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Lust på resan
 

Det är härligt att resa! Nya platser, nya upplevelser och 

nya bekantskaper. Det är spännande och berikande. Vare 

sig du reser i arbete eller för nöjes skull är det mycket 

att tänka på. Det är biljetter, pass, försäkringar och andra 

resehandlingar som du måste hålla reda på. För många är 

resan ett sätt att lämna vardagen bakom sig. Alla nya intryck 

kan vara överväldigande. Det är lätt att ryckas med, ge sig 

hän och ta risker du annars inte tar på hemmaplan. 

Speciellt när det gäller sex.
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Säkrare resa
Reser du i arbetet eller åker du på semester är det lätt att du 

gör saker lite annorlunda än du hade gjort hemma. På resande fot 

träffar du mer människor. Kanske dricker du lite mer alkohol. 

Du kanske tar mod till dig och skaffar en tatuering eller en 

kroppspiercing. Inte sällan ökar den sexuella aktiviteten och 

antal sexpartners. 

 

Du kan inte se på en person om den bär på hiv eller någon annan 

sexuellt överförd infektion (STI*). De kanske till och med inte 

själva är medvetna om att de bär på en infektion. Många av dessa 

sjukdomar ger inga symtom, särskilt inte i början. Du kanske 

själv inte märker om du blivit smittad. Det innebär att du kan få 

en infektion av din partner och sedan omedvetet föra den vidare. 

Det räcker att du har oskyddat sex med en enda partner. Har du 

fler sexpartners ökar sannolikheten att få eller ge en infektion 

vidare.

Om du reser för en längre tid kan 

det vara bra att testa dig innan du 

åker. Testa dig också när du kommer 

hem.

* Sexually  Transmitted Infections



Hiv och andra STI
 
Många som får hiv och andra sexuellt överförda infektioner som 

exempelvis klamydia, gonorré, syfilis, hepatit B och hepatit 

C, blir smittade utomlands. Alla människor kan få en sexuellt 

överförd infektion, oavsett ålder och sexuell läggning. Du kan 

bli smittad genom att ha oskyddat sex med en person som bär på 

de bakterier eller virus som orsakar infektionen.

STI är ett stort problem överallt i världen. Det finns fler än 

30 infektioner som kan överföras sexuellt. Flera av dessa går 

att bota, men om de inte behandlas kan det leda till allvarliga 

konsekvenser som exempelvis sterilitet. Enligt 

WHOs uppskattningar uppstår årligen närmare 

500 miljoner nya fall av botbara STI över hela 

världen. Under 2012 smittades dagligen 6.300 

personer med hiv. Många bär på någon form av 

STI, men det går att skydda sig!

Det finns ett sätt som minskar risken att 

bli smittad med en STI, oavsett om du är 

i Sverige eller utomlands. Kondom är 

ett bra och effektivt sätt att skydda 

sig mot oönskade konsekvenser av sex. 

Det är också bra skydd mot oönskad 

graviditet.

    



Risken finns överallt
Hiv och andra sexuellt överförbara infektioner finns i hela 

världen, men vissa länder är mer utsatta än andra. Brist på 

läkare, mediciner och tillfredsställande sjukvård gör att 

många fall förblir oupptäckta eller behandlas ineffektivt. 

Smitta sprids genom sexuella kontakter via könsorganen, 

munnen eller ändtarmen. Risken att smittas är störst vid 

vaginal- eller analsex, men kan också överföras genom oralsex. 

Hiv, syfilis samt hepatit B och C smittar också genom blod. 

Vissa sexuellt överförbara infektioner går att bota, men hiv 

saknar idag botemedel.

Bär du på en obehandlad sexuellt överförd infektion är du mer 

mottaglig för andra infektioner. Det är ditt ansvar att skydda 

dig. Oavsett var du befinner dig i världen innebär 

kondom alltid säkrare sex.

