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§ 12
Uppföljning av sprututbytesverksamheten
Svar på skrivelse från Jackie Nylander (V)

Dnr 2.6.1-51/2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
Ärendet
Jackie Nylander (V) efterfrågar i skrivelsen en rapport över
verksamheten med sprututbyte. Sprututbytesverksamheten på S:t
Görans sjukvårdsområde som drivs av Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhus startade 8 april 2013.
Under 2013 skrevs 963 enskilda personer in som nya deltagare i
sprututbytesprogrammet. Av dessa var 214 kvinnor (22 procent).
Tillsammans har dessa enskilda gjort 7 484 besök. Vad gäller
nysmitta av hiv och hepatiter kan verksamheten fastslå att ingen
nysmitta
har
skett
av
hiv
bland
deltagarna
i
sprututbytesprogrammet. Inte heller har det skett någon nysmitta
av hepatit B.
Av de inskrivna under 2013 uppgav 59 procent att de hade en
kontakt med socialtjänsten. En lägre andel, 43 procent, hade
kontakt med beroendevården. Sammanlagt 73 procent uppgav att
de hade kontakt med antingen socialtjänst, beroendevård eller
psykiatrin. En förhållandevis stor andel har uppgett att de inte har
kontakt med någon huvudman (27 procent).
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
4 april 2014.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Särskilt uttalande
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda
uttalande.
Verksamheten med sprututbyte har fått en bra start. Att ingen
nysmitta av HIV och hepatiter har skett bland deltagarna, som
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totalt uppgår till 963 personer, visar att verksamheten har en
sådan smittningsförebyggande effekt som visats på liknande
verksamheter på många andra platser.
Det är också positivt att 73 procent av deltagarna har kontakt med
socialtjänst, beroendevården eller psykiatrin. Varje möte med
patienten är en ingång och möjlighet att ändra beteendet och ju
fler de direkta kontakterna med patienterna är ju fler får hjälp att
sluta med missbruk.
Beslutet om verksamheten togs av samtliga partier utom
Moderaterna, som hela tiden varit emot denna typ av verksamhet.
Första steget mot en försöksverksamhet togs i samband med att
budget för år 2008 togs av Stockholms kommunfullmäktige.
Miljöpartiet hade en att-sats om att införa sprututbyte och inför
risken för att förlora en votering om detta gick Moderaterna med
på en utredning. Denna utredning ledde sedan till ett förslag om
en 4-årig försöksverksamhet med sprutbyte, som antogs av
Stockholms Läns Landstings fullmäktige och Stockholms
kommunfullmäktige.
Särskilt uttalande
Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande
särskilda uttalande.
Det är glädjande att se att så många besöker verksamheten och att
det inte förekommit någon nysmitta av hiv och hepatit i gruppen.
Att så många som 61,4 procent bär på hepatit C visar att
verksamheten är extremt nödvändig och relevant för brukarna.
Allas rätt till jämlik hälsa gäller alla i Sverige. Även brukare. Att
27 procent inte har någon som helst kontakt med vare sig
socialtjänst eller hälsovård tyder på ett stort mörkertal. Mycket
mer kan göras inom missbrukarvården för att nå ut.
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