Interpellation av Håkan Jörnehed (v) om vad som händer med Venhälsan på
Södersjukhuset

Venhälsans verksamhet har funnits sedan 1980- talet. Anledningen till att verksamheten
startade var den HIV epidemi som kom i slutet av 1980- talet. Gruppen män som har sex med
män (MSM) var en riskgrupp och därför öppnade Venhälsan. HIV problematiken har ändrat
karaktär under årens lopp. Nya effektiva bromsmediciner och terapier har introducerats och
glädjande nog är AIDS någonting mycket ovanligt i Stockholms län.
Tyvärr är det fortfarande så att många hiv positiva upplever sig diskriminerade i sjukvården.
Det bilden bekräftas från många håll, inte minst från intresseorganisationerna som företräder
patienterna. En HIV smittat patients kontakt med primärvården leder ofta till ett dåligt
bemötande. Venhälsan har idag ca 600 patienter och verksamheten har ett mycket gott rykte
och starkt förtroende bland MSM gruppen. Det är viktigt att vårda det förtroendekapitalet så
att inte HIV patienterna tappar förtroendet för sjukvården och kanske avstår från vård med
negativa följder som konsekvens.
Från produktionen och infektionsklinikerna har vid ett flertal tillfällen påtalats att man vill
förändra eller till och med avveckla Venhälsans verksamhet på Södersjukhuset.
Infektionskliniken vid Karolinska sjukhuset tillsatte därför en konsultutredning om HIV
vårdens framtida organisation inom Stockholms läns landsting. Utredningens förslag är att
Venhälsan ska flyttas till Huddinge sjukhus i september 2007. Tanken är att
preventionsarbetet ska brytas ut och istället utföras på annat sätt. Infektionskliniken i Solna
ska i fortsättning enbart ta emot kroniker och inga nysmittade.
Dessa planer på förändringar har självklart oroat patienterna och deras anhöriga. Det har även
bidragit till att Venhälsans personal inte fått arbetsro. På grund av utredningen florerar
återigen rykten om Venhälsans framtida existens.
Jag vill därför fråga ansvarigt landstingsråd följande:
1. Vilken är din inställning till Venhälsan och dess nuvarande uppdrag?
2. Kommer Venhälsan att vara kvar på Södersjukhuset och arbeta utifrån oförändrat
uppdrag eller kommer all HIV vård centraliseras till en klinik i SLL?
3. När kommer frågan om Venhälsans framtid tas upp till politiskt beslut och kommer
befolkningsperspektivet in i en eventuell förändringsprocess av Venhälsan?
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