Hvordan knækker vi
klamydiakoden i Danmark?
Sex & Samfunds præsentation af
klamydiahjemmetest projektet
Ved National chef Marianne Lomholt og projektassistent Signe Nebelong

Hvad gør Sex & Samfund ved den bekymrende smittespredning?
Præventions- og
rådgivningsklinik
Forebyggelse

Rådgivning:
Sexlinien
Privatsnak
Undervisning & Uge Sex

Behandling

Smitteopsporing

Information via nettet,
SoME mm.
Kampagner:
Kun med kondom
Pas på hinanden
Klamydiahjemmetests til
unge ml. 15-24 år.

Udfordringer

• 30.000+ smittet
• Gruppen vokser

Barrierer

• Manglende symptomer
• For lav/ingen vurdering af risikoadfærd
• Egen læge kan være en barriere

Løsning

• Øge testning blandt risikogruppen
• Mindske barriererne for at lade sig teste
• Styrke partneropsporing

Sex & Samfunds klamydiatestprojekt - flow

Test

Testsvar

• Målgruppe: personer med risikoadfærd uden symptomer, som
ikke er gået til lægen.
• Video om test-processen

• Positivt testede:
Henvises til læge til udskrivning af recept. S&S sender yderligere
information og tilbud om anonym partneropsporing
• Negativt testede:
Svar fra S&S sammen med yderligere information om klamydia

Resultater 2016
• Sex & Samfund udsendte i alt 5.713 tests i 2016
Hvor mange?

Testresultater

Målgruppe

• 14,9 %, der tog testen i 2016 var smittet med klamydia.
• 18,1 % af de unge mænd var smittet med klamydia.

• 39 % af de unge, der tog testen angav, at de ville undlade at tage en test, hvis ikke
dette tilbud var kommet.
• 26,2 % af de unge kvinder angav, at de ikke har lyst til at få lavet en gynækologisk
undersøgelse.
• 87 % angav, at denne test er nemmere end at gå til læge eller klinik.

Unges oplevelse og evaluering af hjemmetesten i 2016
”Det er en helt fantastisk mulighed for unge - er
sikker på at flere bliver testet med denne
mulighed. Super god og nem overskuelig
hjemmeside + brugsanvisning.”
”Fantastisk koncept!!! Ærgerligt det ikke er
mere udbredt/kendt. Mange flere ville blive
testet (og behandlet) for klamydia, hvis de
kendte til denne mulighed!”

”Dette er et virkelig godt initiativ,
som jeg desværre ikke ville have
hørt om hvis ikke min gode veninde
havde fortalt mig om det. Jeg synes
godt at i kan gøre mere for at
sprede budskabet om denne
service, da jeg kender mange som
synes det er meget
grænseoverskridende at blive
testet hos egen læge.”

”Jeg synes, projektet er rigtig godt - personligt havde jeg højst sandsynligt udskudt en
tur til lægen længere end en hjemmetest og havde dermed gået i uvished i længere tid.
Tror på at mange vil føle sig trykkere ved at teste selv og dermed få det tjekket i tide.”

Spørgsmål og diskussion

