
 
   

Bilag 2 Nuværende udmøntning af midler til seksuel sundhed 

2019-2022 
Den nuværende udmøntning af midler til seksuel sundhed i 2019-2022 
fremgår af tabel 1. De enkelte indsatser bliver beskrevet i de nedenstående 
afsnit.  

 
Tabel 1: Udmøntning af midler til seksuel sundhed 2019-2022 

Opgjort i årets P/L i hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Fordeling 

Kompetent alderssvarende seksualundervisning   

Supplerende seksualundervisning 
til 4.-10. klasse 

1.050 1.074 1.087 1.107 
Sex & 
Samfund 

Seksualundervisning til unge 
i/udenfor uddannelse 

400 409 414 422 
Sex & 
Samfund 

Undervisningsmateriale til 
børn/unge i fornuftig digital 
adfærd i en corona-tid 

    210 92 
Københavns 
kommune 

Evaluering af seksualundervisning 
i Sex & Samfund 

     255 
Københavns 
kommune 

Forebyggelse af smitte med sexsygdomme    

Klamydia- og gonorréhjemmetest 
til unge 

500 512 518 528 
Sex & 
Samfund 

Øget test for smitte med klamydia 
og gonorré blandt unge 

300 307 117** 89*** 
Københavns 
Kommune 

 
Udlevering af kondomer til 
undervisningsbrug og udsatte 
borgere 

100  102  100 102 
Københavns 
Kommune 

 

Udsendelse af information via e-
boks om testmuligheder til unge 

  30 31 
Københavns 
Kommune 

 

Bedre sundhed og trivsel blandt LGBT+- personer    

Test for hiv og syfilis for TMSM* 900 921 932 950 
AIDS-
Fondet 

 

Test for klamydia og gonorré for 
TMSM* 

200 205 207 211 
AIDS-
Fondet 

 

Screening for og forebyggende 
rådgivning om chemsex for 
TMSM* 

295 
  

302 
  

362 369 
AIDS-
Fondet 

 

 

TRANSIT-samtaleforløb 350 358 362 369 
LGBT+ 
Danmark 

 

 
Opkvalificering af almen praksis i 
samarbejde med PLO-K for at sikre 
lighed i sundhed for alle uanset 
køn eller seksualitet 

  100  
Københavns 
Kommune 

 

Momsindtægt (positivliste 
moms) 

-288 
 

-295 -303 -308 Kun vedr. 
foreninger 

 

I alt  3.807 3.895 4.136 4.214   

*TMSM er en forkortelse for transpersoner og mænd, der har sex med mænd. 
**ca. 88.000 kr. blev tildelt AIDS-Fondet til opsøgende rådgivning, test og oplysning 
til unge ift. klamydia og gonorre og resten blev tildelt Sex & Samfund til ekstra 
hjemmeprøvetagningstest for klamydia. 
***Midlerne blev tildelt AIDS-Fondet til opsøgende rådgivning, test og oplysning til 
unge ift. klamydia og gonorre 
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Kompetent og alderssvarende seksualundervisning 

 

Supplerende seksualundervisning til 4.-10. klasse og seksualundervisning til 

unge i/udenfor uddannelse 

I samarbejde med Sex & Samfund tilbyder Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen seksualundervisning til elever i 4.-10. klasse på 

københavnske grundskoler som supplement til folkeskolens obligatoriske 

seksualundervisning. Derudover tilbydes seksualundervisning om krop, køn 

og seksualitet til unge i/udenfor uddannelse, f.eks. ungdomsuddannelser, 

klubber og botilbud i kommunen. Undervisningen varetages af Sex & 

Samfunds ung-til-yngre visere og har til formål at styrke københavnske børn 

og unges handlekompetencer i relation til seksuel sundhed, hvilket dels 

handler om at øge børn og unges kendskab til handlemuligheder og dels at 

øge deres viden om emner relateret til seksuel sundhed og trivsel. 

 

Undervisningsmateriale til børn/unge i fornuftig digital adfærd i en corona-

tid  

I samarbejde med eksperter inden for børn og unges digitale dannelse og et 

animationsbureau har forvaltningen udviklet en hjemmeside med forskellige 

undervisningsmaterialer målrettet forældre til unge i alderen 12-14 år. 

