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blandt bøsser, biseksuelle og andre mænd, der dyrker sex med mænd. Denne community rap-
port er den første af mange, hvorigennem vi ønsker at give jer feedback om den europæiske 
MSM internet undersøgelse 2018 (EMIS). Undersøgelsen blev foretaget imellem oktober 2017 
og januar 2018.
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134,000 deltagere
En stor international undersøgelse, så som EMIS 2017, ville ikke være blevet til 
uden jeres deltagelse. 128.0000 mænd bosat i Europa, og mere end 6000 mænd 
bosat i Canada, deltog.. 

Vi vurderer at mere end 2% af alle europæiske mænd der dyrker sex med mænd 
deltog i EMIS 2017. Vi modtog de største deltagerantal fra Malta, Norge, Sverige, 
Irland og Schweitz.

Figur 1 viser de forskellige antal af deltagere i de 49 lande. 

49 lande
EMIS 2017 blev ikke kun foretaget i EU, 
men også i Norge, Island, Schweitz, alle 
Balkan-landende, Tyrkiet, Libanon, Israel, 
Moldova, Belarus, Ukraine, hele Rusland 
og i Canada - i alt i 49 lande.

www.emis2017.eu
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Figur 1: deltagerantal og undersøgelsespo-
pulation

“HVEM ER I?” 
Vi stillede jer en række spørgsmål om jer selv. Her følger nogle informationer om:
alder, kønsidentitet, forhold, åbenhed om seksuel orientering og hiv-status:

• 10% af jer svarede at 
    I lever med hiv

•  Halvdelen af jer var op til 35 år gamle,
     rangerende fra 14-89 år.

• Cirka 1% af jer i Europa

  og Cirka 2% af jer i Canada var transmænd.

• Cirka 1% af jer kom til Europa eller Canada 
   som fl ygtninge eller asylansøgere

• I Europa såvel som i Canada var cirka halvdelen af jer
    single, imens den anden halvdel var i et forhold

• 41% i Europa og 48% i Canada var sprunget ud overfor
    næsten alle dem I kender

Stor opbakning gjorde 
denne succes mulig

PlanetRomeo, Grindr, Hornet og mange andre apps hjalp os 
med at give undersøgelsen noget synlighed i hele Europa og 

Canada. Vi fi k også hjælp fra et utal af bøsse/LGBTI, hiv og 
seksuel sundheds-organisationer.

Sammen bidrog I til denne succes. En KÆMPE TAK til jer alle, 
på alle de sprog der tales i de deltagende lande!
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Viden om kondombrug
Kondomet bliver tit betragtet som den traditionelle måde at 
forebygge hiv og sexsygdomme på. Det er en barriere-gen-
stand oftest lavet af latex gummi, som sættes på penis før 
analsex. 97% ved: at den korrekte brug af kondomer igennem 
hele samlejet reducerer sandsynligheden for at få eller smitte 
med sexsygdomme (inklusiv hiv)

CONDOM

U=U vinden
(Umålelig = Usmitsom)

Effektiv hiv-behandling for personer der lever med hiv 
forebygger hiv-smitte.  57% ved: at en person der lever med 
hiv som er velbehandlet (altså har umålelig virusmængde) ikke 
kan overføre virus til en anden ved sex.

U=U
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U=U viden i %Figur 2 viser forskellen i viden om U=U på tværs af 
Europa. Det højeste niveau af viden om U=U fandt vi 
i Danmark, Storbritannien, Lichtenstein, Schweitz, 
Holland, Island, Israel, Sverige, Tjekkiet, Norge, 
Canada og Belgien (opremset i rækkefølge).

Canada

PrEP viden
(Pre-eksponerings profylakse)

Som en hiv-negativ mand kan du tage et hiv-præparat med 2 
aktive ingredienser for at beskytte dig fra at blive smittet med 
hiv. 51% ved: at Pre-Eksponerings Profylakse (PrEP) betyder at 
en person, som ikke lever med hiv, tager piller før og efter sex 
for at forhindre at blive smittet med hiv.

EMIS 2017 EMIS-2017 blev udført af Sigma Research (London).  
og Det Europæiske Helbreds Program 2014-2020 (EU). Den Canadiske deltagelse 
blev betalt af Public Health Agency of Canada.

Den danske version af denne rapport er blevet leveret af AIDS-Fondet
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PrEP viden i %Figur 3 viser hvordan denne viden er udbredt i 
Europa. De lande som havde den højeste viden om 
PrEP var Storbritannien, Canada, Irland, Holland, 
Frankrig, Israel, Norge, Island og Malta (opremset i 
rækkefølge)
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