Interpellation av Håkan Jörnehed (v) om Venhälsans avtal
Venhälsans verksamhet har funnits sedan 1980- talet. Anledningen till att verksamheten
startade var den HIV epidemi som kom i slutet av 1980- talet. Gruppen män som har sex med
män (MSM) var en riskgrupp och därför öppnade Venhälsan. HIV problematiken har ändrat
karaktär under årens lopp. Nya effektiva bromsmediciner och terapier har introducerats och
glädjande nog är AIDS någonting mycket ovanligt i Stockholms län.
Tyvärr är det fortfarande så att många hiv positiva upplever sig diskriminerade i sjukvården.
Det bilden bekräftas från många håll, inte minst från intresseorganisationerna som företräder
patienterna. En HIV smittat patients kontakt med primärvården leder ofta till ett dåligt
bemötande. Venhälsan har idag ca 600 patienter och verksamheten har ett mycket gott rykte
och starkt förtroende bland MSM gruppen. Det är viktigt att vårda det förtroendekapitalet så
att inte HIV patienterna tappar förtroendet för sjukvården och kanske avstår från vård med
negativa följder som konsekvens.
Att Venhälsan är en verksamhet som är värd att bevara och utveckla råder det politisk enighet
om. Därför blir det extra svårt och förstå varför det går så trögt med att arbetet att få fram ett
avtal så att man från verksamheten kan känna sig trygg. Vid budgetfullmäktige i december
2006 röstade samtliga partier för att Venhälsan ska vara kvar på Södersjukhuset med eget
vårdavtal och de skulle ges ett eget uppdrag för HIV- prevention och STI verksamhet. Frågan
är om det beslutet också innefattar Venhälsans kvällsmottagning och att kvällsmottagningen
säkerställs finansiering.
Det finns tecken på att Venhälsan har problem med rekryteringen av läkare, vilket naturligtvis
utgör ett hot mot verksamhetens möjligheter att utvecklas positivt. Därför vore det bra om
man i samband med tecknande av avtal också tittade på lösningar när det gäller framtida
läkarrekrytering.
Jag vill därför fråga ansvarigt landstingsråd Lars- Joakim Lundqvist (m):
1. Varför drar det ut så på tiden med Venhälsans avtal och vid vilket datum kommer det att
finnas ett avtal klart med Venhälsan?
2. Vad händer med kvällsmottagningen på Venhälsan?
3. Vilka insatser avser du vidta för att säkerställa rekryteringen av läkare till Venhälsan i
framtiden?
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