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Etablera lågtröskelmottagning för aktiva missbrukare
samt inför sprutbytesprogram i Västerbotten!
Sverige har sedan 2006 en lag som tillåter landstingen att starta sprutbytesprogram.
Socialstyrelsens särskilda föreskrifter för sprutbytesverksamheten ställer hårda krav på
att sprutbyte endast är tillåtet som en del av en bredare verksamhet som riktar sig till
missbrukare och som syftar till ett liv utan droger. Det handlar bland annat om
hälsorådgivning av läkare, motiverande samtal, information om hur man skyddar sig
mot sexuellt överförbara infektioner, test och vaccinationer.

Debatten om sprutbyte har pågått under många år i Sverige, men vi vill betona att
sprutbyte inte är en narkotikapolitisk åtgärd! Det handlar om en sund hälsopolitisk
insats för en grupp utsatta människor. Vi vill ta ansvar för att främja hälsa även hos
dem som är mest utsatta. Det handlar om allas rätt till en god hälsa och även
drogmissbrukare har rätt till hälsovård och att slippa bli smittad av hepatit och/eller
HIV. Det handlar också om tidigt förebyggande arbete eftersom fler än 600 personer i
åldrarna 15-20 år får diagnosen Hepatit C varje år! Först och främst handlar det om
människovärde.
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Vi har inte gett upp kampen mot droger och drogberoende! Det handlar om att ta
ansvar för minskad spridning av HIV och hepatit samt arbeta hälsofrämjade för
människor som idag injicerar droger och är en riskgrupp för smitta och
smittspridning.

Verksamheten ska ha en öppen dörr mot vård och behandling för att hjälpa personer
med beroendeproblematik att bli drogfria! Målet med sprutbytesprogrammet är inte
endast att verka för minskad HIV-smitta utan på sikt, genom kontinuerlig kontakt
hjälpa och motivera personen till ett drogfritt liv. För samhället och individen innebär
det samtidigt en stor vinst; varje person som slipper hiv- eller hepatitsmitta kräver inte
medicinska insatser och rätten till en god hälsa även för dessa utsatta personer
tillgodoses.
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Med hänsyn till att det största antalet personer som injicerar droger finns i Umeå
regionen bör sprutbytesprogrammet inledas i Umeå.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi Landstingfullmäktige besluta:


att sprutbytesprogram för injektionsmissbrukare införs i Landstinget
Västerbotten



att kontakt tas med kommunerna i Västerbotten för att i samråd hitta formen
för en lågtröskelmottagning och sprutbytesprogram.
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