
Sexuell hälsa 
 



Kunskapsunderlag för samtal om sexuell hälsa och  

HIV/STI-prevention 

 
Kunskapsunderlag som innehåller fakta, råd och frågor om sexuell hälsa och hiv/STI.  



Finns att hämta på 
NLL - Asyl och flyktingsjukvård 



75 % av fallen i åldersgruppen 15 – 24 år 



40 % av fallen i åldersgruppen 15 – 24 år 



Ca 38 000 fall per år i Sverige 



Ca 1 000 fall per år i Sverige 



Gonorré står snart utan bot 
Alla nyupptäckta fall ska remitteras till Hud/Ven mott SY 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ensamkommande flyktingbarn 
- Studie av Jonas Jälmbrandt 

Intervjuat 10 ensamkommande flyktingungdomar,  

Afghaner och somalier 16-18 år, skolgång mellan 0-9 år. 

 
• Lång och besvärlig flykt som de inte ville prata om. Flera hade passerat Grekland. 

• Ingen hade fått sexualundervisning eftersom det är tabubelagt och olagligt 

• Extremt låg kunskap, de flesta hade ingen aning om vad hiv är, symtom vid sti kan vara att 

könet byter färg, vid onani kan man få ont i ryggen och problem med synen 

• Ingen visste var man kunde vända sig gällande sti 

• Ingen kroppsuppfattning 

• Man väljer när man vill göra en kvinna gravid och det är viktigt med mkt sex under en 

graviditet, det är säden som gör att magen växer, man ”matar” fostret. 

• En kille hade fått åka till Malmö för utbildning av en imam 

• Ingen kände till smittskyddslagen 

• Våldtäkt är brottsligt – heterosexuella övergrepp kan inte ske. Många hade varit med om 

sexuella övergrepp i sitt hemland. 

• Det fanns en frustration bland killarna att inte Sverige har bordeller 

• Angående könsstympning så är även många killar dåligt omskurna och har själv stora problem 

med sin sexualitet 

• Vid undervisning i denna grupp är det viktigt att ta en sak i taget. Jonas höll 2x2 tim om 

sexuell hälsa, sti, sexuell anatomi, rätt vokabulär osv vilket var mycket uppskattat 

 