 

Kondom innebär alltid 
säkrare sex



Det här är hiv
Hiv, humant immunbristvirus, isolerades för första gången 

1983 och är spritt över hela världen. Om hiv inte behandlas 

leder det till det dödliga sjukdomstillståndet aids, aquired 

immune deficiency syndrome. Idag beräknas 35,3 miljoner 

människor över hela världen, både barn och vuxna, leva med hiv. 

Av dessa finns närmare 25 miljoner i afrikanska länder söder 

om Sahara, 3,9 miljoner i Syd- och Sydostasien, 1,3 miljoner i 

Östeuropa och Centralasien, 1,5 miljoner i Latinamerika, 1,3 

miljoner i Nordamerika, 880.000 i Östasien, 860.000 i Väst- 

och Centraleuropa, 260.000 i Mellanöstern och Nordafrika 

samt 250.000 i Västindien.  I Sverige lever cirka 6.200 

personer med hiv och omkring 500 nya fall av hiv rapporteras 

varje år. Majoriteten av dessa smittades utomlands.

Symtom
Hiv är ett virus som finns i sädesvätska, slidsekret och blod. 

Viruset överförs via oskyddat anal-, vaginal- och oralsex 

samt via blod. Viruset lagras i kroppens arvsmassa och 

infektionen läker därför inte ut spontant. Det innebär att 

den smittade bär på viruset resten av livet. Hiv smittar inte 

vid vanliga sociala kontakter eller via myggor och insekter. 

Det är ingen luftburen smitta. 

De allra flesta som smittats med hiv får inga symtom förrän flera 

år efter smittotillfället. En del nysmittade får övergående 

symtom 2-4 veckor efter smittotillfället som påminner om 

halsfluss eller körtelfeber. Exempel är ont i halsen, feber, 

ömma och svullna lymfkörtlar på halsen eller i armhålorna 



Provtagning och behandling är gratis. 

Kondom innebär alltid säkrare sex

samt utslag på överkroppen. Andra märker ingenting. Personer 

som inte uppfattat symtomen har ibland redan utvecklat aids 

när de får sin hivdiagnos. Med obehandlad hivinfektion bryts 

kroppens immunförsvar sakta ner. Först efter flera 

år uppstår livshotande symtom kallat aids.

 

Behandling
Hiv är ett virus som förstör kroppens 

immunförsvar. Det finns idag inget botemedel 

och inget vaccin som skyddar mot hiv. Däremot finns 

det mediciner som bromsar hivinfektionens utveckling. 

Behandlingen hämmar virusmängden i kroppen vilket bromsar 

sjukdomsutvecklingen. Medicinerna tar alltså inte bort hiv, 

men gör att man kan leva med det. 

 

Obehandlad hivinfektion är livshotande. Därför är det viktigt 

att testa sig. Du bör alltid testa dig om du har utsatt dig för 

risk. Tidig testning gör att eventuell infektion upptäcks i 

tidigt skede vilket gör att behandling snabbt kan sättas in. 

Dessutom minskar risken för ytterligare smittspridning.

Ett hivtest blir oftast positivt inom sex veckor efter 

smittotillfället. Provsvaret bedöms som helt säkert efter tre 

månader. Om ett hivtest tas tidigt efter möjligt smittotillfälle 

är det viktigt att ett uppföljande prov också tas. Det finns 

också allt fler som erbjuder möjlighet till snabbtestning.

 



Det här är klamydia
Klamydia är den vanligaste rapporterade sexuellt överförda 

infektionen i Sverige och i världen. Spridningen av 

klamydia varierar kraftigt mellan olika länder. I Sverige 

utgörs idag ungefär hälften av alla sjukdomsfall som årligen 

rapporteras enligt smittskyddslagen av klamydia. Omkring 

40.000 fall rapporteras varje år. Antalet klamydiafall har 

ökat i Sverige sedan 1997 och en liknande situation ses inom 

hela EU-området. Speciellt har ökningen skett bland unga 

och unga vuxna under 30 år. WHO uppskattar att det årligen 

uppstår 106 miljoner nya fall av klamydia i världen. I Afrika 

och Mellanöstern inträffar uppskattningsvis 11,5 miljoner 

nya fall av klamydia varje år. Motsvarande siffra i Sydost-, 

Ostasien och Oceanien är 47,2 miljoner och i Väst-, Östeuropa 

och Centralasien 20,6 miljoner.

