Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-09-07
Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/875/2016
Svar på motion från Elin Hoffner (V) om sprututbytesprogram
Ärendebeskrivning
Elin Hoffner (V) har i motion till regionfullmäktige yrkat att Region Jämtland
Härjedalen tar initiativ till att göra nödvändiga utredningar inför införande av
sprutbytesprogram samt ha en ambition om att starta upp sprutbytesprogram
senast under 2017.
Ur motionen:
”Målet med sprututbytesprogrammet är att förebygga spridning av blodsmitta
såsom HIV, hepatit och andra blodburna sjukdomar. Genom programmet ges
möjlighet till kontakt med missbrukare och därmed möjlighet till sociala och andra
sjukvårdsinsatser.”
”Från regeringens sida har man varit tydlig med att man vill se en ökad tillgång till
sprututbytesverksamhet i landet. Man förbereder ett lagförslag som från och med
1 januari 2017 kommer att ge regioner och landsting självständig möjlighet att
införa sprututbytesverksamhet. Man vill även sänka åldersgränsen från 20 år till
18 år.”
Sprututbytesverksamhet har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen
av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter i Sverige
och internationellt.
Sedan tidigare har sprututbytesprogram införts i Region Skåne (Malmö, Lund,
Kristianstad, Helsingborg), Stockholms läns landsting samt nyligen även i Region
Jönköping. Såväl Uppsala som Göteborg har långt framskridna planer på att starta
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upp en verksamhet och såväl i Norrbottens läns landsting som i Västerbottens
läns landsting pågår konkreta samtal mellan berörda parter.
Frågan om sprututbytesprogram utreddes 2013 men ledde inte till införande.
Det finns klara medicinska vinster med ett sprututbytesprogram, samtidigt som
ett sådant kan uppfattas som en acceptans gällande intravenöst
narkotikamissbruk.
Innan ett eventuellt beslut om att införa ett sprututbytesprogram i Region
Jämtland Härjedalen kan fattas bör en utredning göras. Utredningen ska innehålla
kostnadsberäkningar, fakta om smittspridning i länet, vidarebehandling som kan
erbjudas eller införas, samhällsvinster, t.ex. familjen omkring missbrukaren, hur
ideella organisationer, kommunerna och närliggande landsting/regioner ser på
frågan och möjligheter till samverkan.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett eventuellt
beslut om att införa ett sprututbytesprogram i Region Jämtland Härjedalen.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Carsten Dencker
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska
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Utdrag till
Elin Hoffner (V)
Chef Hälso-och sjukvårdspolitiska avdelningen
Chef Område Patientsäkerhet

