
Stockholms 
mansmottagning-
because he´s 
worth it







▸ Startades 2003 som ett projekt inom 
LAFA med hiv-bidrag

▸ Preventionsgrupp/målgrupp: Män 
med utländsk bakgrund

▸Mottagningen i Rinkeby 

▸Arbeta båda kliniskt och utåtriktat

Stockholms mansmottagning
Bakgrund och syfte

Källa: Stockholm stad



SMM idag 
- Järva & Skärholmen

■ Andel personer 
med utländsk 
bakgrund

Stockholm
(n: 911 989) 

Rinkeby
(n: 48 828)

Skärholmen
(n: 35 740)

31% 81% 70%

Källa: Stockholm stad



Verksamhetens historia
▸ 2006 Projektutvärdering, Järva mansmottagning

▸2008 jarvamansmottagning.nu utvecklas med info på arabiska, engelska, persiska, 

somaliska, spanska, thailändska och turkiska

▸2009 Verksamheten hbt-certifierades

▸ 2010 Järva mansmottagning erhåller vårdavtal med SLSO

▸ 2015 Namnbyte till Stockholms mansmottagning, filial i Skärholmen.  

▸2015 Ny hemsida: stockholmsmansmottagning.se med info på arabiska, engelska, 

persiska, somaliska, spanska och turkiska

▸2016 6:e året i rad erhåller mottagningen RFSL:s guldstjärna

▸2018 Filialen i Skärholmen blir en permanent del av mottagningen



Stockholms mansmottagning

▸ En sex- och samlevnadsmottagning 
för alla män över 20 år 

▸ Landstingsdriven primärvårdsverksamhet i SLSO

▸ Alla som identifierar sig som män är välkomna 

▸ På mottagningarna arbetar sjuksköterskor, psykologer  och 
läkare (konsult)

▸ Här erbjuds provtagning & undersökning för sexuellt 
överförbara sjukdomar, samt stöd & samtal vid sexuella 
svårigheter och sexuellt relaterade frågeställningar



Vår kliniska vardag

Sjuksköterskekontakt

• Hög tillgänglighet

• Rådgivning och stöd 

• Kondomsamtal

• Projekt 

Samtalskontakt

• Psyko-sexuella 

hälsofrågor

• Projekt 

Läkarkontakt

• Andrologi/urologi/

venereologi

• Sexualmedicinska

dysfunktioner



Samtalsterapeutens roll

▸ Sexuella dysfunktioner
▸ Kultur, etnicitet och sexualitet flytande 
begrepp
▸Sexuell identitet
▸ Mycket tvärprofessionella samarbeten



Diagnoser från läkarbesök
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Icke specificerad sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning…

Spetsiga kondylom

Förnyelse av recept

Prematur ejakulation

Balanopostit

Impotens av organisk orsak

Urogenital infektion med herpes simplex-virus

Smärta eller värk, ospecificerad

Lichen sclerosus et atrophicus

Nedsatt libido

Uteblivet genitalt gensvar

Övriga diagnoser



Sjuksköterskans roll

▸ Triage-modellen  och LEON-principen
▸Primär kontakt vid alla STI- Sexuellt 
överförbara infektioner
▸Genitala undersökningar
▸Hälsofrämjande arbete 
▸ Spindeln i det tvärprofessionella samarbetet



Kondomrummet



Preventivmedelsrådgivning för män

▸ Syfte med kondomsamtalet:

▹ Öka kunskapen

▹ Är sexpositiv och bejakande

▹ Motiverar genom ökad njutning



Rapporter



Verksamhetens projekt
▸ Sex- och samlevnadsundervisning på SFI (2004-2016)
- Först genomfördes utbildningarna själva, senare i samarbete med barnmorskemottagningar i SLSO och 
posithiva gruppen

▸ Sex- och samlevnadsutbildning på sfi (2008-2009)
En interventionsstudie genomförd av Järva mansmottagning på fyra sfi-skolor i Stockholm stad.

▸ ”Sex och samlevnad i en ny värld” (2010-2012)
– Utbildning och stöd för personal och ungdomar på Stockholms stads HBV-hem, samarbete med LAFA och 
Stockholms stad

▸ ”Ungdomsmottagningen, en självklart plats för ensamkommande flyktingungdomar!” (2012-2013) 
– Samarbete med LAFA, ungdomsmottagningarna i Stockholm och HBV-hem

▸ Lust- och njutningsorienterad kondområdgivning (2013-2016)

▸ ”Sex innanför murarna” (2014) – Samtal om sex och samlevnad med intagna på Österåkers 
kriminalvårdsanstalt

▸Sexuell rehabilitering vid prostatacancer 2015
Tvärprofessionellt  pilotprojekt med radiumhemmet KS

▸ ”Kondomdiplomering” (2015-2016) av SLSO:s ungdomsmottagningar + Visby UM 

▸ Stockholms mansmottagning Skärholmen (2015-2016)



Framtiden…

▸ Ekonomisk omställning efter hivbeslutet
▸ Sexuell rehabilitering vid prostatacancer
▸ Forskning och utvecklingsarbete(FoU) 
▸Arbeta med sexuellt våld
▸Samarbete med externa aktörer kring frågor som 
rör mannens sexuella och reproduktiva hälsa
▸Inspirera och uppmuntra fler att öppna nya 
mansmottagningar



Tack för 
uppmärksamheten!

Email för kontakt:
erik.i.gustavsson@sll.se