Symtom
Klamydia orsakas av en bakterie som kan finnas i urinröret 

och hos kvinnor även i slidan/livmoderhalsen. Ibland kan den 

också finnas i ändtarmen och svalget. Många kan ha klamydia 

utan att veta om det, vilket kan leda till problem senare 

i livet. Klamydia smittar vid oskyddade samlag och andra 

oskyddade sexuella kontakter. Inkubationstiden är kort, från 

några dygn till någon vecka. Många som smittas med klamydia 

märker ingenting eftersom smittan ofta inte ger några 

symtom alls. Eventuella symtom hos både män och kvinnor är 

främst sveda eller klåda när man kissar. Detta sker vanligen 

1-3 veckor efter smittotillfället. Kvinnor kan dessutom få 

livmoderhalsinfektion med ökade flytningar från slidan. 



Infektion i svalget kan förekomma men är mycket ovanlig. 

Man kan även få ögoninfektion. Klamydia liksom andra STI är 

en infektion som man kan smittas av flera gånger. Detta ökar 

risken att bli smittad med andra STI och utveckla sterilitet. 

 

Behandling
Du kan testa dig för klamydia genom att ta prov från urin, 

urinrör, livmodertapp eller ändtarm. Ibland kan man även 

testa från ögon och svalg. Provtagning kan göras tidigast en 

vecka efter smittotillfället. Om första provet tagits tidigt 

och är negativt bör provet upprepas efter en vecka. Klamydia 

är lätt att behandla med antibiotika. Sker detta snabbt efter 

smittotillfället är risken för följdsjukdomar liten.

 

Obehandlad klamydia kan leda till äggstocksinflammation hos 

kvinnor och bitestikelinflammation hos män. Utan behandling 

kan äggledarna få bestående skador. Framförallt hos kvinnor 

finns en risk för sterilitet.

Idag erbjuds självtest av klamydia. På Internet är det möjligt 

att beställa gratis självtest genom Landstinget eller Regionen 

på klamydiatest.nu eller klamydia.se. Visar provet positivt 

för klamydia måste man enligt smittskyddslagen söka upp en 

mottagning för behandling och smittspårning. Det finns inget 

vaccin mot klamydia.

 

  Provtagning och behandling är gratis
 
  Kondom innebär alltid säkrare sex



Det här är gonorré 
Gonorré har sedan början av 2000-talet haft en stadigt 

ökande smittspridning i Sverige. Omkring 1100 nya fall av 

gonorré rapporterades under 2013. Gonorré är dubbelt så 

vanligt bland män som bland kvinnor, men det syns också 

en dramatisk ökning bland kvinnor. Omkring en tredjedel 

av dessa smittades utomlands. Gonorré är ett växande 

hälsoproblem världen över beroende på hög förekomst av fall 

kombinerat med utbredd antibiotikaresistens. WHO bedömer 

att det uppskattningsvis inträffar mer än 106 miljoner nya 

fall av gonorré varje år fördelat över hela världen. I Afrika 

och Mellanöstern inträffar uppskattningsvis 24,2 miljoner 

nya fall av gonorré varje år. Motsvarande siffra i Sydost-, 

Ostasien och Oceanien är 67,4 miljoner och i Väst-, Östeuropa 

och Centralasien 3,4 miljoner.

