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HOLSTEBRO KOMMUNE FAKTA
Ca. 57.000 indbyggere
Mange ungdomsudannelser -:
Gymnasium, HF, VUC, Teknisk skole med mange afdelinger, Handelsskole,
pædagog, sygepleje, sosu-udd., ergo og fysioterapiudd., kaserne, MGK-udd
etc., specialskoler og opholds-botilbud for unge med specielle behov
Meget kultur og fritidsaktiviter
Aktivt natteliv
Fængsel
Håndbold-arena
Musikteater
Langt til København, Århus og Odense

UDFORDRINGER IFT UNGES
SEKSUELLE SUNDHED I KOMMUNEN
2007 Rekordhøjt klamydiatal (Ringkøbing Amt tal)
Indsats med deltagelse i Kondomkampagne med stand på teknisk skole, gymnasiet
og Handelsskole med sundhedsplejersker + 1 mandlig pædagog
-

De unge er meget interesseret i at komme i dialog omkring seksualitet mv.

-

De unge har meget ringe vidensniveau ift sexsygdomme, prævention og
uønsket graviditet

-

Der er ikke afsat midler til at lave en indsats ift gruppen af unge + 16 år

-

Hvem har ansvaret efter amternes nedlæggelse??

-

Vil nogen tage ansvaret??

FORSKELLIGE INDSATSER
2008 penge fra Trygfonden (1årigt tilskud)
-

undervisning til elever på gymnasiet, ungdomsskoler og væresteder for unge,
skolehjem og 400 værnepligtige af seksualvejleder

-

Indsats i nattelivet – natteravne, besøg på alle diskoteker og værtshuse, dialog
med forældregruppen, aktiviteter på diskotek

-

Stand på uddannelsessteder med mere spændende materialer

-

Opfølgning på status omkring de unges seksualundervisning i folkeskolen

-

Lokale konkurrencer og quizer

HVAD BETYDNING FIK DEN INDSATS ?
Lagde kimen til vores modelkommune-projekt om kvalitetssikring af
seksualundervisningen i grundskolerne
Masser af fokus på udfordringerne med de unges seksuelle sundhed i medierne
Ytringsfrihedspris
Samarbejde med erhvervslivet
Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner
Samarbejde med NGO´er
Samarbejde med Sundhedsstyrelsen
Praktikantinddragelse i kampagnen
Innovation = kager og slikkelapper

STATUS I DAG
Ingen midler afsat til indsats på ungdomsuddannelserne
Lærerne er begyndt at efterspørge uddannelsesforløb
Høje klamydiatal forsat – men en primær forebyggelsesplan
Ønske om at kvalitetssikre seksualundervisningen for unge 16 +
Kondomeri indskrevet i det nye center for sundheds plantegninger, endnu ingen
financering eller andet på plads ift det

Nye ideer:
-

Inddragelse af lærere og flere faggrupper

-

Inddragelse af de studerende, de unge selv – aktivteter ud i byen

-

KRAM+S samarbejde

ANBEFALINGER
Kun med kondom kampagne Holstebro kommune 2012
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HVAD SIGER FOREBYGGELSESPAKKEN??
tal på sundhed I kommunen
I en gennemsnitskommune med 50.000 indbyggere skønnes der, med udgangspunkt
i de nyeste registerdata, årligt at være ca.:
Y 400 unge mellem 15-29 år, som blIver smIttet med klamydIa, heraf blIver cIrka
220 dIagnostIceret
Y 150 kvInder mellem 15-49 år, som får foretaget en provokeret abort
Y 200 personer, som modtager behandlIng for kondylomer, heraf vIl de 100 være
18-25 år
Y 55 kvInder får en keglesnItsoperatIon
Y to personer, som smIttes med hIv
Y 45 fødsler, som følge af assIsteret befrugtnIng
Y 120 kvInder, som har været I fertIlItetsbehandlIng
Y 200 nye forældre, som oplever forbIgående eller længerevarende seksuelle
problemer
Y 4.500 personer, som Inden for det seneste år har oplevet seksuelle
dysfunktIoner. cIrka 30 pIger og tre drenge under 15 år, som har haft seksuelle
oplevelser, de oplever som overgreb

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET
MED SEKSUEL SUNDHED
Statens Institut for Folkesundhed har i 2012 opgjort de økonomiske omkostninger af
seksuelle sygdomme og uønskede graviditeter til 309 mio. kr. for sundhedsvæsenets
vedkommende. Dertil kommer et ikke uvæsentligt produktionstab.
Ved at benytte 2012-modellen for den kommunale medfinansiering, svarer det til, at
kommunerne i alt afholder 105 mio. kr. af sundhedsvæsenets nettoomkostninger som
følge af usikker sex. For gennemsnitskommunen svarer det til 0,9 mio. kr. årligt.
Omkostninger til diagnosticering af klamydia er af Sex & Samfund vurderet til at udgøre
cirka 140 mio. kr. årligt. Det er primært omkostninger knyttet til regionale ydelser
såsom konsultations- honorarer og analyser af test.

