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Yttrande över motion av Janne Stefansson m fl (kd) om att inrätta
en akutmottagning inom beroendevården med inriktning på
missbrukande kvinnor
Ärendet
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden skall yttra
sig över motionen.
I motionen framhålls att kvinnors drickande fortfarande upplevs som mer
skamligt än mäns. Det är därför en längre och svårare process för en kvinna
att få hjälp för sitt missbruk. När kvinnor väl söker hjälp har de andra behov
än män och de behöver en trygg och mer anonym plats att söka hjälp på.
Motionärerna yrkar därför att landstingsfullmäktige utreder
förutsättningarna för att inrätta en akutmottagning inom beroendevården
med inriktning på missbrukande kvinnor.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att yttra sig över motionen i enlighet med synpunkter som framgår av det
här tjänsteutlåtandet.
Förvaltningens synpunkter
Under 2005 gjordes totalt sett ca 18 300 besök på de båda nuvarande
beroendeakuterna. Kvinnornas andel utgjorde ca 4 200 eller knappt 23 %.
På årsbasis innebär detta i snitt ca 11 besök per dygn. Statistiken visar också
att besöken fördelar sig olika över dygnet. Totalt sett görs endast 7 besök på
de båda akutmottagningarna mellan midnatt och kl 8.00 på morgonen, d v s
3-4 per mottagning. Hur många av dessa 7 som är kvinnor framgår inte av
statistiken.
Missbrukande kvinnor som uppsöker beroendeakuterna riskerar att i de
gemensamma utrymmena träffa på män som tidigare på olika sätt
misshandlat och utnyttjat dem. För att i så stor utsträckning som möjligt
undvika att farliga situationer uppkommer försöker man på de båda
nuvarande akutmottagningarna vidta åtgärder för att minska riskerna.
I Beroendecentrum Stockholms nuvarande lokaler på S: t Görans sjukhus
finns det för närvarande ingen möjlighet att avskilja kvinnorna från männen
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i de gemensamma utrymmena som väntrum m m. Vid avgiftning får de
naturligtvis egna rum men delar fortfarande de gemensamma ytorna med
männen. Det kan dock finnas en möjlighet att använda lokaler på ett annat
plan till en liten enhet med 6 vårdplatser för avgiftning av kvinnor. Dessa
lokaler används i dag för administration. Detta måste dock bli föremål för
särskild utredning.
På Maria Beroendecentrum AB tas kvinnorna redan i dag emot i en särskild
del av den korridor som utgör akutmottagningen. Här finns separat toalett
och dusch men de delar fortfarande övriga utrymmen med männen.
Mot bakgrund av att gruppen kvinnliga besökare är relativt liten förordar
förvaltningen att man i första hand ytterligare undersöker möjligheterna att
på de befintliga akutmottagningarna vidta sådana åtgärder att män och
kvinnor inte behöver dela utrymmen. Alternativet att inrätta en särskild
beroendeakut för kvinnor med dygnet-runt bemanning bör med tanke på
kostnaderna aktualiseras först när andra möjligheter prövats.
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