. 

I de landsting som hela tiden använt sig av Becton Dickinson testmetod, noterades en 

minskning med 3 %.48   

Åtta landsting har använt sig av Becton Dickinson testmetod förre 2007. Dessa är Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland, Jönköping och Blekinge 

(enligt figur 2). Genomförande av rikstäckande studier av klamydiainfektioner är begränsat 

eftersom landstingen använt sig av olika testmetoder fram till upptäckten hösten 2006. Man 

kan dra en slutsats att den verkliga utvecklingen av klamydiainfektioner i Sverige de senaste 

åren kan studeras i de ovan nämnda landstingen, eftersom dessa använde sig av Becton 

Dickinsons testmetod, som fångade upp även den nya varianten av klamydia. Det är även 

dessa landsting som återspeglar hur spridningen av klamydiainfektioner är fördelad mellan 

könen (Egna reflektioner).

3.2 Preventionsstrategier för att minska klamydiainfektioner 
Samhällsansvaret för klamydiainfektioner (även andra smittsamma sjukdomar) ligger hos tre 

myndigheter samt hälso- och sjukvården. Dessutom förekommer några frivilligorganisationer, 

som genom statligt stöd arbetar med frågan utifrån sin egen grundverksamhet. De insatser 

som behövs för att förebygga spridning av hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar 

berör ett stort antal olika huvudmän på central, regional och lokal nivå (arenor).49 Betoningen 

ligger på intersektoriell samverkan (omfattande samarbete mellan alla inblandade 

sektorer/myndigheter) på de tre olika nivåerna. Den intersektoriella samverkan framhålls som 

en nyckel till framgång i det hälsofrämjande arbetet. När det gäller det förebyggande arbetet 

mot klamydiainfektioner skulle arenorna beskrivas utifrån central/nationell, regional och lokal 

nivå, med olika medverkande aktörerna (Egna reflektioner).

3.2.1 Den nationella arenan

Staten formulerar nationella mål inklusive ett antal speciallagar som stödjer folkhälsan och 

hälso- och sjukvården. Arbetet här sker på nationell nivån genom lagstiftning eller 

överenskommelse mellan olika organisationer och företag. Detta arbete kan även ske på 

                                               
48 http://www.smi.se/statistik/klamydiainfektion/?t=com&p=12669#statistics-nav 09-04-19
49 http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/folkhalsa/HIV-
STI/specnavigation/fakta/klamydia/Vem_gor_vad_inom_klamydiaomradet.html 09-05-01
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regionalnivån och har ofta sina rötter i lokalt arbete. Viktiga aktörer här är tre myndigheter; 

Socialstyrelsen, folkhälsoinstitutet och smittskyddsinstitutet (Egna reflektioner).

Klamydiaarbetet (samt andra sexuella överförbara sjukdomar) styrs för närvarande av 

regeringens proposition: 2005/06:60 ”Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra 

smittsamma sjukdomar” Även Socialstyrelsens dokument i frågan. Handlingsplanen 

innehåller en samlad strategi för samhällets insatser för att förebygga spridning av hiv -

infektion och andra sexuellt överförbara samt för att minska konsekvenserna av dessa.50

Som tidigare nämnts, har nästan alla landsting särskilda handlingsprogram och folkhälsomål 

för att minska riskfaktorer och särskilda sjukdomar i respektive landstingsområde.

Socialstyrelsen ansvarar för och tillsyn över hälso- och sjukvården (som drivs av kommuner 

och landsting) och ansvarar för både förebyggande åtgärder och smittskydd vad gäller hiv och 

sexuellt överförda sjukdomar (STI). På regeringens uppdrag, ska Socialstyrelsen samordna, 

följa upp och utvärdera hela landets förebyggande insatser på området. Ett pågående arbete är 

att ta fram nationella mål och handlingsplaner för klamydiapreventivt arbete. Detta sker i 

samverkan med en rad aktörer inom området.51 Syftet med handlingsplanen är att ge olika 

aktörer stöd och visa på inriktning i det preventiva arbetet, som skall leda till att färre unga 

personer smittas av klamydia.52

Smittskyddsinstitutet (SMI) uppgift är bland annat att följa det epidemiologiska läget i Sverige 

för klamydia och föreslå åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen. Utifrån statistik 

görs epidemiologiska utvärderingar, till exempel trendanalyser. SMI följer också utvecklingen 

av klamydiainfektioner internationellt. Större delen av omvärldsbevakningen sker via 

webbplatser med aktuell information om smittskyddsfrågor, till exempel 

Utrikesdepartementet, WHO och andra länders smittskyddsmyndigheter samt internationella 

nätverk för epidemiologisk övervakning. För EU finns sedan ett par år den epidemiologiska 

övervakningsmyndigheten European Center for Disease Control, ECDC, placerad i Solna.53

                                               
50  http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/D555A0EA-F27C-4F6B-B2E9 
79FDA8F22AD7/0/Propositionen.pdf 09-05-01
51  http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/folkhalsa/HIV-
STI/specnavigation/fakta/klamydia/Vem_gor_vad_inom_klamydiaomradet.html 09-05-01
52  http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/folkhalsa/HIV-STI/specnavigation/sos_roll/Strategier.htm 09-05-01 
53  http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/folkhalsa/HIV-
STI/specnavigation/fakta/klamydia/Vem_gor_vad_inom_klamydiaomradet.html 09-05-02
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Statens folkhälsoinstituts (FHI) roll inom detta område är bland annat att ge kunskapsunderlag 

om levnadsvanor och levnadsförhållanden till stöd för den nationella planeringen och 

uppföljningen av hiv/STI-prevention, sprida kunskap till de involverade aktörerna –

frivilligorganisationerna, landsting och kommuner – och ge dem metodstöd i deras utveckling. 

Grunden för samhällets insatser utgörs av den nationella folkhälsopolitiken och uppföljningen 

av det övergripande folkhälsopolitiska målet. Riksdagen har beslutat om elva nationella 

målområden för folkhälsan och dess utvecklingsarbete. Klamydiainfektioner ingår i både 

Målområde 7 (Skydd mot smittspridning) samt Målområde 8 (Sexualitet och en reproduktiv 

hälsa).54, 55

I Folkhälsoinstitutets årsredovisning för 2008 står bland annat att en ny folkhälsoproposition 

lades under våren 2008. I folkhälsopropositionen fick Folkhälsoinstitutet en rad nya uppdrag 

framför allt på levnadsvaneområdet. Institutet fick i uppdrag att samordna en rad 

forskningsbaserade projekt i ett antal kommuner. Det lokala och regionala folkhälsoarbetet 

betonades och verksamheten ska vara evidensbaserad.56

Att det hälsofrämjande arbetet ska vara kunskap/evidensbaserat bli allt mer ett krav. Evidens 

innebär "bästa tillgängliga bevis", ett sammanvägt resultat av systematiskt insamlade och 

kvalitetsgranskade forskningsresultat, som uppfyller kravet på tillförlitlighet Idag används 

inte alltid de bästa metoderna i vården. En del rutinmetoder vad gäller sjukdomsbehandling är 

föråldrade och ineffektiva. Andra nya metoder sprids snabbt utan noggrann granskning. SBU 

tar fram evidens om metoderna för att underlätta en tillförlitlig utvärdering och gör en samlad 

analys av metodernas medicinska, ekonomiska, etiska och sociala effekter.57 Men hur sållar 

man ut det som är relevant för ens eget kunskapsområde med dagens överflöd av kunskap 

inom olika forskningsområden? Kunskapsöversikter är en viktig komponent i kunskapsbaserat 

folkhälsoarbete. Kunskapsöversikter är systematiska sammanställningar av vetenskaplig 

litteratur. Litteraturen är både de som finns publicerade i vetenskapliga publikationer och i grå 

litteratur (rapporter och andra publikationer som är opublicerade i vetenskapliga böcker och 

tidskrifter). Att kunskapsöversikter är systematiska innebär att översikterna är framställda 

efter en viss metod för att kunna utesluta förutfattade eller snedvridna slutsatser. 