Symtom
Gonorré orsakas av en bakterie som kan finnas i 

slidan, livmoderhalsen eller urinröret hos kvinnor 

och i urinröret hos män. Den kan också finnas i 

ändtarm eller i svalg. Bakterierna är många gånger 

motståndskraftiga mot flera antibiotikasorter. 

Gonorré smittas via oskyddat vaginal-, oral- och 

analsex. Inkubationstiden är kort, från något 

dygn till någon vecka. En gonorréinfektion behöver inte ge 

några symtom. Det innebär att både män och kvinnor kan vara 

besvärsfria trots att de blivit smittade. Infektion i svalg 

eller ändtarm ger i regel lindriga besvär. Bakterien kan även i 

vissa fall spridas ut i blodet och orsaka allvarligare sjukdom. 



Provtagning och behandling är gratis.
 
En person som är infekterad av en sexuellt 
överförd infektion som gonorré löper en flera 
gånger ökad risk att bli smittad av hiv.
 
Det finns inget vaccin mot gonorré.

Kondom innebär alltid säkrare sex

Gonorré kan orsaka flytningar och/eller sveda och smärta i 

urinrör och underliv. Besvären kommer vanligen inom en vecka 

efter smittotillfället. Gonorré kan man smittas av flera gånger. 

Behandling
Du kan testa dig för gonorré genom att ta prov från urinrör 

eller livmoderhals. Nyare diagnostik med DNA-påvisning kan 

också ske på urinprov och slidsekret. Ibland kan provtagning 

ske i ändtarm eller svalg. Om det första provet tagits tidigt och 

är negativt bör provtagning upprepas efter en vecka. Gonorré 

behandlas med antibiotika. Sätts behandlingen in tidigt efter 

smittillfället är risken för följdsjukdomar mycket liten. 

Efter avslutad behandling ska kontrollprov tas. Det kan vara 

svårare att behandla en gonorréinfektion i svalg och ändtarm 

än en infektion i urinröret eller livmoderhalsen. Allt fler 

gonorrébakterier har utvecklat resistens mot antibiotika 

vilket kan göra infektionen svårbehandlad. Obehandlad 

gonorré kan leda till äggledarinflammation hos kvinnor och 

män kan få inflammation i bitestiklarna och prostatakörtel. 

Detta riskerar i sin tur att leda till sterilitet, framförallt 

hos kvinnor. Eftersom många har gonorré utan att veta om det 

är det viktigt att undersöka sig om man har utsatt sig för risk.
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Det här är syfilis 
Syfilis var förut en mycket vanlig sexuellt överförd smitta, 

men den blev mer sällsynt i Sverige mot slutet av 1900-talet. I 

andra delar av världen är fortfarande syfilis vanligt. Under 

de senaste åren har syfilis åter börjat öka i Sverige. Under 

2012 rapporterades 201 fall i Sverige. Ungefär hälften av 

dessa har smittats utomlands. WHO uppskattar att det årligen 

uppstår 10,6 miljoner nya fall av syfilis över hela världen. 

I Afrika och Mellanöstern inträffar uppskattningsvis 4 

miljoner nya fall av syfilis varje år. Motsvarande siffra i 

Sydost-, Ostasien och Oceanien är 3,5 miljoner och i Väst-, 

Östeuropa och Centralasien 0,2 miljoner.

Symtom
Syfilis orsakas av en bakterie som överförs via oskyddat 

vaginal-, oral- och analsex. Smitta kan också ske genom 

kyssar om man har syfilissår i munnen, men det är ovanligt. 

Även blodsmitta kan förekomma. Syfilis är som mest smittsam 

i början av sjukdomsförloppet. 

 

Sjukdomen indelas i tre stadier kallat primär, sekundär 

och tertiär syfilis. De två första stadierna kallas tidig 

syfilis och omfattar de två första åren av infektionen. 

Under den perioden kan man smitta andra genom sex. Det 

sista stadiet kallas sen syfilis och då smittar man inte 

genom sex. Smittan kan däremot föras vidare genom blodet. 

