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Den 1.- 3. juni blev der afholdt konference for British Association 

of Sexual Health & HIV (BASHH) i Royal Concert Halls i Glasgow i 

Skotland. 

Vi var så heldige at 

modtage legat fra Fagligt 

Selskab, hvilket gjorde 

det muligt at tage af sted 

til denne konference. Vi 

var 2 sygeplejersker med 

stor interesse indenfor 

venerologien, der drog 

afsted til Skotland. 

Programmet til 

konferencen bød på mange spændende og interessante foredrag og studier mm, 

hvilket gjorde at vi allerede hjemmefra havde høje forventninger til indholdet, i de 3 

dage der ventede os.  

Konferensen startede mandag morgen med velkomst fra Præsidenten af BASHH, 
hvorefter dagen bød på blandt andet 21 ”oral sessions”, hvor studier der er lavet 
rundt omkring i Storbritannien blev præsenteret. Der var mange interessante 
venerologiske problemstillinger som blev belyst, og også nogle som var nye for os i 
Klinik SOS-OUH.  

Dag 2 og 3 på konferensen var som den første, også meget interessante og 

inspirerende. Udover de mange studier der var sat på programmet alle dagende, var 

der 254 posters, som vi kunne bruge vores pauser på at gå at studere. 

Frokostbuffeten var anrettet med holder til glasset på tallerknen, således at vi kunne 

udnytte tiden til at få kigget på så mange posters som muligt. Så sidst på 

eftermiddagen var vi godt brugte efter meget koncentration hele dagen, og kunne 

kortvarigt nå at se lidt på indre Glasgow inden butikkerne lukkede. Der lever mange 

mænd der har sex med mænd(MSM) i London og Brighton, hvilket betyder at der 



også findes mange HIV-positive i disse områder. Det beskrives i flere studier at 

denne gruppe lever et meget risikofyldt liv, med mange tilfældige ubeskyttede 

sexpartnere, og dermed også høj forekomst af seksuelt overført sygdomme (sos). Vi 

stødte på begrebet ”Chemsex” som opleves som en stor udfordring for 

sundhedsvæsenet. De homoseksuelle tager stoffer f.eks. metamfetamin i 

forbindelse med sex-akten, for at kunne yde mere og i længere tid, samt at bryde 

nogle af de grænser de har, når de ikke er påvirkede. Der er studier der viser, at der 

er bekymrende mange HIV-positive MSM, der anvender stoffer og dermed også har 

tendens til at dyrke ubeskyttede anal samleje. Alt dette sætter mange tanker i gang 

hos os, og om hvordan vi kan udnytte denne viden i vores daglige arbejde. 

Opfordringen fra flere af foredragsholderne var klart en skærpet opmærksomhed på 

fænomenet samt en grundig anamnese og rådgivning.  

 

Vi blev introduceret til ”Dean Street 
Express”, som er en klinik der ligger i det 
centrale London. Klinikken er målrettet til 
folk der er asymptomatiske, og ønsker 
hurtig og anonym testning. Klinikken 
fungerer således, at brugeren selv klarer 
undersøgelse uden behov for at svare på 
uddybende spørgsmål fra personale. Man 
tjekker selv ind på en touch screen i 
klinikken, og udskriver selv labels til de 
undersøgelser der skal laves. Herefter går 
man ind i et lokale, hvor en video guider 
brugeren igennem undersøgelserne. Inden 
man forlader lokalet sendes prøverne 
direkte til analyse, og i løbet af kort tid får brugeren svar på screeningen på SMS. 
Undersøgelser viser at 82 % fortrækker at lade sig teste på denne måde fremfor at 
skulle forklare sig overfor personale. Tankevækkende er dog at 1 ud af 9 brugere 
diagnosticeres med en kønssygdom i denne klinik… I nærheden af klinikken ligger 
også 56 Dean Street, hvor man kommer når der er konstateret sos. Der kan enten 
bookes tid eller man kan komme i walk-in. Denne klinik er bemandet med 
sundhedspersonale. 



Et studie præsenteret af Daniel Ward, om forekomsten af Lymfogranuloma 
Venereum (LGV) blandt MSM, viser at alle HIV-postive konstateret med LGV var 
asymptomatiske. Derimod viser studiet at mænd der ikke er HIV-positive alle har 
haft symptomer når diagnosen stilles. Derfor giver det anledning til overvejelser 
omkring, at alle rutinemæssigt bør testes for LGV når der konstateres rectal 
klamydia blandt HIV-positive. Ovenstående studie fik tildelt en pris for bedste 
(undergraduate) studie, idet det er ret overraskende at de hiv-positive alle havde en 
asymptomatisk LGV infektion.  

Den sidste dag på kongressen holdt Professor Christopher Fairley fra Melbourne 
Australien, foredrag om erfaringer om brug af HPV vacciner. Anbefalingerne siger at 
mænd bør vaccineres så tidligt som muligt, og at forekomsten af HPV primært ses 
analt hos MSM. Mænd der allerede bærer HPV kan med god effekt vaccineres når 
der findes antistoffer, men ikke synlige vorter. Hvis der er synlige vorter dvs. DNA 
har vaccinen ikke så god effekt. Vaccinerne skulle gerne på sigt betyde at 
forekomsten af HPV bliver sjælden. Dr John McSorley fra London præsenterer 
studie, hvor de gennem 4 år har vaccineret unge MSM. Studiet viser at størstedelen 
af de voksne MSM ses med multible forandringer.  Derfor ser han et stort behov for 
at gribe ind overfor denne problematik, da det er et stort nationalt problem i 
Storbritannien. Her kan vi blot konstatere at det ligeledes ses som et stort problem i 
Danmark, hvorfor vi anbefaler vores MSM på klinik SOS-OUH at lade sig vaccinere 
for HPV. 

Afsluttende vil vi endnu engang sige tak for de penge det blev bevilliget os, og 
konstatere, at de høje forventninger vi drog afsted med, bestemt er blevet indfriet. 
Vi er kommet hjem med ny viden og vil nu arbejde videre med at implementere 
denne i praksis. 
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