                                               
54 Ibid. 
55 http://www.fhi.se/PageFiles/4388/R2009-03-Arsredovisning-2008.pdf 09-05-03
56 http://www.fhi.se/PageFiles/4388/R2009-03-Arsredovisning-2008.pdf 09-05-03
57 http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Varfor-behovs-evidens-och-utvardering 09-05-06
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Tillvägagångssättet är väl beskrivet för att underlätta uppföljning, bedömning och upprepning 

av alla steg.58 Kunskapsöversikter om insatser ska kunna ge information om hur effektiva 

insatserna är genom att man identifierar, bedömer och summerar resultatet från vetenskapliga 

studier och grå litteratur. Kunskapsöversikter är viktiga verktyg för beslutsfattare och 

handläggare vid planering av olika program och beslut om investeringar. Metoder för att 

genomföra systematiska kunskapsöversikter härstammar speciellt från Cochrane 

Collaboration och den evidensbaserade medicinen som växt fram i samband med Cochrane 

Collaboration aktiviteter. Organisationen startades 1993 i syftet att genomföra och uppdatera 

systematiska kunskapsöversikter av interventioner inom hälso- och sjukvården och att göra 

informationen tillgänglig för praktiker, beslutsfattare och patienter.  I Sverige är det Statens 

Beredning för Utvärdering av Medicinska Metodik (SBU) som har ansvar (både mot staten 

och sjukvårdshuvudman) att sammanställa vetenskapliga underlag för eventuell värdering av 

vården. SBUs arbetsmetod bygger på den systematiska utvärderingsmetodik som utarbetats 

inom Cochrane Collaboration.59

Genomsökningen av kunskapsöversikter om klamydia resulterade i en träff på 

Folkhälsoinstitutets hemsida. Motiverande samtal motivational interviewing MI –

”Motiverande samtal är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande 

samtalsmetodik, som används på främst livsstilsområdet”.60 Motiverande samtal tas som hjälp 

för att minska risken att smittas av HIV- viruset och andra sexuellt överförbara infektioner 

(STI) hos individer. Det finns evidens att motiverande samtal fungerar som metod för att 

minska sexuellt riskbeteende och risken att smittas med hiv. Motiverande samtal syftar till att 

främja skyddat sex och kan kombineras med andra interventioner med god effekt.  Metoden 

kan användas i all kontakt med patienter ute på ungdomsmottagningar, mödravårdscentraler, 

studenthälsa och inom skolhälsovård. Utgångspunkten för att inleda ett motiverande samtal 

bör dock alltid följa MI-principen " be klienten om lov" att få informera.61

3.2.2 Den regionala arenan 

Landstinget har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården i den regionala arenan. 

Klamydia och andra sexuellt relaterade hälsoproblem diagnostiseras och behandlas precis som 

andra hälsoproblem inom sjukvården. Landstinget har ansvar för att vidta förebyggande 

                                               
58 Hedin & Källestål 2002 s.6 -7
59 Ibid
60 http://www.fhi.se/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-metoder/Motiverande-samtal/ 09-05-02
61  http://www.fhi.se/Documents/Metoder/MI/Intro.pdf 09-05-02
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åtgärder när det gäller smittspridning. Testning utförs vid vårdcentraler, sjukhusens 

infektionskliniker och särskilda mottagningar för hiv/STI, mödravårdscentraler, 

ungdomsmottagningar med mera.62

Vid landstingen finns smittskyddsläkare, ofta vid en smittskyddsenhet. Eftersom klamydia 

klassas som allmänfarlig och smittspårningspliktig infektion måste förekomst alltid 

rapporteras till smittskyddsläkaren i respektive landsting samt till Smittskyddsinstitutet, som 

bland annat för statistik – se ovan. Den klinik som upptäckt infektionen är ansvarig för att 

smittspårning utförs. Enligt smittskyddslagen har smittskyddsläkaren det samlade ansvaret för 

smittskyddet inom det egna området. Smittskyddsläkaren ska arbeta för att förhindra 

spridning av smittsamma sjukdomar bland människor och ska se till att landstinget uppfyller 

sina skyldigheter enligt smittskyddslagen. Smittskyddsläkaren skall även stödja behandlande 

läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal samt andra som är verksamma inom 

smittskyddsarbetet med smittsamma sjukdomar och ge råd om lämpliga åtgärder vid behov. 

Smittskyddsläkare har även vissa uppgifter av myndighetskaraktär t.ex. ta beslut om vissa 

tvångsåtgärder.63

Ungdomsmottagningar finns i de flesta större orter och vänder sig i första hand vanligen till 

ungdomar mellan 13 och 23 år, i vissa fall upp till 25. De flesta ungdomsmottagningar drivs 

av landsting, kommun eller landstinget och kommunen gemensamt. Här kan ungdomarna 

testa sig för klamydia och andra STI samt hiv, få preventivmedelsrådgivning och sex- och 

samlevnadsrådgivning. I den kommande nationella handlingsplanen för klamydia, ska 

Socialstyrelsen ta fram ett kunskapsunderlag och vägledning för riktade insatser till ungdomar 

och unga vuxna inom området STI inklusive sex- och samlevnadsinformationen vid 

ungdomsmottagningar och liknande verksamheter.64

I den regionala arenan ingår även samhällsgrupper/volontärorganisationer. Dessa fungerar som 

stödförsörjare och självhjälpsgrupper, påtryckningsgrupper och som källor för utbildning och

information. Volontärorganisationer är involverade i annan hälsorådgivning, planering och 

konsultation i samhället. Deras roll är viktig eftersom de kan ge specifik information genom att 

                                               
62  http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/folkhalsa/HIV-
STI/specnavigation/fakta/klamydia/Vem_gor_vad_inom_klamydiaomradet.html 09-05-04
63 http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/folkhalsa/HIV-
STI/specnavigation/fakta/klamydia/Vem_gor_vad_inom_klamydiaomradet.html  09-05-10
64 Ibid.
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ha nära kontakt med befolkningen, även de grupper som vanligtvis är svårt att nå. På så sätt 

fungerar de som katalysatorer genom att reflektera befolkningens serviceerfarenheter och ger 

indikation på andra behov i samhället.65

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) är en frivilligorganisation som arbetar med att 

förebygga könssjukdomar genom ett brett sexualupplysningsarbete. RFSU förmedlar kunskap 

samt en positiv syn på sexualitet, vilket underlättar för individer att ansvara för sin egna 

sexuella hälsa. Organisationen upplyser via Internet, kampanjer och i skolor om klamydia, 

dess smittvägar samt hur man kan skydda sig mot sjukdomen. RFSU arbetar tillsammans med 