Inkubationstiden till primärstadiet är tre veckor till tre 

månader, sju till tio veckor till sekundärstadiet och flera 

år till tertiärstadiet. En del smittade får inga symtom 



alls eller så lindriga att de inte lägger märke till dem. Vid 

primär syfilis uppstår ett sår, ibland flera sår, vanligen 

på könsorganet eller runt ändtarmsöppningen. Sår kan också 

förekomma i munhåla, på tunga och på läppar. Såret är omkring 

en och två centimeter stort och gör för det mesta inte ont. Det 

händer ibland att såret är så litet att det inte märks. Såret 

kommer oftast cirka tre veckor efter smittillfället, men det 

kan också ta längre tid. Ofta svullnar också lymfkörtlarna, 

vanligen i ljumsken. Såret läker av sig själv efter ett par 

veckor även utan behandling, men bakterien finns kvar i 

kroppen. I sekundärstadiet av syfilis får man ofta feber, 

svullna lymfkörtlar och utslag på kroppen. Eftersom besvären 

liknar många andra sjukdomar kan det vara svårt att förstå man 

har syfilis. Det tidiga stadiet av syfilis kan pågå i upp till 

två år. Under den tiden kan besvären komma och gå. 

Behandling
Du kan testa dig för syfilis genom blodprov som tidigast blir 

positivt 4-6 veckor efter smittotillfället. Läkare kan också 

testa ett misstänkt syfilissår genom att ta prov på sårsekretet. 

Syfilis behandlas med antibiotika. I allmänhet ges dagliga 

injektioner i cirka två veckor. Sätts behandlingen in i tid 

blir man helt frisk. Oftast upptäcks sjukdomen tidigt, men om 

man inte får behandling sprider sig infektionen så småningom 

ut i blodet.

 

Obehandlad syfilis kan leda till allvarliga skador på hjärta, 
blodkärl och hjärna vilka kan leda till döden. Även om man inte 
har några besvär kan man smitta andra.
 Provtagning och behandling är gratis.
 Det finns inget vaccin mot syfilis. 
Kondom innebär alltid säkrare sex



Det här är hepatit B
Hepatit B viruset är ett globalt hälsoproblem. Viruset är      

50 till 100 gånger mer smittsamt än hiv-viruset. Hepatit B 

är en virusinfektion som attackerar levern och orsakar både 

akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Följden är potentiellt 

livshotande leverinfektioner. Under 2012 rapporterades 

82 nya fall av akut hepatit B och 1476 nya fall av kronisk 

hepatit B. Majoriteten av dessa var smittade utomlands.

Hepatit B är globalt mycket spridd, speciellt i vissa 

utvecklingsländer. I delar av Afrika och Asien har upp 

till 20 procent av befolkningen en smittsam infektion. 

Två miljarder människor över hela världen har hepatit B. 

Mer än 240 miljoner har kroniska leverinfektioner som 

en följd av detta. Årligen dör omkring 600.000 personer i 

konsekvenserna av infektionen.

Symtom
Hepatit B är ett virus som finns i sädesvätska, slidsekret 

och blod. Hepatit B sprids främst genom sexuella 

kontakter. Viruset sprids också genom kontakt med blod och 

kroppsvätskor från en infekterad person. Hepatit B-virus 

infekterar enbart människa. Inkubationstiden är två till 

sex månader, oftast två till tre månader.

Hepatit B orsakar inflammation i levern. Viruset kan leda 

till kronisk leverinflammation som senare kan utvecklas 

till skrumplever och levercancer. Risken för kronisk 

sjukdom är större ju yngre man är vid smittotillfället, för 

små barn kan risken vara över 90 procent medan mindre än 5 



procent av vuxna som insjuknar i akut hepatit B blir kroniska 

bärare. 

