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Ale Torg 0303-971 50

Stoppa förkylningen
-innan den stoppar dig

300 tabletter

339:-

När kosten inte 
räcker till

500 ml

169:-
Ord. pris 208:-

HöstlovskampanjHöstlovskampanj
Öronhåltagning på ett säkrare sätt
Med Blomdahl Medical Ear Piercing har öronhåltag-
ningen tagit ett stort steg framåt – öronhåltagning på 
ett säkrare sätt.

75:-75:-
Ord. pris 130:-

Ale Torg Nödinge 0303-972 76

/st
(Gäller utvalda modeller)

NÖDINGE. I november 
kommer Ale Ungdoms-
mottagning genomföra 
en stor satsning för 
att öka Aleungdomars 
medvetenhet kring HIV. 

Ett utbyte med Syd-
afrika har gett många 
nya perspektiv kring 
HIV-prevention.

– Det finns en bris-
tande respekt för HIV 
bland ungdomar och jag 
tror att det behövs en 
satsning på att infor-
mera om att HIV finns 
även i Sverige, säger 
kuratorn Ylva Fälth.

Tillsammans med andra ung-
domsmottagningar i Göte-
borgsregionen har mottag-
ningen i Ale haft ett utbyte 
med ungdomsarbetare från 
Port Elisabeth i Sydafri-
ka. Syftet är att få ett globalt 
perspektiv på HIV och att lära 
av varandras förebyggande 
arbete hos ungdomar.

– Ungdomar i Sverige och 
Sydafrika är mycket lika, säger 
Ylva Fälth som är kurator på 
Ale ungdomsmottagning (Ale 
UM). Man tar risker i både 
länderna och faller för grupp-
tryck.

Skillnaden ligger i att fat-
tigdomen och arbetslösheten 

är stor i Sydafrika och ungdo-
marna tar större risker för att 
klara sin försörjning. Exem-
pelvis finns det tjejer som har 
oskyddat sex för att bli gravida 
och få extra pengar via barn-
bidraget.

Reser till Sydafrika
På lördag (läs idag) åker Ylva 
Fälth tillsammans med fem 
andra från Ale UM och andra 
mottagningar till Sydafrika 
för att fortsätta samarbetet. 

– Vi ska vara med vid öpp-
nandet av den första ung-
domsmottagningen i Sydafri-
ka. Den är byggd efter svensk 
modell men den ska vara som 
ett multicenter med inte bara 
mottagning utan också fri-
tidsgård. Det blir inte lika 
pinsamt att gå dit då.

Under besöket i Sydafri-

ka ska man också diskutera 
hur man når ut till unga män 
bättre. Det är ett problem i 
båda länderna. 

HIV-vecka
Vecka 48 blir det sedan HIV-
vecka då Ale UM kommer 
att besöka alla högstadie-
skolor i kommunen och in-
formera om HIV och vikten 
av att skydda sig. Man har 
bland annat spelat in en film 
om HIV i Sydafrika och man 
kommer ställa upp ett bord 
där man kan få information 
och delta i tävlingar. UM har 
även utlyst en teckningstäv-
ling med temat att skydda sig 
där vinnarens bidrag trycks 
upp på affischer. 

– På onsdagen är det kon-
domdag här på mottagning-
en då vi också kommer att ha 
en frågesport med fina priser 
och utdelning av kondomer. 
Alla ungdomar är välkomna 
hit, säger Ylva Fälth.

Storsatsning
En så stor satsning på HIV-in-
formation har ungdomsmot-
tagningen inte gjort förut.

– Klamydia har ökat i Sve-
rige och det är ett tecken på 
att många ungdomar inte an-
vänder kondom och vi är 
rädda för att HIV-smittan ska 
komma in bland ungdoms-

grupper. Många är rädda för 
att bli gravida men tänker inte 
på könssjukdomar.

Unga saknar respekt för HIV
Nu satsar ungdomsmottagningen på att öka medvetandet om sjukdomen

Ylva Fälth och ungdomsmot-
tagningen har utlyst en teck-
ningstävling med temat att 
skydda sig. Det vinnande bi-
draget trycks upp som af-
fisch. 

Eva Berg, Ann-Cathrine Blomster och Ylva Fälth från Ale ungdomsmottagning planerar ett 
stor satsning på HIV-prevention bland Ales ungdomar.  Man har även en del andra nyheter på 
gång. Drop in-tiden för pojkar ska ändras och efter årsskiftet får mottagningen nytt telefon-
nummer. Håll utkik i Alekuriren efter mer info!

HIV
HIV-infektion och aids orsakas av 
Humant Immunbrist Virus, ett så 
kallat retrovirus med ganska låg 
smittsamhet som lagras i kroppens 
arvsmassa. En HIV-infektion läker 
inte ut spontant, utan den smittade 
bär på viruset resten av livet. Smit-
tan kan överföras vid samlag och 

från en infekterad kvinna till hennes 
barn. Man kan också smittas om man 
får i sig blod eller annan vävnad från 
en smittad person. Aids utgör slut-
stadiet av en HIV-infektion. Enligt 
Smittskyddsinstitutet finns det 2007 
4960 HIV-positiva personer i Sverige.
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