RFSL och RFSL Ungdom (beskrivs nedan) i den årliga sommarkampanjen som syns runt om 

i landet.66

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) är en frivilligorganisation som arbetar för 

homo-, bi- och transpersoners frågor. RFSL samarbetar med RFSU och RFSL Ungdom om 

frågor kring klamydia och hiv. Deras årliga återkommande sommarkampanjer är riktade till 

ungdomar. Kampanjerna syns på festplatser, torg och festivaler över hela Sverige.  Även 

särskilda insatser riktade till män som har sex med män görs. Man ger också information och 

delar ut kondomer till exempel under Pridefestivalen.67

3.2.3 Den lokala arenan

Arbetet i den lokala arenan sker utifrån lokal kunskap om befolkningens hälsosituation och 

lokala förutsättningar. Arbetet genomförs av lokala aktörer som har ansvar för att ordna 

service i det lokala samhället. Förutom i kommuner, kan arbetet även ske regionalt, dvs. inom 

ett län. Kommuner är viktiga aktörer i den lokala arenan (egna reflektioner). Förebyggande 

arbete mot klamydiainfektioner sker i kommunernas skolor. Enligt regeringens bedömning 

behövs förtydligande i kursplanerna för grund- och gymnasieskolan vad gäller 

kunskapsområdet sex och samlevnad. Skolhälsovården har ett generellt ansvar för den 

hälsoupplysning och det sjukdomspreventiva arbete som bör riktas till eleverna. Eftersom 

tonvikten i skolans sex- och samlevnadsundervisning oftast ligger på de hälsofrämjande 

aspekterna, kan skolhälsovården utnyttjas för de mer sjukdomsförebyggande insatserna. 

Studier från andra länder visar att en kombination av god sexualundervisning i skolan och 

                                               
65 Naidoo & Wills 2000 s. 177
66 http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/folkhalsa/HIV-
STI/specnavigation/fakta/klamydia/Vem_gor_vad_inom_klamydiaomradet.html 09-05-11
67   Ibid.
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ungdomsvänlig service, t.ex. i form av lättillgänglig sjukvård med möjlighet till testning och 

rådgivning, ger goda preventiva effekter.68

                                               
68  http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/D555A0EA-F27C-4F6B-B2E9-
79FDA8F22AD7/0/Propositionen.pdf 09-05-20
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4 Undersökning

4.1 Utveckling av klamydiaincidens i landsting som använt Becton 
Dickinson testmetod 

I första delen presenteras samtliga fall av klamydiaincidens i åtta landstingen som använt sig 

av Becton Dickinson (BD) testmetoden. Utgångspunkten är statistiken från 

Smittskyddsinstitutet. Incidens presenteras med hjälp av ett diagram.

Klamydiaincidens i landsting som använt  Becton Dickinson 
testmetod
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Figur 3: Klamydiaincidens i landsting som använt Becton Dickinson testmetod, 1999 – 2008. 

Källa: http://www.sminet.se/mapapp/Klamydiainfektion_ySWE_ALL_20090619.xls 09-04-30 

Statistiken tyder på att utvecklingen av klamydiainfektioner genom åren har gått lite lugnare i 

Västra Götaland och Västerbotten än i Västmanland, Jämtland och Uppsala län. Vidare tyder 

statistiken bland annat att trenden har brutits i både Västra Götaland och Norrbotten. 
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Att veta vad som gör att ökningen av klamydiainfektioner varierar i de olika landstingen är en 

mycket komplex fråga som inte är helt enkel att besvara. Däremot försökte de tillfrågade på 

smittskyddsenheterna att ange faktorer som skulle kunna spela en viss roll. Erhållna svar 

(Blekinge, Jämtland, Västmanland, Uppsala, Jönköping, Västra Götaland ) redovisas under 

respektive landsting.

4.1.1 Blekinge län

Enligt Agnetha Meeuwisse, har klamydiainfektioner inte minskat i Blekinge länet de senaste 

åren, med hänsyn till nedan prevalens siffror (totala fall); 638 fall år 2008, 539 år 2007, 523 

år 2006, 385 år 2005, 430 år 2004 och 308 fall år 2003. Hon betonade att Blekinge län inte 

kan jämföras med de övriga länen eftersom befolkningen är på drygt 152 000 invånare. 

Många av dem smittas i länet, en del utomläns, en del utomlands. I länet har man gått in för 

förbättrad smittspårning och har iscensatt smittspårningsutbildning. Samverkan är mycket 

viktigt. Detta sker exempelvis genom smittskydd, ungdomsmottagning, könsmottagning, 

kvinnoklinik, primärvård, Mödravårdscentraler (MVC), skolor, marinläkarmottagning, 

frivilligorganisationer, idrotten, andra smittskyddsenheter i landet, Socialstyrelsen och 

smittskyddsinstitutet (SMI). I länet har man inte haft falskt negativa provsvar eftersom klinisk 

mikrobiologi laboratorium i Karlskrona använder sig av tillförliga testmetoder. I Blekinge 

arbetar man för närvarande med en ny handlingsplan avseende STI med mycket fokus på 

klamydia och att på olika sätt minska antalet fall i befolkningen.

4.1.2 Jämtlands län

Enligt statistiken från SMI, har utveckling av klamydiainfektioner varit hög i Jämtlands län 

genom alla åren (1999 – 2008) Jämtlands län kan inte heller jämföras med andra län med 

tanke på att det är Sveriges minsta landsting, vad gäller folkmängd. Vad statistiken visar kan 

man resonera kring, enligt Maria Omberg. För 2008 var 11 % av anmälda fall i Jämtlands län 

de så kallade utomlänspatienter (patienter som är bosatta utanför länet). Detta jämförs med 

exempelvis Västerbotten, som hade 4 % i motsvarande grupp. De flest fall anmäls under 

perioden augusti till november, en återkommande säsongsvariation. Eftersom dessa fall 

diagnostiserats i länet, slås de ut på befolkningsantal i Jämtlands län, som är Sveriges minsta 

landsting. En enkätundersökning som gjordes för något år sedan visade att barnmorskor i 

länet hittar 3,1 smittade personer per index, vilket skulle kunna tolkas som att länet har en bra 

och fungerande smittspårning. I länet tar man många fler prover i jämförelse med andra län. 
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Vidare tyckte Maria Omberg att Jämtlands län (Z-län) är ett av få län där klamydiafallen 

minskar.

Enligt Karin Wåhlén-Götzmann har insjuknandet i klamydia minskat under både 2007 och 

2008 i Jämtlands län. Orsaken till minskning vet man inte med säkerhet. Man har en bred 

strategi i arbetet med utbildning av personal inom kommuner och landsting som möter 

unga/unga vuxna i sitt arbete, även riktade utbildningar till gällande till exempel 

skolsköterskor. Länet har återkommande manifestationer som WAD (world aids day). Sedan 

flera år har Jämtlands län tre ambassadörsgrupper som har budskapet "Vi använder alltid 

skydd, när du har sex behöver du bara ett" (hockey, dans och fordonsprogram på gymnasiet). 

Man har även återkommande "reklaminslag" på Lunarstorm/Bilddagboken, YranTV 

(ManicMotion), biograferna på vintern. Det finns även strategier i fjällorterna. Genom 

arbetsgivare når man även säsongsarbetare, som förmedlar information vidare. Dessutom 

finns specifikt framtagna kondomer till varje ort som ligger strategiskt på krogar, hotell etc.

