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Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar
på remissen.

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat anvisningar för arbete med
HIV/STI-prevention i Stockholms stad till samtliga
stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden m.fl. för yttrande.
Anvisningarna har tagits fram för att vara ett komplement till
befintliga styrdokument som finns på nationell och regional
nivå för att minska spridningen av hiv och andra sexuellt
överförbara smittsamma sjukdomar (STI).
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Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till anvisningar
för arbete med HIV/STI-prevention i Stockholms stad. Det är
viktigt att dessa anvisningar lyfts in i de riktlinjer som berör de
verksamheter som arbetar med de prioriterade riskgrupperna.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde barn, ungdom
och vuxna. Ärendet har behandlats i rådet för
funktionshindersfrågor och förvaltningsgruppen 2013-09-19.

Bakgrund
Anvisningarna har tagits fram för att vara ett komplement till
befintliga styrdokument som finns på nationell och regional
nivå för att minska spridningen av hiv och andra sexuellt
överförbara smittsamma sjukdomar (STI). Övriga
styrdokument är;
 Regeringens proposition 2005/06:60, Nationell strategi
mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
 Stockholms läns landstings handlingsprogram
STI/hivprevention
 Sexuell hälsa i Stockholms län.
Kommunstyrelsen har remitterat anvisningarna till samtliga
stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden m.fl. för yttrande
senast 2013-09-30.

Anvisningarna
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Anvisningarna är uppbyggda av följande rubriker och
underrubriker;
 Förord
 Samverkan
 Statsbidrag
 Stöddokument
 Utgångspunkter för anvisningar
o Mål och delmål för Nationella strategin
o Mål för SLLs handlingsprogram
o Riskgrupper
 Stockholms stads långsiktiga mål
 Prioriterade riskgrupper i staden
o Personer med injektionsmissbruk
o Personer som köper och säljer sexuella tjänster
o Ungdomar och unga vuxna
o Nyanlända invandrare
o Män som har sex med män
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Stadens åtgärder
o Riktlinjer
o Utbildningar
o Statsbidrag
o Samverkan

Det långsiktiga målet är att
 Begränsa spridningen av hiv-infektion och andra
sexuellt överförda infektioner
 Begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för den
enskilde och för samhället
 Invånare ska ha kunskap om sexuella smittrisker och
hur man skyddar sig och andra både mot sexuellt
överförda infektioner och oönskade graviditeter
 Invånare ska ha kunskap om andra smittvägar för hiv
och hepatit t.ex. osterila injektioner
 Personer med hiv och övriga sexuellt överförbara
smittsamma sjukdomar får det medicinska och
psykosociala stöd som krävs för att må bra och kunna
följa givna förhållningsregler
 Öka förståelsen i vården och samhället för hur det är
att leva med hiv/aids.
Stadens arbete med hiv/STI frågor kan fortgå i befintliga
strukturer. De nämnder som i första hand berörs av stadens
anvisningar är socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden,
utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till anvisningar
för arbete med HIV/STI-prevention i Stockholms stad. Det är
viktigt att dessa anvisningar lyfts in i de riktlinjer som berör de
verksamheter som arbetar med de prioriterade riskgrupperna.
Förvaltningen föreslår därmed att stadsdelsnämnden
överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
_______________________
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