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Inför kostnadsfria preventivmedel för missbrukande
kvinnor i fertil ålder
Att leva i nära relation med en missbrukare kan många gånger vara svårare för de anhöriga än vad det
är för den som missbrukar. Givetvis lider missbrukaren själv på olika sätt av sitt missbruk, men det är
inte alltid denne märker av det, särskilt inte om personen inte vill ändra på sig. Det kan vara en
mycket smärtsam process för nära anhöriga att se hur deras mamma/pappa/son/dotter/vän o.s.v.
sjunker djupare och djupare i missbrukarträsket. Bland de som kommer i kontakt med
beroendevården i länet har det skett en ökning av missbruket av opioider, fentanyl och
cannabisprodukter. Det har även skett en ökning av blandmissbruket och andelen överdoser har ökat.
I ett av målen som anges i strategin för ANDT står det ”Det femte målet inriktar sig på att minska
dödligheten och minska antalet barn som föds med skador följt av ANDT och erbjuda stöd till barn i
familjer med missbruk.” Ett sätt att stödja detta mål är att man även ger kvinnor hjälp att förhindra att
de blir gravida under dessa förhållanden.
Många av de barn som föds av en missbrukande mamma blir omhändertagna direkt på BB. Några blir
omhändertagna senare på grund av omständigheterna. Att förhindra graviditet under missbruk
genom att erbjuda en bra och effektiv preventivmedelsrådgivning och kostnadsfria preventivmedel
gynnar inte bara missbrukarna själva, utan även vården och minskar barns lidande.
Kvinnor i fertil ålder som har riskbruk/missbruk av alkohol och droger har oftast kontakt med social
verksamhet. Genom samarbetet mellan socialtjänst och vården/barnmorskemottagningen kan man
upptäcka dessa kvinnor och därmed erbjuda rådgivning och kostnadsfria preventivmedel. Genom
socialtjänsten kan kvinnan få hjälp att boka tid på barnmorskemottagningen för
preventivmedelsrådgivning och insättning av detsamma.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna regionfullmäktige besluta


Att Region Örebro län genom samarbete med de parter som är nödvändigt, exempelvis
kommunernas socialtjänst, barnmorskemottagning, psykvård och missbruksvård,
upptäcker kvinnor med riskbruk/missbruk av alkohol och droger och erbjuder dessa
hjälp med preventivmedelsrådgivning och tillgång till kostnadsfria preventivmedel.



Att ansvarsfördelning bestäms och att återkoppling mellan parterna sker så att ingen faller
mellan stolarna.

För Sverigedemokraterna