4.1.3 Jönköping län

Statistiken från 1999 – 2008 visar att klamydiafallen har ökat successivt i länet genom 

åren, utvecklingen minskade något under 2008. Enligt Per-Erik Åbom så märkte man 

minskning av klamydiafallen redan under 2007. 10 % färre fall av klamydia (705 fall) 

anmäldes under första halvåret 2007 anmäldes. För första halvåret 2008 visade siffrorna att 

fallen minskat med cirka tio procent till 628. Minskningen har varit 10–15 procent varje 

månad under 2008. Den minskning som skett under 2008, fortsätter även under 2009. Det 

verkar ha inträffat ett "trendbrott" och det ser ungefär likadant ut i de flesta landsting, enligt 

Åbom Per-Erik. Någon alldeles given förklaring till detta finns inte, men man kan väl ändå 

tänka sig att ett allt mer intensifierat smittspårningsarbete är en faktor - hittar man flera 

smittade är det rimligt att tänka sig att man bromsar eller hindrar smittspridning just där.

4.1.4 Uppsala län

Enligt statistik från 1999 - 2008, så har klamydiainfektioner varit ganska jämn ökningstakt 

fram till 2007. Det är dock ett hack i statistiken under 2005-2006. Det saknas någon bra 

förklaring till detta. Enligt Johan Hedlund kan det handla om tillfälligheter och att den nya 

genetiska varianten av klamydia höll på att spridas oupptäckt i grannlänen exempelvis 

Gävleborg, Stockholm. I Uppsala län kunde klonen upptäckas men som en följd av detta fick 

inte länet några smittspårningsfall. Följaktligen kunde man inte spåra dessa individer och de 

partner de haft i länet. Som i de flesta landsting hade Uppsala län en klar minskning i antalet 
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fall under 2008. Man har ingen bra förklaring här heller. Däremot finns en intressant synpunkt 

om man tittar på befolkningsstatistiken. År 2007 övergick Heby-kommun till Uppsala län. 

Detta innebar att länet fick en större ökning av klamydiafallen år 2007 än man annars skulle 

ha haft samtidigt som befolkningsmängden ökade i länet . Det kan alltså vara så att kurvan har 

planat ut. Om detta beror på att man har klamydiaepidemin under kontroll vet man inte med 

säkerhet. Men rent epidemiologiskt kommer man i en smittspridning fram till en maxinivå i 

antalet smittade i en befolkningsgrupp.

I länet har man även bedrivit en utbildningskampanj där personal på smittskyddsenheten har 

vänt sig till de aktörer som finns inom vården som möter de personer som provtas.

Bl.a. har personal på smittskyddsenheten, utbildat i smittspårning vilket gett resultat i antalet

hittade kontakter. Sedan 2003 har smittskyddsenheten även uppmanat alla inom vården att

skicka in uppgifter på de kontakter de inte hittat eller kunnat identifiera. Smittskyddsenheten 

har sedan i hög grad kunnat hitta dessa personer för att få dem till testning. Under de senaste 

åren har också antalet platser där man kan testa sig ökat. Sammanlagt har dessa saker lett till 

en effektivare handläggning av klamydiainfektioner i länet. Preventionsstrategier för att 

minska spridning av klamydia är att erbjuda en frikostig testning/screening och att 

effektivisera smittspårningen. I testningen ingår motiverande samtal för att förmå de som är 

eller kan ha blivit smittade, att ha säkrare sex.

4.1.5 Västmanland län

Enligt telefon kontakt med Jan Smedjegård, vet man inte med säkerhet anledningen till att 

klamydiafallen ökat i länet under de sista åren. Man tror däremot att minskningen av 

klamydiainfektioner som skedde under 1990 talet, berodde till större delen på riksomfattande 

HIV-kampanjer under 1990 talet. I samband med dessa minskade även övrig könssjukdom. 

Det finns olika teorier om att ungdomars sexuella beteende har förändrats under senare år. 

Man tror att ungdomar är mer benägna till tillfälliga sexuella förbindelser i dagens samhälle. 

Bland annat visar genomförda undersökningar att svenska ungdomar använder kondomer i 

mindre utsträckning jämfört med andra ungdomar i andra europeiska länder.    Statistiken 

visar på att klamydiafallen har ökat i länet från 2006,utvecklingen minskade något under 

2008. På lanstingets årsredovisning för 2008 bekräftas också att klamydiainfektioner har ökat 

mycket kraftigt i länet under de senaste två åren. På grund av detta skickade (under 2008) 

smittskyddsenheten frågeformulär till all personal som anmält fall av klamydia om resultatet 

av smittspårningen och vilken behandling som man har gett till smittade personerna. 
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Sammanställning av det erhållna materialet pågår i skrivandets stund. Under 2009 planerar 

smittskyddsenheten att fortsätta satsa på smittspårningsutbildning för sexuellt överförbara 

sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.69

4.1.6 Västra Götaland län

Västra Götaland läns Landsting är uppdelad på fyra kontor (Göteborg, Borås-, Skövde och 

Uddevalla). Varje kontor är ansvarig för ett geografiskt område. Enligt Stefan Laack kan 

utvecklingen av klamydiainfektioner i Västra Götaland förklaras utifrån följande faktorer;

– I Västra Götaland har alla utom ett laboratorium använt en analysmetod som identifierade 

den muterade klamydiabakterien redan innan man insåg att den muterat. Därför blev det inte 

en så procentuellt stor ökning. 

– I Göteborgs stad har man haft en relativt låg provtagning på tonåringar i jämförelse med 

andra delar av landet, vilket tyder på en möjlig underrapportering. 

– Väl utvecklat nätverksarbete. I regionen har man en lång tradition av att arbeta i nätverk. 

Statligt finansierade verksamheter med kommunala och frivilliga organisationer har god 

kännedom om varandra och möjligheten till att ge samma budskap oavsett var man får 

information ökar. 

– Webbsidan ”www. klamydia.se” har inte funnits lika länge i regionen som på andra ställen 

(Västerbotten, Sörmland och Gävleborg). Sedan 2006 finns det i Västra Götaland möjlighet 

att testa sig via en klamydiamottagning på nätet. År 2007 provtogs cirka 6 000 personer på 

detta sätt. Andelen positiva var 7 procent av kvinnorna och 10 procent av männen.

På Västra Götalands regions hemsida framgår det att under 2000-2008 ökade antalet 

smittspårningsärenden som överlämnats till Smittskyddsenheten av mottagningar, från cirka 

200 till 1500 ärenden. Denna information kan tolkas på olika sätt. Det kan tyda på bristande 

resurser för smittspårning, att klinikerna har förbättrat sig vad gäller anmälningar eller så 

förekommer det fler anonyma kontakter hos fallen. De flesta smittspårningsärenden är män, 

vilket tyder på att fler män än kvinnor hittas genom smittspårning.70

Det totala antalet klamydiafall för 2008 ligger på samma nivå som år 2007. Däremot har 

minskning skett i Göteborgsområdet och orsaken till det är ännu inte klarlagt. Även antal fall 

                                               
69http://www.ltv.se/upload/Filarkiv/Egna_filer/Smittskydd/ekonomi/Årsredovisning%20Smittskydd%202008%2
0-%20090217.pdf 09-05-01
70 http://www.vgregion.se/upload/Smittskyddsenheten/Statistik/2009/Klamydia%202008.pdf?epslanguage=sv
09-05-01
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har minskat i gruppen 15-19 år medan en liten ökning har skett bland både män och kvinnor i 

åldersgruppen 20-24 i länet för både. Smittskyddsenheten i Västra Götalands har under 2008 

fått in rapporter från både patienter och personal som tyder på att smittspårning kring 

klamydiafall blir inte alltid gjort.71

Landstingen Västra Götaland har en välutvecklad regional handlingsplan. Däremot (enligt 

Stefan Laack) kan man inte uttala sig med säkerhet om hur budskapet/strategin ser ut på varje 

enskild mottagning. Man eftersträvar ändå att arbetet ska styra enligt regeringens proposition 

från 2005-2006 samt egen regional strategi. 

