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Svar på interpellation 2009:45 av Håkan Jörnehed (V) om Järva
mansmottagning
Håkan Jörnehed (V) har ställt följande frågor till mig om Järva mansmottagning:
1. Anser du att anpassat preventionsarbete mot sexuell ohälsa ska vara ett
prioriterat område?
2. Vad kommer att hända med Järva mansmottagning i Rinkeby framöver?
3. Kommer du att utveckla Järva mansmottagning i Rinkeby och tillföra
tillräckliga resurser istället för att avveckla verksamheten?
Som svar vill jag anföra följande:
Enligt Regeringsproposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa
andra smittsamma sjukdomar och Stockholms läns landstings handlingsprogram
för STI/hivprevention 2009-2013 är såväl breda förebyggande insatser till hela
befolkningen som riktade målgruppsanpassade verksamheter betydelsefulla i
bekämpning av hiv och andra sexuellt överförda infektioner. En prioriterad
målgrupp i dessa styrdokument är personer med utländsk bakgrund, en grupp som
det är extremt svårt att nå för att förebygga ohälsa. Propositionen betonar behovet
av att finna nya former för att på ett bättre sätt nå ut bland riskgrupper med
utländsk bakgrund. Sådana riskgrupper är t ex män från områden med hög
hivprevalens och män med utländsk bakgrund som har sex med män. Järva
mansmottagning ligger i Rinkeby och är därmed lättillgänglig för män som bor i
de invandrartäta bostadsområdena på Järvafältet. Mottagningen har funnits sedan
2003 och besökarna är till övervägande del män med utländsk bakgrund.
Mottagningens verksamhet är uppdelad i en klinisk och en förebyggande,
utåtriktad del.
Den kliniska verksamheten omfattar både öppet hus-mottagning för testning,
rådgivning och behandling av STI samt möjlighet att boka tid hos kurator och
läkare. Mottagningen är hbt-certifierad, dvs personalen har kompetens att möta
män som har sex med män på ett respektfullt sätt. Detta har inneburit att många
homo- och bisexuella män besöker mottagningen.
Ca femtio procent av verksamheten ägnas åt förebyggande, hälsofrämjande
arbete. Det förebyggande arbetet sker framför allt på sfi-skolor och i kontakt med
andra vårdgivare, socialtjänsten och frivilligorganisationer.
Antalet besökande till mottagningen har stadigt ökat och de kliniska besöken är
nu ca 1700 per år. Mottagningen har en bemanning på en sjuksköterska på heltid,
en kurator på heltid, 20 procent timställd sjuksköterska samt en läkare på sex
timmar per vecka. Järva mansmottagning har en välbesökt hemsida där
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information om hiv, STI och manlig sexuell hälsa ges på sju språk. Patientenkäter
visar att besökarna är mycket nöjda med vård och bemötande på mottagningen.
I början finansierades mottagningen av medel från landstingets folkhälsoanslag
och NSSO och Stockholms stad. Idag finansieras den av statliga hivmedel från
landstinget och Stockholms stad.
Precis som angavs i en tidigare frågedebatt i Landstingsfullmäktige i mars 2009
kommer Järva mansmottagning att finnas kvar. Den gången diskuterades exakt
hur ett upphandlingsunderlag skulle se ut, idag diskuteras den exakta
organisationstillhörigheten. Nu liksom då är svaret att verksamheten blir kvar.
Järva mansmottagning kommer att finnas kvar som en landstingsdriven
verksamhet, organisationstillhörigheten är under utredning. Idag tillhör Järva
mansmottagning Lafa – enheten för sexualitet och hälsa. Lafa förordar att
verksamheten vid Järva mansmottagning ligger kvar i Rinkeby, alternativt någon
annan stans på Järvafältet samt att profilen med en kombinerad klinisk och
förebyggande verksamhet fortsätter. Stockholms stad är positiv till att ge ett
fortsatt stöd till verksamheten. I år motsvarar det 500 000 kr.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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