1 (3)
FÖRSLAG 2012:57
LS 1106-0926

Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Motion 2011:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa en
nollvision för hiv i Stockholms läns landsting
Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg

Ärendebeskrivning
Motionärerna föreslår att en nollvision för hiv ska införas i Stockholms läns
landsting och att hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att återkomma
med ett förslag utifrån motionens inriktning.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Landstingsstyrelsens motivering
Motionärerna lyfter en viktig fråga om ambitionerna att minska hiv. Vi delar
motionärernas uppfattning att det behövs omfattande insatser för att
förebygga hiv-smitta.
Det är också viktigt att hiv-smittade och AIDS-sjuka har tillgång till en bra
vård och behandling. Dessutom är det mycket angeläget att andra personer
inte utsätts för smittrisk.
Hiv är en kronisk sjukdom som kräver en livslång behandling. Enligt
smittskyddslagen är hiv en anmälningspliktig sjukdom och det innebär att
behandlande läkare är skyldig att rapportera varje patient med hiv-infektion
till smittskyddsläkaren.
Det finns cirka 3 000 personer med hiv i Stockholms län. I anmälan till
smittskyddsläkaren anges orsaken till smittan och var smittan troligtvis
uppkommit. Den vanligaste orsaken till smitta i Sverige är män som har sex
med män. Den största gruppen smittade är dock de utlandsfödda.
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Personer med hiv-infektion får vård på Karolinska Universitetssjukhusets
infektionsklinik i Huddinge eller på Venhälsan vid Södersjukhuset. Barn under
18 år får vård på Barnkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i
Huddinge. Barnkliniken har en unik kompetens att behandla barn med hiv.
Det finns en särskild hiv-skola för att lära barnen om sin sjukdom och att
kunna hantera olika situationer.
En annan viktig uppgift för landstinget är att nå riskgrupper med
förebyggande och riktade insatser. Det finns en fastställd strategi för detta
arbete i Handlingsprogram för hiv och STI från år 2009.
Frivilligorganisationer är en viktig del i detta arbete.
Hörnstenar i det förebyggande arbetet är ungdomsmottagningar, STImottagningar och infektionskliniker. Exempel på mottagningar som deltar i
detta arbete är Sesam-City, RFSU-kliniken och Järva mansmottagning. Sesam
City har flyttat till nya och större lokaler vid Norra Bantorget. Sesammottagningen på Karolinska universitetssjukhuset har samlokaliserats med
Sesam City. Även mödrahälsovården, husläkarmottagningar och gynekologer
arbetar med förebyggande åtgärder med provtagning och rådgivning.
Pelarbackens mottagning för hemlösa arbetar med provtagning och
rådgivning.
Skolhälsovården arbetar tillsammans med landstinget för att erbjuda
anhöriginvandrande barn hälsoundersökning. Lafa (Landstinget förebygger
aids) erbjuder utbildningar för skolpersonal och andra aktörer om hiv, STI och
sexuell hälsa. Fortlöpande informationsinsatser genomförs för unga och män
som har sex med män för att främja kondomanvändning och testning. Under
ett par år har landstinget, Stockholms Stad och frivilligorganisationer
samarbetat och under världsaidsdagen den 1 december bjudit in
gymnasieklasser till en föreläsning om hiv och om hur det är att leva med
sjukdomen.
Ungdomsmottagningarna tar emot ungdomar upp till 23 år. De ska utforma
sin verksamhet efter ungdomarnas behov och har möjlighet att styra sina
öppettider efter ungdomarnas efterfrågan. Försöksverksamhet med
lördagsöppet på ungdomsmottagningar har startat under våren i år. Mindre
lokala mottagningar har svårt att hålla öppet under sommaren. Då är det
viktigt att de hänvisar ungdomar till mottagningar som håller öppet under
sommaren. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp hur detta fungerar.
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Det är angeläget att hiv-bärare inte diskrimineras inom landstingets vård och
verksamhetsområden. Den viktigaste åtgärden för att motverka detta är att
öka kunskapen bland vårdpersonal om hiv och hur det är att leva med hiv.
Även utbildningsinsatser för frivilligorganisationer om hiv genomförs.
De statliga medel som landstinget får för det hiv-förebyggande arbetet
används för kunskapshöjande arbete bland läkare och annan vårdpersonal.
Särskilt viktigt är det att leta efter tecken på hiv-infektion i ett tidigt skede. En
studie som gjorts visar att 16 procent av de patienter som hiv-testades redan
utvecklat aids. En studie görs för att se vilka hinder som finns för personer
från högendemiska länder att testa sig.
Ett omfattande hiv-preventivt arbete bedrivs inom landstinget. Det finns dock
områden där vi måste bli bättre. Det är viktigt att arbeta för att minska de
hinder som finns för enskilda att låta hiv-testa sig. Kunskaperna om
riskbeteende och sen testning måste öka. Stigmatisering av dem som har en
hiv-infektion måste minska. Det gäller även att nå dem som är ovetande om
sin hiv-status. Det är angeläget att påbörjade behandlingar fullföljs så att inte
resistenta stammar utvecklas.
Motionärens förslag om en noll-tolerans mot nya hiv-fall i Stockholms län är i
praktiken omöjligt att genomföra. Detta eftersom exempelvis inflyttande
personer till länet redan kan ha hiv. Målet i sig är därför något overkligt.
Landstinget måste dock arbeta aktivt för att minimera smittspridningen i
länet.

Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag från sammanträde den 28
augusti 2012 § 144. Muntlig reservation anfördes av S- och MP-ledamöterna
och tjänstgörande V-ersättaren. Protokollet justeras den 11 september 2012
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 maj 2012
3. Motion 2011:21
4. Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 27 mars 2012
5. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 27 februari 2012

Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
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2012-08-28

Datum för justering: 2012-09-11
Datum för anslag:
2012-09-12
--------------------------------------------------------------§ 144
Motion 2011:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa en nollvision för
hiv i Stockholms läns landsting
LS 1106-0926
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 juni 2012 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 27 mars och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 maj
2012.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S- och MP-ledamöterna samt tjänstgörande V-ersättaren om bifall till
motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S- och MP-ledamöterna samt tjänstgörande V-ersättaren anförde reservation mot
landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
--------------------------------------------------------------Vid protokollet
Anna-Britt Weiss
Exp till:
Landstingsfullmäktige
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Landstingsdirektören
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Utdragsbestyrkande
Anna-Britt Weiss
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