När det gäller strategiskt arbete gällande klamydia så händer det mycket just nu, enligt Stefan 

Laack. Samtidigt som man i regionen väntar på Socialstyrelsens handlingsplan för klamydia 

som kommer nu till sommaren, har regionen precis lanserat egen strategi som gäller för 2009 

och kommer att följas upp följande år. Strategin som utgår från den regionala enheten hiv-

prevention i Västra Götaland, är av rådgivande karaktär och är tänkt som ett stöd för det 

lokala arbetet med att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner, STI. Den 

bygger på Regeringens proposition: 2005/06:60 ”Nationell strategi mot hiv/aids och vissa 

andra smittsamma sjukdomar”.

                                               
71http://www.vgregion.se/upload/Smittskyddsenheten/PM%20anvisningar/anvisningar/klamydiabrev2%20apr08.
pdf?epslanguage=sv 09-05-01
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4.2 Klamydiaincidens fördelat per landsting och kön i landsting som använt 

Becton Dickinson testmetod 

I andra delen presenteras ett antal klamydiaincidens fördelat per landsting och kön i de 

landsting som använt sig av Becton Dickinson testmetod . Statistiken är från SMI och 

befolkningsdata för varje landsting är tagna från Statistiska centralbyrån (SCB). Därefter har 

incidens beräknats genom att ta antalet fall (i tidsperioden) genom befolkningsmängd och 

multiplicera med hundra tusen. Formellt: 100.000*[Totalt antal fall]/[antal invånare]

Figur 4: Klamydiafall per landsting och kön, 1999 – 2008.
Källa: Se bilaga 2.

Klamydiaförekomsten är högst i åldrarna 15-29 år. Samma bild ses i riket som helhet. Antalet

diagnostiserade och anmälda fall av klamydia är högre för kvinnor än män. Skillnaden är mest

uttalad i tonårsgruppen. I åldrarna 25-29 år diagnostiseras klamydia lika ofta hos män som

hos kvinnor.72

                                               
72 Bilaga “Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i 
Västra Götaland” s. 7 - 11
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Den viktigaste orsaken till könsskillnaderna är att kvinnor testas i betydligt högre utsträckning 

än män. I Västra Götaland testades 77 274 personer under 2007. 2,5 gånger fler kvinnor 

provtogs jämfört med män.73 Anledningen till att kvinnor diagnostiseras för klamydia i större 

utsträckning än män är på grund av att kvinnofallen upptäcks i samband med screening eller att 

kvinnor uppsöker vård för symptom. Klamydiatester i Sverige erbjuds vid misstanke om smitta 

men även sexuellt aktiva individer utan direkt misstanke om smitta erbjuds test (screening). 

Män å andra sidan upptäcks genom smittspårning.74

Mörkertalet för unga män med klamydiasjukdomen är fortfarande stort i de flesta län. Att få 

fler män att testa sig för klamydia är en prioriterad strategi i den regionala handlingsplanen för 

Västa Götaland. Mottagningen för unga män (MUM) är en ny ungdomsmottagning i Göteborg 

och är för åldrarna 15 - 30 år. På MUM är de högre åldersgrupperna välkomna eftersom killar 

oftast söker (0-23-årsåldern). Hit kommer de flesta i vanliga fall för att testa sig för eventuella 

könssjukdomar eller bara för att prata eller för att få råd (liksom flickor). 

MUM har visar att unga män har lika stort behov(som unga kvinnor) att prata om sin sexuella 

hälsa och på så sätt kan man även lyckas fånga upp dem med klamydia också.75

Provtagningsvolymen i Västra Götaland ökade mellan 2002 och 2007 med totalt 36 procent. 

Ökningen var högre för män, 64 procent, jämfört med kvinnor, 27 procent.76 Enligt FHI 

årsredovisningen för år 2008, har klamydiafallen bland kvinnor i de landsting som använt BD-

metoden minskat under 2008. Däremot ses en ökning bland män på fyra procent. Medelåldern 

är oförändrad och ligger i jämförelse med samma period förra året på 21 år för kvinnor och 24 

år för män.77

                                               
73 Bilaga “Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland” s. 7 - 11
74 Föreläsningen om ”STI diseases and surveillance” med Anders Blaxhult på smittskyddsinstitutet, den 21 jan 
2009
75 http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/folkhalsa/HIV-
STI/specnavigation/fakta/klamydia/Man_testar_sig_i_mindre_omfattning_an_kvinnor.htm 09-04-30
76 Bilaga “Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland” s. 7 - 11 
77 http://www.fhi.se/PageFiles/4388/R2009-03-Arsredovisning-2008.pdf 09-05-02
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5 Analys, diskussion och slutsatser 

5. 1 Analys och diskussion 
Denna del handlar om det som framgick i resultatet samt återkoppling av resultatet till teorier 

och tidigare forskning. Även egna reflektioner förekommer.  

5.1.1 Utveckling av klamydiaincidens 

Upptäckten att Abbot/Roche testmetod missade den nya genetiska varianten av klamydia kom 

under hösten 2006. Generellt skulle man kunna tro att klamydiaincidens är högre i de åtta 

landsting som anses ha säkrare dataserier än övriga landstingen som använde sig av 

Abbot/Roche testmetoder före 2007. Men så verkar inte vara fallet eftersom man inte kan se 

något sådant mönster i statistiken. Vissa ligger över riksgenomsnittet och andra under (enligt 

figur 2). Detta tyder på att det finns faktiska geografiska skillnader. Håller man sig till de åtta 

landstingen ser man (enligt figur 3) också att det finns geografiska skillnader eftersom 

klamydiautvecklingen har skett i olika takt. I vissa landsting har utvecklingen skett 

långsammare, i andra snabbare. 

Det centrala problemet i hela studien (för geografer) är att man inte kan komma åt data på 

lägre nivå än landsting. Argumentet för att inte redovisa data på kommunnivå tycks vara 

personlig integritet och att folk testar sig i andra kommuner än hemkommunerna. Men här och 

där talas om ”utomlänspatienter”. Om folk rör sig över kommungränserna, så rör de sig 

alldeles säkert också över läns- och landstingsgränser. Det är ju därför man kan tala om att 

turistlänen som Jämtland (även andra delar av landet är turistmål – t.ex. Gotland, Stockholm, 

Bohuslän osv.) får högre incidens. Det finns antydan att de riskfyllda sexuella kontakterna 

skulle vara vanligare i samband med turismen. Jämtland må betraktas som turistlän, men det 

gäller nog mera i vissa delar (kommuner) än i andra. I och med att man redovisar data för hela 

länet kan man förlora detaljer som skulle kunna förstärka bilden av turismens eventuella 

risker.

