
Dobbelt så mange sjekket seg for 
seksuelt overførbare infeksjoner under EuroPride 2014 

 

Olafiaklinikkens stand var en suksess under årets Skeive Dager  
 

 

 

 
Tabell 1 

EUROPRIDE 2014 

 
Antall 

Totalt besøkende 195 

Menn, 122 

hvorav msm 107 

Kvinner, 73 

hvorav ksk 38 

Fra Oslo/Akershus 94 

Utlandske 16 

Alder gjennomsnitt 32 

Median 28 

Range 15-72 

Totalt påvist soi 16 

 Soi/msm 11 

Soi/msk 0 

 Soi/ksk 2 

Soi/ksm 3 
Msm som mangler 
beskyttelse for hepatitt B 36 
Msm som aldri testet for hiv 
tidligere 26 

 

 
 
 
Olafiaklinikkens tilstedeværelse under Pride med et 
komplett testtilbud for seksuelt overførbare infeksjoner er 
viktig. Antallet som bruker tilbudet for å sjekke seg øker for 
hvert år. Nesten halvparten av alle som kommer er fra 
steder utenfor Oslo og Akershus og representerer de fleste 
fylker i landet fra Lindesnes til Kirkenes. Testtilbudet for soi 
under Pride er lett tilgjengelig og bidrar til at både msm som 
aldri testet seg for hiv tar en hiv-test og at ksk tar en sjekk 
for soi. 

 

For 6. året på rad har Olafiaklinikken samarbeidet med 
HivNorge under Pride. Antallet som sjekker seg har økt for 
hvert år. I år kom 195 personer og det er en økning på 111 
% sammenlignet med 2013 da 92 personer ble testet. Seks 
sykepleiere fra Olafiaklinikken var på plass og testet for 
seksuelt overførbare infeksjoner (soi) fra det Prideparken 
åpnet frem til kl.20 hver dag, onsdag til lørdag. I snitt ble 10 
personer i timen testet for soi under EuroPride, med 
unntak fra torsdagen da regn og torden satte en demper på 
besøket. 
 
I møtet med hver enkelte person som kommer for å sjekke 
seg for soi tar Olafiaklinikken utgangspunkt i personens 
eget uttrykk og bilde av seg selv. I statistikken, se tabell 1, 
er dog vaginalprøver presentert under kategorien kvinner 
og urinprøver under menn. 
 
Andelen kvinner som sjekket seg er også mer enn fordoblet 
i år, 37 % av alle som testet seg var kvinner sammenlignet 
med 17 % av alle som kom i 2013. Over halvparten av 
kvinnene oppga at de hadde sex med andre kvinner (ksk). 
Det innebærer at mange ksk tok et stort steg ut i år og 
sjekket seg for kjønnssykdommer sammenlignet med i 
2013 hvor mindre enn en femtedel av kvinnene som testet 
seg var ksk. Av de 122 mennene som kom i år for å sjekke 
seg for soi oppga 88 % at de hadde sex med andre menn 
(msm). Andelen msm har vært nok så stabil fra år til år. 
Aldersfordelingen blant alle besøkende varierte fra 15 til 72 
år, median 28 år (msm 30 år, ksk 24 år). 



Flere som bor utenfor Oslo og Akershus benytter 
anledningen til å sjekke seg under Pride. I år kom 44 % av 
alle som sjekket seg fra fylker utenfor Oslo-området mot 37 
% i fjor. Ca 8 % av alle som testet seg i år var utenlandske 
statsborgere bosatt utenfor Norge. 
 
For andre året på rad hadde Olafiaklinikken tilbud om full 
sjekk for alle seksuelt overførbare infeksjoner, det vil si 
blodprøve for hiv, syfilis og hepatitt B og C. Urin- respektive 
vaginalprøve, anusprøve samt halsprøve for gonoré, 
klamydia og mycoplasma. Tre festivaltoaletter i tilslutning 
til vår stand muliggjorte for selvtest, det vil si urin-, vaginal- 
og anusprøver. 
 
Det ble totalt påvist 16 behandlingstrengende infeksjoner, 
hvorav 11 blant msm, 2 blant ksk og 3 infeksjoner blant 
kvinner som hadde oppgitt de har sex utelukkende med 
menn. Det vil si at 10 % av msm som ble testet under 
EuroPride var smittet med en seksuelt overførbar 
infeksjon. To prosent av msm hadde en positiv hiv-test, 
øvrige som var smittet med soi fikk påvist klamydia, gonoré 
og/eller mycoplasma. Ingen av mennene som oppga å ha 
sex utelukkende med kvinner hadde noen soi. Blant 
kvinnene ble det påvist klamydia og mycoplasma og 5 % av 
ksk respektive 8 % av de heterofile kvinnene var smittet. 
Ingen som testet seg under EuroPride hadde en 
behandlingstrengende syfilis. Samtlige som trenger 
behandling har fått beskjed og de fleste har fått behandling 
på eller gjennom Olafiaklinikken. 
 
Det var 24 % msm som aldri hadde testet seg for hiv 
tidligere, nesten 2/3 av dem bodde utenfor Oslo-området. 
Det var dessuten 34 % msm som manglet beskyttelse for 
hepatitt B. Samtlige har fått tilbud i etterkant om gratis 
vaksine. 
 
Den store tilstrømningen i år kan til del forklares med at 
det var EuroPride men sannsynligvis var den nye mer 
sentrale plasseringen av standen av større betydning. 
Olafiaklinikken forbereder å øke kapasiteten ytterligere til 
Pride 2015.  
 
«La oss sjekke deg før du sjekker andre!» 
Vennlig hilsen 
Olafiaklinikken 


