Motion om sprututbytesprogram
Idag sprids bl.a. HIV och hepatit genom orena kanyler bland narkomaner. Det är svårt
att veta exakt hur många narkomaner som drabbas av smittspridning då mörkertalet
lär vara stort. Det finns ett sätt att får ner injektionsmissbruk och smittspridning samt
förbättra statistiken över injektionsnarkomaner. Det är att införa en s.k.
sprututbytesprogram.
Programmet handlar helt enkelt om att narkomaner får byta sina använda sprutor mot
rena sprutor genom vården. I samband med detta erbjuds bl.a. motiverande samtal,
hälsorådgivning och tester. Detta ger vården ett ökat förtroende hos narkomaner.
Detta ökade förtroende ökar chansen att narkomaner söker sig till vården. Ju fler
sprutnarkomaner som söker sig till vården desto mer statistik om injektionsmissbruk
kan fastställas och mörkertalet minskar. Dessutom ökar chanserna att missbrukaren
blir av med sitt missbruk med den vård som erbjuds i samband med sprututbytet.
I Skåne har man haft sprututbytesprogram i många år och i södra Sverige har man
kunna se en klart lägre smittspridning bland sprutnarkomaner än i övriga Sverige.
Socialstyrelsen har, senast 2009, inspekterat och utvärderat
sprututbytesmottagningarna i Lund och Malmö. Man påvisade då goda resultat och
man fann inget som visade på negativa effekter för individen eller samhället. Tvärt om
så kan ett sprututbytesprogram knyta ett band mellan missbrukare och vården. Detta
är positivt speciellt för de mest utsatta missbrukarna. I Malmö och Lund så har man
genom detta program lyckats att vaccinera många narkomaner mot hepatit B.
I Finland så har man ett nationellt sprututbytesprogram där man årligen lyckats att
byta ut runt två miljoner sprutor. I Finland har man haft Stockholm som avskräckande
exempel på hur långt det kan gå med smittspridningen om man inte har ett
sprututbytesprogram. I Stockholm har man dock nyligen infört sprututbyte.
En del förberedelser måste utföras innan man startar ett sprututbytesprogram.
Bl.a. skall kommunerna ha fått uttala sig i denna frågan innan man går till verket.
Det finns mycket som talar för att man, i alla fall på prov, inför ett
sprututbytesprogram i Värmlands landsting.
Därför yrkar Sverigedemokraterna i Värmlands landsting:
Att man verkar för att på prov införa ett sprututbytesprogram för att senare utvärdera
om man skall fortsätta med detta program.
Skoghall den 23 april 2013
Anders Ahl