Återkoppling av resultatet av geografisk spridning av klamydia i de åtta landstingen (och i 

Sverige generellt) till tidigare forskning, leder till frågor som man borde söka svar på:

Hur kommer det sig att forskare har möjlighet att genomföra detaljerade geografiska studier 

av STD (inklusive klamydia) i USA men inte i Sverige? 
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Enligt Diffusion of Innovations Theory kan idéer spridas från ett samhälle till annat. Skulle 

möjligheten att användas GIS-metoder fungera i Sverige, eller begränsas detta bland annat av 

sämre svensk data angående klamydiainfektioner på landstingsnivå? 

Befintlig svensk statistik på landstingsnivån begränsar i alla fall möjligheten att tillämpa de 

två forskningsmetoderna som förekommer (i teori och tidigare forskningsdelen) inom 

medicinsk geografi vilka kunde hade varit relevanta i denna uppsats. Att beskriva 

klamydiafallen utifrån positivistisk forskning hade varit möjligt eftersom statistik med 

klamydiafallen finns. Med dessa data kan kartor (visuell representation) framställas på 

landstingsnivån. En geograf använder kartan som verktyg för att ställa frågor. Funderingar 

över kartbilden leder till frågor om varför det ser ut som det gör och sedan försöker man göra 

nya kartor med annan skala osv.

Att tillämpa den sociala interaktionsforskning för att analysera klamydiafallen är inte heller 

möjligt med de data som finns om klamydiafallen. Man skulle kunna utgå från individer och 

nysta upp deras sexuella kontaktnät. Men det förutsätter dels att man kan intervjua enskilda 

patienter, dels att man först har fått tillstånd att göra det. Klamydiafallen anmäls ju med kod 

till smittskyddsenheterna och SMI så bara behandlande läkare känner till patientens identitet.  

Eftersom de behandlande läkarna känner till patienternas identiteter, borde det vara möjligt att 

samla in uppgifterna från dem för att kunna registrera fallen på hemkommuner.  Det borde gå 

att föra in i en patientjournal uppgifter om såväl hemkommun och vid smittspårning spårar 

man även den troliga smittande sexpartners hemort. 

Registrering av fallen på kommunnivån skulle möjligtvis medföra att det kan förekomma 

osäkerheter i materialet, men osäkerheten finns säkert på både landstings- och kommunnivå. 

Det finns tillräckligt med kunskap om klamydiainfektion inklusive hur man kan skydda sig 

mot sjukdomen. Stora satsningar görs på nationell-, regional- och lokalnivå för att på olika 

sätt informera om sjukdomen. Samhället använder sig av olika teorier (ex, Communication 

Theory, Community organisation med mera) för att uppmärksamma och informera om

sjukdomen. Alla årliga ”klamydia dagar”, information via ungdomsmottagningar, via Internet, 

regionalt preventionsarbete med mera tyder på att det inte är brist på kunskap eller satsningar 

för att på olika sätt minska sjukdomen. Kanhända att alla satsningar har lett till ”trendbrott” 

och medfört att klamydiaepidemin kan kontrolleras i fortsättningen. Under år 2008 minskade 

klamydiaincidens i alla landsting.  
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5.1.2 Klamydiaincidens fördelat per landsting och kön 

Den viktigaste orsaken till könsskillnaderna anges vara att kvinnor diagnostiseras för 

klamydia i större utsträckning än män.

”Av de rapporterade fallen i Sverige är fler än hälften kvinnor (57 procent)”, ”Tre gånger så 

många kvinnor som män testas för klamydia”.78 Hur kan man ändra på detta förhållande och 

få flera män att genomgå testning av klamydia? De flesta sexuella frågor relateras till kvinnor. 

Även mottagningar är anpassade till dessa, personal på mottagningar är oftast kvinnor

exempelvis barnmorskor.

Bland annat i Västra Götaland och Västerbotten provar man flera vägar för att få männen att 

testa sig, genom www.klamydia.se, I Göteborg finns Mottagningen för unga män (MUM) 

med mera. Trenden i hela landet är att man från ungdomsmottagningarnas sida blivit mer 

uppmärksamma på unga mäns behov av testning och rådgivning, eftersom flera fakta talar för 

att män utnyttja de speciella tider som finns för dem. 

Enligt FHI årsredovisningen för 2008 har klamydiafallen bland kvinnor i de landsting som 

använt Becton Dickinson-metoden minskat under 2008 medan ökningen bland män är på fyra 

procent. Kanske ökningen bland män med klamydia har att göra med att fler män har 

genomgått provtagning tack vare att det nu finns fler platser att testa sig på i några län, 

satsningar på klamydia.se, att MUMS mottagningar etc. finns och att det finns en större 

uppmärksamhet hos ungdomsmottagningar vad gäller unga mäns sexuella hälsa. 

5.1.3 Preventionsstrategier för att minska klamydiainfektioner

Målet var att närmare undersöka de preventionsstrategier som används i de olika landstingen, 

om eventuella skillnader i preventionsstrategierna kan ge förklaring på förekommande 

geografiska skillnader. Förutom erhållna svar från respektive landsting var det bara Västra 

Götaland och Jämtlands län som kunde skicka över eller hänvisa till en välutvecklad regional 

strategi att studera närmare. Klamydiaarbetet (samt andra sexuellt överförbara sjukdomar) 

styrs av regeringens proposition: 2005/06:60 ”Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra 

smittsamma sjukdomar”. Vidare har de flesta landsting regionala handlingsprogram och 

folkhälsomål för att minska riskfaktorer och särskilda sjukdomar i respektive 

                                               
78 http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/folkhalsa/HIV-
STI/specnavigation/fakta/klamydia/Man_testar_sig_i_mindre_omfattning_an_kvinnor.htm 09-05-22
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landstingsområde. Vid närmare granskning av de regionala preventionsstrategierna (Jämtlands 

län och Västra Götaland) samt svaren från smittskyddsenheterna finner man några likheter. 

Alla landstingen som kommer i kontakt med ungdomar i riskgruppen 15 – 29 år, lägger ner 

intensivt arbetet på smittspårning samt på utbildning av olika yrkeskategorier för personalen.

I Uppsala län ta man ytterligare ett steg (förutom frikostig screening) genom användning av 

motiverande samtal för att förmå dem som är eller kan ha blivit smittade, att ha säkrare sex. 

Det finns evidens att motiverande samtal fungerar som metod för att minska sexuellt 

riskbeteende. Kunskap om klamydia och dess spridningsvägar finns ju. Alla vet att kondomen 

utgör enda skydd mot sjukdomen, eftersom vaccin mot sjukdomen saknas i dagens läge. Om 

alla i riskgruppen minskade sitt sexuella riskbeteende skulle klamydiainfektioner vara under 

kontroll. Problemet är att individer inte alltid handlar rationellt trots all kunskap. Ett sätt att nå 

individerna i riskgrupper skulle kunna vara just att erbjuda ett motiverande samtal i samband 

med testningen. Inom beteendevetenskapen finns olika teorier att ta till för att påverka och 

motivera individuella beteendeförändringar. Dessa beteendeförändringsteorier/modeller på 

individnivån framgår i teoridelen och tidigare i forskningsdelen. Teorier/modeller på 

individnivån utgår ifrån individens motivation och vilja att genomföra beteendeförändringar. 