Hjemmesiden indeholder blandt andet små artikler, film, dialogredskaber og 

challenges til forældrene, og der udvikles 5 live-webinarer, hvor forældre i 

København kan deltage. Indsatsen har til formål at fremme dialog og 

nysgerrighed om de unges digitale liv og sætter fokus på blandt andet 

grænsesætning, kropsidealer og fotomanipulation, digital mobning og 

onlinesikkerhed. 

 

Evaluering af seksualundervisning i Sex & Samfund  

Rambøll har i 2022 for forvaltningen gennemført en ekstern evaluering af Sex 

& Samfunds seksualundervisning på hhv. københavnske grundskoler og 

ungdomsuddannelser.   

 

 

Forebyggelse af smitte med sexsygdomme 

 

Klamydia- og gonorréhjemmetest til unge 

I samarbejde med Sex & Samfund tilbyder forvaltningen gratis 

hjemmeprøvetagningstest ift. klamydia og gonorré til alle københavnere 

mellem 15-25 år. Formålet er at sikre tidlig opsporing og begrænse 

smittespredningen, og testen er en løsning for unge, som ikke lader sig teste 

hos egen læge og testen er samtidig af samme høje sikkerhed. 

 

Øget test for smitte med klamydia og gonorré blandt unge 
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I 2021-22 har AIDS-Fondet i samarbejde med forvaltningen afprøvet 

opsøgende test, rådgivning og oplysning til unge ift. klamydia og gonorré på 

udvalgte arenaer i København, såsom ungdomsuddannelser, kollegier og 

Ungdommens Folkemøde. De unge tilbydes at blive testet relevante steder 

på kroppen, hvor de har haft ubeskyttet sex og kan således få op til tre 

forskellige test: podning af endetarm, podning til hals og en urinprøve. 

 

Udlevering af kondomer til undervisningsbrug og udsatte borgere 

Forvaltningen udleverer kondomer til udsatte grupper, som forventeligt ikke 

ville benytte kondom, hvis det ikke var gratis tilgængeligt. 

 

Udsendelse af information via e-Boks om testmuligheder til unge 

Forvaltningen har i 2019, 2021 og 2022 via e-Boks opfordret unge mænd til at 

lade sig teste for klamydia, da der formodes et højere mørketal blandt mænd 

end blandt kvinder. 

 

Bedre sundhed og trivsel blandt LGBT+- personer  
 

Test og rådgivning til transpersoner og mænd der har sex med mænd ift. hiv, 

syfilis, klamydia og gonorré 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i en årrække samarbejdet med 

AIDS-Fondets Checkpointklinik om at teste transpersoner og mænd, der har 

sex med mænd for hiv og syfilis. De seneste år er indsatsen blevet udvidet 

med test for klamydia og gonorré. Erfaringerne viser, at det er meningsfuldt 

at tilbyde test for alle fire sexsygdomme i Checkpoint samt at det er et godt 

sted at komme for transpersoner og mænd, der har sex med mænd. 

 

Screening for og forebyggende rådgivning om chemsex til transpersoner og 

mænd der har sex med mænd 

Siden 2019 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samarbejdet med 

AIDS-Fondet om screening for chemsex og forebyggende rådgivning om 

brugen af chemsex (brug af højpotente stoffer i forbindelse med sex). De 

knap 3.100 brugere af AIDS-Fondets Checkpoint-klinik spørges systematisk 

ind til erfaringer med chemsex, og brugerne tilbydes rådgivning, hvis de har 

behov for støtte til at komme ud af et forbrug af chemsex. I tilfælde af udtalt 

stofafhængighed tilbydes hjælp i Socialforvaltningens misbrugsbehandling. 

 

TRANSIT-gruppesamtaleforløb 

Siden 2017 har forvaltningen samarbejdet med LGBT+ Danmark om at 

tilbyde Transit – et gruppesamtaleforløb – for trans-, non-binære og 

kønsdiverse personer samt personer med overvejelser om deres 

kønsidentitet. Målet er at bryde med den negative effekt, der karakteriserer 

målgruppen ift. minoritetsstress, oplevelsen af ensomhed og 

selvmedicinering, og som udspringer af manglende social 

anerkendelse. Indsatsen kan også virke selvmordsforebyggende.  
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Opkvalificering af almen praksis i samarbejde med PLO-K for at sikre lighed i 

sundhed for alle uanset køn eller seksualitet 

Indsatsen er efter aftale med PLO København ikke sat i værk.  


