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134,000 deltakere
En stor fl ernasjonal studie som EMIS 2017 ville ikke vært mulig uten din 
deltakelse. 128 000 menn som bor i Europa, og mer enn 6000 menn som bor i 
Canada, deltok i spørreundersøkelsen. 

Vi estimerer at over 2 % av alle menn som har sex med menn i Europa deltok 
i EMIS 2017. Den høyeste svarprosenten var i Malta, Norge, Sverige, Irland og 
Sveits. 

Figur 1 viser svarprosenten i de 49 landene som deltok.  

49 land
EMIS 2017 ble gjennomført ikke bare i 
EU-land, men også i Norge, Island, Sveits, 
landene på Balkan, Tyrkia, Libanon, Israel, 
Moldova, Hviterussland, Ukraina, Russland 
og i Canada – 49 land totalt.

www.emis2017.eu
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Figur 1: Svarprosent og antall deltakere

“HVEM ER DU?” 
Vi hadde mange spørsmål om hvem du er og her er litt informasjon om: 
Alder, kjønnsidentitet, kjærlighetsforhold, åpenhet om seksuell legning og hiv:

• 10 % av dere svarte at dere 
    lever med en hiv-diagnose.

• Halvparten av dere er yngre enn
    35 år, men menn i alderen 14 til 89
    år deltok.

• Ca 1% av dere i Europa,  

     og ca 2% i Canada, er transmenn.

• Ca 1 % av dere er fl yktninger eller 
    asylsøkere til Europa eller Canada.

• Både i Europa og i Canada er ca halvparten av dere single,
    mens den andre halvparten er i et fast forhold.

• 41 % av dere i Europa og 48 % i Canada er åpen til
    nesten alle dere kjenner om at dere er tiltrukket 
    av menn.

Fantastisk støtte 
gjorde denne un-

dersøkelsen mulig
PlanetRomeo, Grindr, Hornet og mange andre apper ga stu-

dien synlighet på tvers av Europa og i Canada. Vi hadde også 
støtte fra en rekke organisasjoner som jobber med homse/

lhbti spørsmål, hiv- og seksuell helse.

 Sammen bidro dere til denne suksessen. En stor TAKK til 
dere alle sammen, på alle språk brukt i landene som deltok!
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Kunnskaper om kondomer 
Bruk av kondom omtales ofte som den tradisjonelle måten å 
forebygge smitte av hiv og andre seksuelt overførbare infeks-
joner (soi’er). Det er et slags futteral, vanligvis laget av lateks, 
som trekkes på mannens penis før samleie. 97 % vet at: riktig 
bruk av kondom gjennom samleie reduserer sjansen for å bli 
smittet av og smitte andre med soi’er (inkludert hiv).

KONDOM

Kunnskaper om 0=0
(null virus = null smitte)

Vellykket behandling av hivpositive personer forhindrer 
hiv-smitte. 57 % vet at: Personer med hiv som er på vellykket 
behandling (såkalt ‘null virus/ikke-målbar virusmengde’) kan 
ikke smitte andre via sex.

0=0

Malta
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kunnskaper om 0=0 i %Figur 2 viser svarene i de ulike deltakerlandene når 
det gjelder 0=0 (null virus = null smitte). Det høyeste 
kunnskapsnivået når det gjelder 0=0 fant vi i Dan-
mark, Storbritannia, Liechtenstein, Sveits, Nederland, 
Israel, Sverige, Latvia, Tsjekkiske Republikk, Norge, 
Canada og Belgia (listet i synkende rekkefølge). Canada

Kunnskaper om PrEP
(Preeksponeringsprofylakse)

Hivnegative personer kan ta hivmedisiner (kombinasjonspre-
parat) med to innholdsstoffer for å beskytte seg mot hivsmitte. 
51 % vet at: Preeksponeringsprofylakse (PrEP) innebærer at 
noen som er hivnegativ tar hivmedisiner både før og etter sex 
for å forebygge hivsmitte. 

EMIS 2017 ble ledet av Sigma Research (London). Studien var 
fi nansiert under EU Health Programme 2014-2020.

Canadisk deltakelse var fi nansiert av Public Health Agency of Canada for Canada.

Denne norske versjonen av nyhetsbrevet er det Folkehelseinstituttet som står for.
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kunnskaper om PrEP i %Figur 3 viser hvordan kunnskaper om PrEP varierer 
på tvers av landene i Europa. Landene med det 
høyeste kunnskapsnivået var Storbritannia, Canada, 
Irland, Nederland, Frankrike, Israel, Norge, Island og 
Malta (listet i synkende rekkefølge).
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Figur 3: Kunnskaper om PrEP
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