Viktigast är då att undersöka vilken fas en individ/grupp/befolkning befinner sig i vad gäller 

beteendeförändring för att kunna använda sig av en lämplig teori/modell vid implementering 

av olika klamydiaförebyggande program. 
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5.2 Slutsatser
Geografiska skillnader vad gäller spridning av klamydiainfektioner förekommer, vilket 

framgår av statistik från alla 21 landsting i Sverige. Under hösten 2006 kom upptäckten att 

majoriteten av landsting använde testningsmetoder från Abbott/Roche som inte kunde 

upptäcka den nya genetiska varianten av Chlamydia trachomatis (nvCT). På grund av detta 

kan inte en rikstäckande geografisk analys genomföras. Studien har därmed begränsats till åtta 

landsting som har använt sig av Becton Dickinson-testmetod före 2007. Dessa är Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland, Jonköping och Blekinge.

Möjligheten att genomföra en grundlig geografisk analys i dessa åtta landsting begränsas på 

grund att det saknas data på kommunnivån.  

Klamydiainfektioner har utvecklats i olika takt genom åren i de 8 landstingen.

Olikheterna i spridningsmönster kan ha att göra med flera faktorer: 

Statistiken kan påverkas av att individer testat sig på andra orter än där de är mantalsskrivna 

(utomlänspatienter). Vidare kan statistiken påverkas av effektivare handläggning av 

klamydiainfektioner, vilket leder till upptäckt av flera fall och bromsar utvecklingen. Även 

tillgång till platser där man kan testar sig har ökat i vissa län och på Internet.

Att kunna ge exakt förklaring till de förekommande geografiska skillnaderna vad gäller 

klamydiainfektioner är en mycket komplex fråga som inte har en enkel given förklaring. 

Den viktigaste orsaken till könsskillnaderna är att kvinnor diagnostiseras för klamydia i större 

utsträckning än män. Mörkertalet för unga män med klamydiainfektioner finns fortfarande. 

Det är en utmaning att bekämpa klamydiainfektioner bland annat, genom att på olika sätt se 

till att flera unga män genomgår testning. Satsningar görs i de olika landstingen för att komma 

till rätta med detta, exempelvis via www.klamydia.se, mottagningen för unga män (MUM) 

och på andra sätt. 

Samhällsansvaret för klamydiainfektioner ligger hos tre myndigheter samt hälso- och 

sjukvården. Dessutom förekommer några frivilligorganisationer som genom statligt stöd 

arbetar med frågan utifrån sin egen grundverksamhet. De insatser som behövs för att 

förebygga spridning av hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar berör ett stort antal 

olika huvudmän på central-, regional- och lokal nivå. Betoningen ligger på intersektoriell 

samverkan på de tre olika nivåerna. 
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Alla landsting lägger ner intensivt arbetet på smittspårning samt på utbildning av olika 

yrkeskategorier för personalen som kommer i kontakt med ungdomar som ligger i 

riskgrupper. Dagens samhälle lider ingen brist på kunskap om klamydia och hur man kan 

skydda sig mot sjukdomen. Individer handlar inte alltid rationellt trots all kunskap. Mer fokus 

borde läggas på individer med sexuellt riskbeteende, exempelvis genom satsning av 

motiverande samtal. Det finns olika beteendeförändringsteorier/modeller på individnivån att 

utgå ifrån för att få individerna i riskgrupper att förändra sitt beteende. Användning av teorier 

under implementering av olika program anses lika viktigt som betoningen på att både 

sjukdomsförebyggande arbetet och hälsofrämjande arbete ska vara evidensbaserade.

Flera studier tyder på att de sexuellt överförbara sjukdomarna karakteriseras av geografiskt 

mönster. Tidigare forskning ger olika beskrivningar av hur GIS kan användas för att studera 

och kartlägga de sexuellt överförbara sjukdomarna. Studierna rekommenderar att designen 

och genomförandet av effektiva program, som syftar till att minska spridning av dessa 

sjukdomar, bör grundas på förståelse av existerande rumsliga mönster. Dessa studier har väckt 

frågor vad gäller användning av GIS-metoder för kartläggning om klamydiainfektioner. 
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5.3 Förslag på vidare forskning
Studien har lett till frågor man bör söka svar på. Finns möjligheter att använda GIS-metoder 

för att genomföra studier av klamydiainfektioner i Sverige med nuvarande svensk data?

Detta med tanke på att forskarna har lyckats genomföra sådana detaljerade studier i USA.

Befintlig svensk statistik på landstingsnivå begränsar möjligheten att genomföra mer 

detaljerad geografisk analys. I framtiden bör man registrera klamydiafallen med bättre 

geografisk precision för att kunna göra en grundlig analys. En grundlig geografisk analys som 

förklarar det rumsliga mönstret vad gäller spridning av klamydiainfektioner kräver tillgång till 

data på kommunnivån. Som geograf har man kartan som verktyg för att ställa frågor. Man 

funderar över kartbilden, frågar sig varför det ser ut som det gör och sedan försöker man göra 

nya kartor med annan skala osv. Ett alternativ är att man gör mindre men mer detaljerade 

undersökningar av klamydiaspridningen. Detta kan ge möjlighet att studera små grupper av 

individer i ett samhälle (enligt den sociala interaktionsforskningen). ”Turistlänen” exempelvis 

är intressanta eftersom data för hela länet redovisas förlorar man detaljer som skulle kunna 

klargöra bilden av turismens eventuella risker. 
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Bilagor

Bilaga 1: Klamydiaincidens per 100 000 invånare för alla landsting, 1999 – 2008

Observera: Incidensdata för det aktuella året är beräknade på föregående års 

befolkningsunderlag eftersom antal invånare per län för det aktuella året inte är känt. 

A) 1999 – 2004

Landsting           1999        2000        2001        2002       2003       2004 

Blekinge 169,339 134,7226 225,4469 201,852 205,2841 286,0279

Dalarna 182,6928 188,8554 235,062 256,3343 287,6356 375,6675

Gotland 168,1575 278,1738 384,2342 394,4602 366,2431 400,6174

Gävleborg 220,129 303,4067 279,3316 319,3381 354,3847 380,6955

Halland 196,9232 203,7009 234,7894 215,2969 217,063 345,6806

Jämtland 179,6193 239,4585 314,9375 351,1969 342,3052 440,2624

Jönköping 127,8105 143,113 195,1261 224,6547 241,1128 258,4293

Kalmar 179,822 199,9017 260,6348 276,8007 317,9671 301,0712

Kronoberg 143,4414 208,9852 208,7376 218,7021 235,0951 321,3955

Norrbotten 142,2294 190,0365 261,6849 282,2993 322,3986 381,6537

Skåne 178,0309 185,1318 206,4114 248,729 268,131 363,8497

Stockholm 231,9954 266,3412 304,3338 324,5784 362,9094 390,0368

Södermanland 207,6138 244,0329 202,113 273,7456 351,7455 445,0914

Uppsala 192,419 243,6315 282,8366 322,6998 361,6637 394,6273

Värmland 185,8729 209,4484 259,6239 258,5565 231,3098 345,8272

Västerbotten 186,0787 193,496 176,9821 215,1473 232,6545 245,2555

Västernorrland 199,3954 173,6048 221,8124 207,8764 252,8911 391,0809

Västmanland 148,7731 193,3423 260,1002 302,012 322,326 370,8741

Västra Götaland 177,0174 210,9488 250,814 276,5313 292,5684 345,1618

Örebro 203,7387 236,9599 248,5907 303,5368 307,1361 319,4363

Östergötland 158,7252 198,7893 204,8514 239,9127 223,0139 331,9791

Totalt 188,5733 217,2726 250,208 276,5458 299,0651 358,2132
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B) 2005 – 2008