De flesta känner inte av några symtom under den akuta 

infektionsfasen. Det innebär att man kan vara smittad och 

smittsam utan att ha märkt av några symtom. Vissa får däremot 

akuta besvär med symtom som kan vara flera veckor. De kan bli 

gula i huden och i ögonvitorna, få mörk urin, extrem trötthet, 

illamående, kräkningar och magsmärtor.

Alla blir inte gula i huden, men många kan vara besvärade av 

trötthet, klåda på kroppen och dålig aptit under veckor till 

månader. Vanligen läker infektionen utan bestående men. Ett 

fåtal utvecklar kronisk leverinflammation ofta kombinerat 

med fortsatt smittsamhet. 

Behandling
Du kan testa dig för hepatit B genom att ta ett blodprov. Genom 

blodprov kan man också se om levern tagit skada av infektionen. 

För de som utvecklat en kronisk infektion och som har tecken 

på leverskada finns idag antiviral behandling att tillgå. 

 

Provtagning är gratis.  

Sedan 1982 har det funnits ett säkert vaccin 

mot hepatit B som med 95% effektivitet 

förebygger infektion och dess kroniska 

konsekvenser.

Vaccination rekommenderas.

Kondom innebär alltid säkrare sex



Det här är hepatit C
Hepatit C är en smittsam leversjukdom som orsakas av en 

virusinfektion. Jämfört med hepatit B är smittsamheten 

för hepatit C betydligt lägre. Sjukdomen kan variera från 

milt illamående som varar några veckor till en allvarlig 

livslång sjukdom. Globalt sett är hepatit C mycket utbrett 

och vanligt. Förekomsten i Sverige är förhållandevis låg och 

är framför allt kopplad till intravenöst narkotikamissbruk. 

Under 2013 rapporterades 2069 nya fall av hepatit C. Av dessa 

hade 20 procent smittats utomlands, framför allt i Östeuropa 

och i olika delar av Asien.

Hepatit C finns över hela världen. Egypten, Pakistan och 

Kina har hög andel av kronisk hepatit C infektion. Ungefär 

150 miljoner människor är kroniskt sjuka i hepatit C och 

riskerar att få skrumplever och levercancer. Årligen får 

mellan 3-4 miljoner hepatit C. Över 350 000 personer dör av 

hepatit C relaterade leversjukdomar varje år.

Symtom
Hepatit C orsakas av ett virus som bara finns hos människor 

och som sprids via blod. Hos en smittsam person finns viruset 

i blodet och överförs genom att blod kommer in i blodbanan 

på en annan person. Risken att bli smittad vid samlag är 

liten. För säkerhets skull bör kondom ändå användas vid 

tillfälliga sexuella kontakter. Inkubationstiden varierar 

mellan en till fyra månader.

Hepatit C virus orsakar inflammation i levern. Många får 



inga symtom alls, men många kan besväras av trötthet och dålig 

aptit under veckor till månader. Cirka 70 procent av de som 

smittas med hepatit C får en kronisk infektion. Det innebär att 

man under lång tid kan bli bärare av hepatit C virus, oftast för 

resten av livet. Kronisk leverinflammation kan i en del fall 

utvecklas till skrumplever eller levercancer.

Behandling
Du kan testa dig för hepatit C genom att lämna ett blodprov. 

Diagnos av en akut infektion är lätt att missa eftersom 

majoriteten är symtomfria. Tidig diagnos av hepatit C kan 

förebygga framtida hälsoproblem och smittspridning. Hepatit 

C konstateras genom att antikroppar mot hepatit C virus 

påvisas i blodet. Smittsamheten bedöms genom att undersöka 

om virusets arvsmassa återfinns i blodet. För att bedömas 

som smittfri och kontrollera att infektionen läkt ut krävs 

upprepade tester. 

