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Sammanfattning
Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag till anvisningar för arbetet med
HIV/STI (sexuellt överförbara sjukdomar) i Stockholms stad, vilket
socialnämnden godkänt. Anvisningarna upprättas som ett komplement till
övriga styrande dokument som finns på nationell och regional nivå vars syfte
är att minska spridningen av hiv/STI. Nämnder som i första hand berörs av
stadens anvisningar för hiv/STI-prevention är socialnämnden,
arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna. I de
föreslagna anvisningarna anges att ”stadens arbete med hiv/STI-frågor kan
fortgå i befintliga strukturer”. Likaså anges att hithörande frågor ska lyftas in
i berörda riktlinjer inom socialtjänsten. Förvaltningen kan konstatera att dess
arbete med hiv/STI-prevention redan nu sker inom ramen för de föreslagna
anvisningarna. Det preventiva arbetet sker inte bara vid Järva
ungdomsmottagning utan även vid ungdomsgårdarna och genom
fältassistenterna. Likaså görs preventiva insatser vid RinkebyKistamottagningen där missbrukare med olika inriktning ges behandling.
Förvaltningen har inget att invända mot socialnämndens föreslagna
anvisningar för stadens arbete med hiv/STI-prevention.
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Remissen
Kommunstyrelsen har för yttrande senast den 30 september 2013 remitterat
ett av socialnämnden den 13 juni 2013 antaget förslag till anvisningar för
arbete med hiv/STI-prevention i Stockholms stad. Förslaget har remitterats
till samtliga stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden, stadsledningskontoret,
Stockholms läns landsting, Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU),
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) och Noaks Ark.
Socialnämndens förslag till anvisningar
Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag till anvisningar för arbetet med
HIV/STI i Stockholms stad, vilket socialnämnden godkänt. I
socialförvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet finns en intagen
sammanfattning av följande lydelse.
”Anvisningarna upprättas som ett komplement till övriga styrande dokument
som finns på nationell och regional nivå vars syfte är att minska spridningen
av hiv/STI (sexuellt överförbara sjukdomar).
Till grund för stadens arbete med anvisningarna för hiv/STI-prevention finns
regeringens proposition 2005/06:60 ”Nationell strategi mot hiv/aids och vissa
andra smittsamma sjukdomar” och Stockholms läns landstings
”Handlingsprogram STI/hivprevention” samt dokumentet ”Sexuell hälsa i
Stockholms län”.
Nämnder som i första hand berörs av stadens anvisningar för hiv/STIprevention är socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden
och stadsdelsnämnderna.”
I tjänsteutlåtandet anges vidare att Stockholms stads anvisningar för hiv/STIprevention ska vara ett stöddokument för nämnder och medarbetare. De
långsiktiga målen för preventionsarbetet inom Stockholms stad sägs
överensstämma med Nationella strategins mål och delmål. Likaså uppges de
vara samstämmiga med Stockholms läns landstings ”Handlingsprogram
STI/hiv-prevention”. Att samverka med andra huvudmän samt intresse- och
brukarorganisationer är en förutsättning för det hiv/STI-preventiva arbetet. En
stor del av detta preventiva arbete inom staden sköts av SLL i samarbete med
ett stort antal myndigheter och organisationer, däribland Stockholms stad bland annat genom ungdomsmottagningarna.
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I de föreslagna anvisningarna anges att ”stadens arbete med hiv/STI-frågor
kan fortgå i befintliga strukturer”. Likaså anges att hithörande frågor ska
lyftas in i berörda riktlinjer inom socialtjänsten som exempelvis riktlinjer för
Vuxna med missbruks- och beroendeproblem. Socialförvaltningen kommer
att i samverkan med andra berörda aktörer anordna utbildningstillfällen i
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frågor som rör hiv/STI för berörd personal – bl.a. för
ungdomsmottagningarna.
Följande riskgrupper har staden valt att prioritera i hiv/STI-arbetet: 1)
Personer med injektionsmissbruk, 2) Personer som köper och säljer sexuella
tjänster, 3) Ungdomar och unga vuxna, 4) Nyanlända invandrare samt 5) Män
som har sex med män.
Förvaltningens synpunkter
Socialnämndens förslag till anvisningar för arbetet med hiv/STI-prevention
inom Stockholms stad är utformade i syfte att säkra att berörda nämnder har
fungerande arbetsmetoder och rutiner för sitt arbete med stadens långsiktiga
mål inom detta område. Dessa mål för det hiv/STI-preventiva arbetet
överensstämmer väl med såväl den nationella strategin som SLL:s regionala
handlingsprogram för hiv/STI-prevention.
Förvaltningen kan konstatera att dess arbete med hiv/STI-prevention redan nu
sker inom ramen för de föreslagna anvisningarna. Det preventiva arbetet sker
inte bara vid Järva ungdomsmottagning utan även vid ungdomsgårdarna och
genom fältassistenterna. Likaså görs preventiva insatser vid RinkebyKistamottagningen där missbrukare med olika inriktning ges behandling.
Förvaltningens kurativa insatser vid ungdomsmottagningen och
missbruksbehandlingen görs i nära samarbete med den landstingsanställda
och medicinskt behandlande personalen. Stadens preventionsinsatser ska
främst inriktas mot fem riskgrupper. I huvudsak är de två förstnämnda
grupperna (injektionsmissbrukare och köpare/säljare av sexuella tjänster) i
fokus vid Rinkeby-Kistamottagningen samt de tre senare grupperna
(ungdomar och unga vuxna, nyanlända invandrare samt män som har sex med
män) i fokus vid ungdomsmottagningen. Berörda personalgrupper inom
förvaltningen ges möjlighet att delta i de grund- och fördjupningskurser som
Lafa – enheten för sexualitet och hälsa inom Stockholms läns landsting – ger.
Under år 2013 bedrivs vid Järva ungdomsmottagning, med stöd av statliga
medel, ett projekt som tar fram ett informationspaket och arbetsmetoder som
syftar till att i nämnda preventionsarbete bättre nå gruppen ungdomar 13-23
år med utländsk bakgrund och dåliga kunskaper i det svenska språket.
Förvaltningen har sammanfattningsvis inget att invända mot socialnämndens
föreslagna anvisningar för stadens arbete med hiv/STI-prevention.
____________________
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