MOTIONSYTTRANDE
Hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-09-29

Motion nr 5-2015 från Birgitta Nordvall (KD). Etablera lågtröskelmottagning för
aktiva missbrukare samt inför sprutbytesprogram i Västerbotten. Förslag till
motionssvar HSN 29/9-15
Motionären föreslår att sprutbytesprogram för injektionsmissbrukare införs i
landstinget och att kontakt tas med kommunerna i Västerbotten för att i samråd hitta
formen för en lågtröskelmottagning och sprutbytesprogram.
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 21 maj 2015 fick nämnden
information från smittskyddsläkare Stephan Stenmark om hur en lågtröskelmottagning för aktiva missbrukare inklusive sprututbyte skulle kunna organiseras i
Västerbotten. Grundtesen som presenterades var att HIV och hepatiter sprids genom
att injektionsnarkomaner delar sprutor och nålar. Genom att dela ut sprutor och nålar
kan man då reducera riskbeteende i gruppen samt att incidens och prevalens av
blodsmittor minskar. Sprututbyte är inte en narkotikapolitisk åtgärd, utan en hälsopolitisk insats för att minska dödligheten och förbättra hälsan hos en särskilt utsatt
grupp människor i samhället. Vid en lågtröskelmottagning för aktiva missbrukare är
avsikten att det, utöver möjlighet till sprututbyte, även ska finnas hög tillgänglighet till
beroendebehandling, LARO-behandling (läkemedelsassisterad rehabilitering vid
opiatberoende), tandvård, barnmorska, vaccination mot hepatit B, behandling mot
HIV och Hepatit C samt infektionskompetens.
Enligt lagen om utbyte av sprutor och kanyler får sprututbytesverksamhet endast
bedrivas av landsting inom ramen för dess hälso- och sjukvård och sedan
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gett tillstånd till verksamheten. Tillstånd
får ges bara om den eller de kommuner där verksamheten ska bedrivas har biträtt
ansökan. Innan en ansökan om tillstånd lämnas in ska även samråd ske mellan
landstinget och länets samtliga kommuner
Vi ser positivt på att få till en lågtröskelmottagning och sprutbytesprogram och därför
har frågan tagits vidare till AC Konsensus, ett samverkansorgan mellan länets
kommuner och Västerbottens läns landsting. Den 22 juni 2015 informerades AC
Konsensus om målet med arbetet med sprututbytesprogram och hälsomottagningar
för intravenösa missbrukare. Vid sammanträdet framkom det att det finns en
okunskap bland ledamöterna i AC Konsensus och sannolikt även i länets kommuner
om vad det innebär att införa hälsomottagningar och sprututbytesprogram för
intravenösa missbrukare i Västerbotten. Alla ledamöter var dock överens om att
samtliga kommuner i Västerbotten ska få information om sprututbytesprogram och
hälsomottagning för intravenösa missbrukare. Vid sammanträdet uppdrog AC
Konsensus till Region Västerbotten att ordna ett informations- och utbildningstillfälle
till alla kommuner i Västerbotten under hösten 2015. Detta arbete har nyligen
påbörjats.
Förslag
Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att
landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
.

Motionen anses besvarad.
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