Landsting                 2005          2006         2007          2008 

Blekinge 255,4812 345,3604 354,7523 418,2919

Dalarna 329,2778 328,9677 887,6727 572,7053

Gotland 382,6886 422,3607 631,8701 575,3175

Gävleborg 482,9815 404,8568 843,8589 721,1347

Halland 349,8118 321,264 461,5416 412,7485

Jämtland 429,8265 547,1579 534,0433 502,164

Jönköping 333,1526 322,7373 433,1212 357,1855

Kalmar 350,9387 299,0042 533,8215 356,3963

Kronoberg 317,1881 266,6518 416,9251 326,7292

Norrbotten 386,5099 406,1361 385,76 396,6999

Skåne 359,9085 346,5597 502,6489 411,9067

Stockholm 401,1757 377,9253 562,7051 500,3858

Södermanland 364,65 375,524 617,5614 500,608

Uppsala 361,0773 422,9116 498,9841 455,5871

Värmland 405,799 345,1693 535,7495 423,4161

Västerbotten 306,227 324,9463 359,7764 379,4698

Västernorrland 373,3548 307,8146 486,7509 476,1494

Västmanland 366,8833 424,5661 533,4414 515,0349

Västra Götaland 348,9799 345,3198 422,2676 413,873

Örebro 335,6182 310,5116 469,0938 448,6244

Östergötland 346,8627 333,2807 486,935 475,5318

Totalt 366,522 356,8757 513,3706 454,1151
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Bilaga 2: Klamydiaincidens fördelat per kön i 8 landsting, 1999 – 2008 

1999
Landsting Folkmängd Kvinna (total) Man (total) Inc.Kvinna/100000 Inc.Man/100000

Blekinge 150625 143 113 94,93 75,02
Jämtland 130705 139 97 106,34 74,21
Jönköping 327266 242 177 73,94 54,08
Norrbotten 258094 210 159 81,36 61,6
Uppsala 292415 339 223 115,93 76,26
Västerbotten 256710 276 203 107,51 55,31
Västmanland 256901 241 142 93,81 55,27

Västra Götaland 1488709 1540 1094 103,44 73,48

2000
Landsting Folkmängd Kvinna (total) Man (total) Inc.Kvinna/100000 Inc.Man/100000

Blekinge 150392 113 90 75,13 59,84
Jämtland 129566 186 123 143,55 94,93
Jönköping 327829 258 211 78,69 64,36
Norrbotten 256238 262 227 102,24 69,24
Uppsala 294196 411 304 139,7 103,33
Västerbotten 255640 291 204 113,83 79,79
Västmanland 256889 303 193 117,94 75,12

Västra Götaland 1494641 1819 1326 121,7 88,71

2001
Landsting Folkmängd Kvinna (total) Man (total) Inc.Kvinna/100000 Inc.Man/100000

Blekinge 150017 184 155 122,65 103,32
Jämtland 128586 254 153 197,53 118,98
Jönköping 327824 362 278 110,42 84,8
Norrbotten 254733 343 326 134,65 127,97
Uppsala 296627 489 347 164,85 116,98
Västerbotten 254818 268 184 105,17 72,2
Västmanland 257957 375 295 145,37 114,36

Västra Götaland 1500857 2136 1621 142,31 108
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2002
Landsting Folkmängd Kvinna (total) Man (total) Inc.Kvinna/100000 Inc.Man/100000

Blekinge 149875 186 116 124,1 77,39
Jämtland 127947 246 205 192,26 160,22
Jönköping 327971 400 334 121,96 101,83
Norrbotten 253632 383 335 151 132,08
Uppsala 298655 565 396 102,79 132,59
Västerbotten 255230 307 242 120,28 94,81
Västmanland 258912 434 346 167,62 133,63

Västra Götaland 1508230 2394 1767 158,72 117,15

2003
Landsting Folkmängd Kvinna (total) Man (total) Inc.Kvinna/100000 Inc.Man/100000

Blekinge 149889 184 124 122,75 82,72
Jämtland 127645 251 185 196,63 144,93
Jönköping 328659 434 358 132,05 108,92
Norrbotten 252874 432 385 170,83 152,24
Uppsala 300495 641 443 213,31 147,42
Västerbotten 255956 334 261 130,49 101,97
Västmanland 260134 447 389 171,83 149,53

Västra Götaland 1514992 2535 1888 167,32 124,62

2004
Landsting Folkmängd Kvinna (total) Man (total) Inc.Kvinna/100000 Inc.Man/100000
Blekinge 150335 252 178 167,62 118,4
Jämtland 127424 307 250 240,92 196,19
Jönköping 329297 470 380 142,72 115,39
Norrbotten 252585 527 438 208,64 173,4
Uppsala 302564 687 507 227,05 167,56
Västerbotten 256875 355 275 138,19 107,05
Västmanland 261005 529 439 202,67 168,19
Västra Götaland 1521895 2943 2310 193,37 151,78

2005
Landsting Folkmängd Kvinna (total) Man (total) Inc.Kvinna/100000 Inc.Man/100000
Blekinge 150 696 210 169 139,35 112,14
Jämtland 127 028 303 243 238,53 191,29
Jönköping 330 179 637 441 192,92 133,56
Norrbotten 251 740 538 443 213,71 175,97
Uppsala 304 367 642 457 210,92 150,14
Västerbotten 257 652 428 359 166,11 139,33
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Västmanland 261 391 523 431 200,08 164,88
Västra Götaland 1 528 455 3046 2285 199,28 149,49

2006
Landsting Folkmängd Kvinna (total) Man (total) Inc.Kvinna/100000 Inc.Man/100000
Blekinge 151 436 210 169 138,67 111,59
Jämtland 127 020 303 243 238,54 191,3
Jönköping 331 539 637 441 192,13 133,01
Norrbotten 251 886 538 443 213,58 175,87
Uppsala 319 925 642 457 200,67 142,84
Västerbotten 257 581 458 380 177,8 147,52
Västmanland 248 489 523 431 210,47 173,44
Västra Götaland 1 538 284 3046 2285 198,01 148,54

2007
Landsting Folkmängd Kvinna (total) Man (total) Inc.Kvinna/100000 Inc.Man/100000
Blekinge 151 900 300 239 197,49 157,34
Jämtland 126 937 388 290 305,66 228,45
Jönköping 333 610 817 627 244,89 187,94
Norrbotten 250 602 515 452 205,5 180,36
Uppsala 323 270 943 669 291,7 206,94
Västerbotten 257 593 522 404 202,64 156,83
Västmanland 249 193 762 568 305,78 227,93
Västra Götaland 1 547 298 3679 2852 237,76 184,32

2008
Landsting Folkmängd Kvinna (total) Man (total) Inc.Kvinna/100000 Inc.Man/100000
Blekinge 152 259 355 282 233,15 185,21
Jämtland 126 897 374 262 294,72 206,46
Jönköping 335 246 658 540 196,27 161,07
Norrbotten 249 677 533 458 213,47 183,43
Uppsala 327 188 854 633 261,01 139,98
Västerbotten 257 812 536 447 207,9 173,38
Västmanland 249 974 732 556 292,83 222,42
Västra Götaland 1 558 130 3614 2831 231,94 181,69