Hepatit C behöver inte alltid behandlas. Det finns läkemedel som kan förebygga sena komplikationer och i många fall bota den kroniska infektionen. 
Det finns inget vaccin mot hepatit C. 
Kondom innebär alltid säkrare sex



Bra att veta om 
smittskyddslagen
I Sverige finns en särskild lag, Smittskyddslagen, för vissa 

smittsamma sjukdomar. Lagen omfattar både rättigheter och 

skyldigheter och finns till för att minska smittspridningen 

och begränsa förekomsten av smittsamma sjukdomar. 

Smittskyddslagen omfattar skyddsplikt och informations-

plikt. Det innebär att om du vet att du bär på en smittsam 

sjukdom är du skyldig att vidta de 

åtgärder som krävs för att hindra 

att andra smittas. Du är dessutom 

skyldig att lämna information om 

smittan till andra i situationer när 

det finns risk för smittoöverföring 

om det rör sig om en s.k allmänfarlig 

sjukdom. Dit hör bl.a hiv, gonorré, 

klamydia, hepatit B, C och syfilis. 

I praktiken innebär  det att kondom 

skall användas vid sexuella 

kontakter och att du måste upplysa 

din partner om infektionen. För 

personer med hiv som har välinställd 

behandling med bromsmediciner 

gäller att informationsplikten i 



vissa fall kan lyftas eftersom smittsamheten då bedöms som 

minimal om kondom samtidigt används. 

Hiv, gonorré, klamydia, hepatit och syfilis omfattas 

av Smittskyddslagen och klassas som allmänfarliga 

sjukdomar. Om du misstänker att du kan vara smittad 

av någon av dessa sjukdomar är du skyldig att: 

      1.  Söka läkare
      2. Testa dig 
      3. Följa förhållningsregler
      4. Medverka i smittspårning

Detta för att undvika att andra smittas. All nödvändig 

undersökning, vård och behandling är gratis.

Reser du mycket kan det vara bra att veta att lagstiftning 

inom smittskyddsområdet skiljer sig åt mellon olika länder. 

Få länder har lagstadgad informationsplikt. Du kan inte räkna 

med att bli upplyst om personen du har sexuell kontakt med 

bär på någon form av smitta. Det syns oftast inte utanpå om 

personen är smittad. Därför är det viktigt att ta eget ansvar 

och skydda sig.  Använd alltid kondom och gärna glidmedel!

 

Vill du veta mer om smittskyddslagar 

i olika länder kan du få veta mer 

på www.hivlawcommission.org



Testa dig! 
Flera könssjukdomar kan vara svåra att upptäcka då de ger 

små eller inga besvär. Ibland märks det inte alls att man 

blivit smittad. Om du har haft oskyddat sex är det alltid 

bra att gå och testa dig. Vare sig du har några symtom eller 

inte. Om du misstänker att du kan vara smittad ska du gå och 

testa dig. Har du testat dig positivt för någon könssjukdom 

utomlands ska du kontakta sjukvården när du kommer hem. 

Detta för att få rätt vård och behandling. Testning i 

Sverige görs på hud- och könsmottagning, STI-mottagning, 

gynekologisk mottagning, venereologisk mottagning, 

vårdcentral, infektions- eller ungdomsmottagning. Du kan 

också gå och testa dig för hiv på Noaks Ark i Stockholm och i 

Malmö. Testerna kan tas anonymt.



notes:



 
Testa dig innan du åker så du vet din egen status

 
Packa kondomer och glidmedel

Använd alltid kondom när du har sex
 

Ta hand om dig själv och din partner
Undvik onödiga risker 

 
Undvik självmedicinering och beställ inte receptbelagd 

medicin på nätet
Trevlig resa!

Arabiska -                   kondom
Amerikansk engelska - safe, rubber

Engelska - sheath, prophylactic, condom
Franska - préservatif, capote

Holländska - condoom
Kinesiska - 避孕套 baoxian tao  

Spanska - condón
Thailändska -             Thung yāng    

Tyska - kondom
Somaliska - konduumka

Swahili - kondomu

Denna broschyr har producerats med ekonomiskt stöd av

och samt


