Interpellation
Till ansvarigt regionråd
När startar lågtröskelmottagningen?
En fråga som aktualiserats, genom en debattartikel i VLT, är frågan om ”lågtröskelmottagning”.
Debatten om sprututbytesprogram har pågått inom landstinget, sedermera regionen, över lång tid.
Hälso- och sjukvårdens uppgift är att bota och lindra de människor som på egen hand eller på annat
sätt kommer i kontakt med vården. Ett aktuellt inslag i sjukvården är också att minska smittspridning
i samhället. Sjukvården ska inte bedrivas utifrån att moralisera eller stänga vårdbehövande ute. Det
finns en hel rad exempel på ”folksjukdomar” som beror på levnadsvanor. Tobaksrökande kan ge
svåra sjukdomstillstånd och även leda till för tidig död, men rökare har också rätt till vård. Dålig
kosthållning med över-/undervikt kan också ge allvarliga sjukdomstillstånd. Det finns en hel rad med
exempel på sjukdomstillstånd som har levnadsvanor som grund, men de som är injicerande
narkomaner nekas ofta rätten till vård. En väl beprövad metod för att vårda och bota den gruppen är
lågtröskelmottagning med sprututbyte. En lågtröskel mottagning är inte en ”sprutautomat” utan en
plats för att få vård och rådgivning kombinerat med sprututbyte. Förutom att förbättra
hälsotillståndet hos individen minskas även smittspridningen i samhället.

Historik
2007 Motion om införande av sprututbytesprogram lämnades in av Dan Karlsson (V) och Catrin
Strömvall (S).
Motionen fick sin sedvanliga beredning och hamnade på Landstingsfullmäktige den 22/10 2008.
Den avslogs där med röstsiffrorna 44 för avslag 14 för bifall och 17 avstod.
2010 var det dags igen denna gång var det Juha Rundgren och Dan Karlsson (V) som hade skrivit
under. Motionen hamnade i Landstingsfullmäktige den 20/4 2011.
Denna gång blev det ett ” mellanmjölksbeslut” d.v.s. att anse motionen besvarad.
Utgångspunkten var att det behövdes mer faktainsamlande i frågan.
Hela högeroppositionen reserverade sig mot beslutet och vill ha motionen avslagen.
Där ingick samtliga 6 folkpartister.
2017 var det dags igen. Denna gång var det liberalen Helena Hagberg (som var en av de som röstade
för avslag 2011) som lämnat in en motion.
Även denna gång ansågs motionen för besvarad. M, KD, C samt SD reserverade sig till förmån för
avslag och L reserverade sig till förmån för bifall.
Regionstyrelsen gav regiondirektören att utreda etablering av en lågtröskelmottagning den 29 mars
2017.
Då medel finns avsatta i minoritetsstyrets budget så väcks ju funderingar.
Det har som bekant hänt en hel del i regioner runt om i Sverige i denna fråga.
Eftersom det bara är 5 regioner som inte infört ”sprututbytesprogram/lågtröskelmottagning så är det
väl självklart hur till exempel moderaterna ställer sig. Som bekant var just antalet regioner som har
respektive inte har viktigt när det gällde vård av papperslösa och siffrorna i det här fallet är
detsamma 16 regioner har sprututbytesverksamhet och 5 har det inte.

Med anledning av ovanstående frågar jag:
Har minoritetsstyret för avsikt att inrätta en lågtröskelmottagning?
Om inte hur motiveras det?
Om ja när ska det ske?
Kan du göra en utfästelse att det äntligen sker något i den här frågan under denna mandatperiod?

Hans Jansson (V)

