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Motion av Jerry Adbo (s) om förebyggande åtgärder för
spridningen av HIV
Ett rekordstort antal personer insjuknade i aids under 2007. En stor grupp är missbrukare men
även gruppen homosexuella män ökar kraftigt. 74 procent av personerna som insjuknade förra
året visste inte om att de bar på viruset utan fick beskedet i samband med att de sökte vård när
de redan var svårt sjuka. Flera av dessa avled en kort tid efter de fått diagnos på grund av det
var för sent för bromsmediciner.
Ökningstakten av HIV i Stockholm län är idag högre än i Tanzania. Det är framförallt män som
har sex med män som tillhör riskgruppen. Enligt socialstyrelsen löper denna grupp upp till 500
gånger större risk att smittas än övriga grupper. Under 2007 ökade hivsmittan med 32 procent i
den gruppen. Attitydförändringen, speciellt hos ungdomar, är stor mot 80- och 90-talets
medvetenhet och rädsla för viruset. Många ungdomar tror att det finns bot eller mediciner
vilket är helt felaktigt. Bromsmedicinerna har utvecklats och betyder att många drabbade kan
leva betydligt längre och bättre liv, men de har betydande bieffekter och är definitivt inte ett
botemedel. Andra orsaker till ökningen är att vi idag har kortare förhållanden och fler sexuella
kontakter samt oftare sex i samband med konsumtion av alkohol.
Den borgerliga majoriteten har vid flertal tillfällen visat att detta inte är prioriterad fråga, bl.a.
genom motståndet till sprututbytesprogram. Vi socialdemokrater accepterar inte detta utan vill
med krafttag bekämpa denna uppblossade epidemi som utgör ett stort hot mot vår sexuella
hälsa.
Med anledning av ovanstående föreslår jag landstingsfullmäktige besluta
att

SLL verkar för en ökning av de statliga bidragen för att minska och förebygga
spridningen av HIV.

att

SLL ökar anslagen till frivilligorganisationer som arbetar med att minska och
förebygga spridningen av HIV.

att

SLL under EuroPride i Stockholm arrangerar en kampanj kring HIV som
företrädesvis vänder sig till män som har sex män.

att

SLL verkar för att testfrekvensen ökar genom en översyn av rutinerna vid
provtagning för att fler ska känna till sin HIV-status.
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att

SLL verkar för en ökad kompetens kring HIV och HBT bland personal på
samtliga kliniker.

att

SLL tar initiativ till ökad och förbättrad samverkan med kommuner och
frivilligorganisationer genom att skapa en gemensam styrgrupp för kontinuitet
och upparbetade kontakter.

att

SLL ökar stödinsatserna för HIV-positiva och redan insjuknande i aids genom
exempelvis psykosociala insatser.

Stockholm den 3 april 2008

Jerry Adbo

