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Svar på interpellation 2005:75 av Cecilia Carpelan (fp) om hur
rutinerna för Sexual Transmitted Infections (STI) fungerar vid
husläkarmottagningarna i Stockholms stad
Cecilia Carpelan (fp) har ställt följande frågor:
1. Tycker du att STI rutinerna fungerar tillfredställande vid vårdenheter
i Stockholms län?
2. Om inte, vilka åtgärder tänker du vidta?
Som svar vill jag anföra följande:
Tidigare har antalet anmälda klamydiafall ökat varje år. Det har under 2005
skett ett trendbrott i Stockholms län, då antalet anmälda fall av klamydia
enligt smittskyddsenhetens prognos beräknas bli detsamma som föregående
år. Beställare vård har nu genomfört en STI – enkät. Sammantaget visar
utfallet av enkäten att endast en tredjedel av mottagningarna redovisar helt
korrekta rutiner. Omkring 10 % mottagningar har beskrivit rutiner som bör
förbättras inom tre eller flera av frågeområdena. Flera gav också uttryck för
att arbetet med STI – rutinerna är alltför tidskrävande och komplicerade.
Det gäller främst smittspårning. Således blir svaret på fråga ett nej.
Smittskyddsenheten och närsjukvårdscheferna samt berörda vårdenheter har
informerats om resultatet av enkäten på områdesnivå. Informationen skall
ligga till grund för planering av riktade utbildnings- och
informationsinsatser samt förbättringar av rutiner och arbetssätt.
Det är viktigt att alla berörda deltar i de utbildningar som kommer erbjudas.
STI – rutinerna kommer också vara en del av den uppföljning som
beställaren genomför av mottagningarna. Sjukvårdsberedningen i
innerstaden har tidigare uttalat att de stödjer dessa åtgärder.
Sammanfattningsvis så visar enkäten visar dock på ganska stora brister. Det
finns därför anledning att genomföra en översyn av rutinerna kring STI –
arbetet på mottagningarna. Jag kommer se till att en sådan översyn
genomförs under våren och att utbildnings- och informationsinsatser
genomförs. Målsättningen är naturligtvis att vårdcentralerna och alla
mottagningar skall tillämpa korrekta rutiner.
Därmed anser jag interpellationen besvarad
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