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Till
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Behov av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med
hiv/aids

Svar på motion av Peter Lundén-Welden (m) och Kristina Axén Olin (m)
(2 bilagor)

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar att som svar på motionen överlämna detta tjänsteutlåtande.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden remitterat en motion av Peter
Lundén-Welden (m) och Kristina Axén Olin (m) om behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med hiv/aids.
Stockholms läns landsting och Stockholms stad har 2005-02-15 tecknat avtal för
verksamhet gällande drift av åtta vårdplatser för hemlösa med svår somatisk
sjukdom vid Ersta sjukhus. Genom tillkomsten av dessa platser finns nu möjlighet att erbjuda hemlösa personer som har utvecklat aids adekvat vård och omsorg.
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Ärendets beredning

Detta ärende har beretts inom kansliavdelningen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden remitterat en motion av Peter
Lundén-Welden (m) och Kristina Axén Olin (m) om behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med hiv/aids. Motionen har också remitterats till Stadsledningskontoret, stadsdelsnämnderna Hägersten, Rinkeby och
Östermalm. Remisstiden går ut 2005-04-15.

Motionen i sammanfattning

För allt fler betraktas hiv och aids som ett problem i andra länder långt borta.
Aktuella siffror visar dock att problemen börjar bli akuta nära oss, på andra sidan Östersjön. I många av de tidigare Östblocksländerna, av vilka flera nu är
EU-medlemmar, finns idag 50 gånger fler hiv-smittade än för bara åtta år sedan.
Också i Stockholm accelererar nu problemen, inte minst mot bakgrund av att antalet anmälda hiv-fall i Sverige 2003 var det högsta på tio år. Nästan hälften av
de 379 nya fall som rapporterades i landet kom från huvudstadsregionen.
Det finns i Stockholm också ett flertal hemlösa som lever med hiv. För de hemlösa som dessutom har att hantera en komplicerad sjukdom riskerar situationen
på sikt att bli ohållbar. En lösning är därför att Stockholms stad tar initiativ till
ett boende, alternativt insprängda lägenheter, för hemlösa med hiv/aids.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunen besluta
att

Stockholms stad initierar en informationskampanj kring hiv/aids i
Stockholm

att

Stockholms stad tar initiativ till att öppna ett boende, alternativt
insprängda lägenheter, för hemlösa med hiv/aids

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen delar uppfattningen att aids är ett av de stora hälsohoten i världen
och att det är angeläget att det finns ett rikt utbud av information, preventiva
insatser och att aids-sjuka kan erbjudas adekvat vård och omsorg.
Peter Lundén-Welden (m) och Kristina Axén Olin (m) menar i sin motion att den
ökande spridningen av hiv/aids i Sverige måste mötas med preventiva insatser,
inte minst mot unga människor.
Statens Folkhälsoinstitut arbetar för närvarande med en nationell kampanj, som
ska riktas mot ungdomar. Storstadsområdena och landstingen är inbjudna att ha
synpunkter på kampanjen. Vidare kan respektive landsting eller kommun utforma materialet efter egna lokala behov.
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Vid sammanträde 2005-01-28 behandlade socialtjänstnämnden svar på skrivelse
från Kristina Axén Olin (m) angående Informationsinsatser mot spridning av
hiv/aids. Nämnden fattade följande beslut:
1. Socialtjänstnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.
2. Därutöver anförs följande.
Vi vill understryka behovet av att samordna nationella kampanjer av den typ som
Folkhälsoinstitutet planerar för med stadens egna insatser på området. Detta krävs
för att kampanjen ska ge maximal effekt. (Tjänsteutlåtandet biläggs)
I Stockholm finns ett 30-tal hiv-positiva personer som är hemlösa. Förvaltningens uppsökarenhet möter hemlösa hiv-positiva personer när de är ute på sina
uppdrag. De arbetar med att motivera dessa personer att uppsöka stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa för att erhålla stöd och boende. När de hemlösa har infektioner hänvisas de till infektionskliniken på Huddinge sjukhus.
Såväl stadsdelsförvaltningar som enheten för hemlösa placerar hiv-positiva hemlösa på olika former av boenden som härbärgen, lågtröskelboenden, inackorderingshem och Hotellhem.
Convictus är den enda föreningen i Stockholm som öppet vänder sig till hivpositiva, missbrukande hemlösa. I deras verksamhet motiveras besökare att
kontakta stadsdelsförvaltningar och enheten för hemlösa för att få möjlighet mot
stöd och olika boenden.
Det har länge varit svårt för enheten för hemlösa och för stadsdelsförvaltningarna att placera hemlösa personer som utvecklat aids. Dessa personer utvecklar
på grund av sjukdomen förvirringstillstånd och aggressivitet, de har uppträtt
mycket utåtagerande på de boenden de vistats på. Aggressiviteten har riktats
mot såväl andra boende som personal.
I tjänsteutlåtanden ”Förslag till modell för vårdsamordning samt förslag på
gemensam inventering och utredning av samfinansiering av vårdplatser” som
togs i Hälso- och sjukvårdsutskottet 2004-01-27 och i socialtjänstnämnden
2004-01-30 definieras en grupp hemlösa som är i särskilt behov av att samarbetet mellan Stockholms stad och landstinget fungerar väl.
”Hemlösheten är ofta kombinerad med missbruksproblem, psykiatriska problem
och allvarliga somatiska sjukdomar. Hemlösa kräver insatser från såväl
landstingets sjukvård som socialtjänsten. Vård och behandling måste organiseras gemensamt och göras lättillgängligt för den enskilde.”
Stockholms läns landsting och Stockholms stad har tecknat avtal för verksamhet
gällande drift av åtta vårdplatser för hemlösa med svår somatisk sjukdom vid
Ersta sjukhus. Det som påskyndat tillkomsten av dessa vårdplatser är bland annat incidenter på olika boenden med klienter som är hemlösa och som utvecklat
aids.
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Kommunfullmäktige har i oktober 2003 behandlat en motion, benämnd ”vård
och boende för hemlösa hiv-positiva och hemlösa AIDS-sjuka missbrukare. I detta ärende framhålls behovet av vårdplatser för dessa grupper.
Avslutningsvis menar förvaltningen att tillkomsten av vårdplatserna vid Ersta
sjukhus ökar möjligheterna för stadsdelsförvaltningarna och enheten för hemlösa
att erbjuda vård och omsorg för gruppen hemlösa som utvecklat aids. Förvaltningen kommer noga att följa upp verksamheten vid Ersta sjukhus och bedöma
om resurserna är tillräckliga.

