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Organisation

• Under infektionskliniken

• Sjuksköterskor från både infektion och beroendepsykiatrin

• Kurator

• Barnmorska

• Läkare från infektion och beroendepsyk

• Kontakt med socialtjänsten



Varför sprutbyte?

• Mänsklig rättighet att skydda sig mot smitta (FN, WHO)

• Personer som injicerar narkotika särskilt utsatt grupp

• Lågtröskelmottagning är ett bra sätt att nå denna grupp

• Vetenskapligt visat att smittspridning av hepatit och hiv minskar



Starka rekommendationer om sprutbyte

• FN, WHO, Eu:s drogmyndighet, 
Eu:s smittskyddsenhet, 
Folkhälsomyndigheten, 
Socialstyrelsen

• Lagen om sprutbyte ändrades 
2017 för att öka tillgången i 
Sverige



Hur gör grannländerna?

• Norge: 
-haft försäljning av kanyler och sprutor på apotek sen 1978
-sprutbytesbuss 1988
-lågtröskelmottagningar med sprutbyte sen 2003

• Finland:
-säljer kanyler och sprutor på apotek
-kommuner skyldiga att erbjuda hälsorådgivning inkl sprutbyten till 
personer som injicerar droger



Sverige

• HIV-epidemi bland iv missbrukare ledde fram till att Lund startade 
sprutbyte 1986 och Malmö 1987

• Fick specialtillstånd av socialstyrelsen

• 2006 kom lagen om sprutbyte, blev tillåtet

• Helsingborg 2010

• Kalmar startade 2012 efter ett utbrott av HIV 

• Stockholm kom igång 2013



Lagändring 2017

• Kommunala vetot togs bort

• Åldern sänktes från 20 till 18

• Märkning av sprutor togs bort





Många orter kom igång

• Finns på 19 platser i landet (april 2019)

• Tillstånd från IVO krävs för att starta och måste förnyas regelbundet

• Följa socialstyrelsens föreskrifter 2007:2

• Oftast i regi av infektionsklinik men även hälsocentraler, 
beroendecenter



Vilka kan delta?

• 18 år och äldre

• Kunna legitimera sig

• Uppvisa stickmärken som tecken på aktivt injektionsmissbruk

• Ta blodsmitteprover regelbundet 

• Skriva in sig i programmet, svara på standardiserade frågor

• Uppträda lugnt och ej injicera eller sälja i närheten av mottagningen

• Lämna tillbaka begagnade kanyler och sprutor



Vad erbjuder sprutbytesmottagningen?

• Sekretess

• Respektfullt bemötande av erfaren personal

• Rena kanyler, sprutor, filter och andra tillbehör

• Test för hepatit B och vaccination om inte immun

• Test för hepatit C regelbundet och behandling om positiv

• Test för hiv regelbundet



• Råd om stickteknik, hygien

• Råd om att minska riskbeteenden

• Motiverande samtal, kuratorskontakt

• Förmedla kontakt med beroendepsyk och socialtjänst

• Barnmorska en gång per vecka

• Behandling av enklare medicinska åkommor, tex bölder, sår



Öppettider mm

• Öppet tre eftermiddagar i veckan

• Måndag onsdag fredag 13-16

• Telefontid alla dagar



Hur långt har vi kommit?

• 52 personer inskrivna

• 27% är kvinnor

• Över 400 besök

• Flera har startat behandling mot hepatit C

• Ingen nyupptäckt hepatit B eller HIV

• Inga incidenter med våld

• Återlämningsgrad kanyler 96%



De som deltar i programmet

• 12 personer arbetar hel- eller deltid eller studerar

• Övriga 40 anger att de har sjukersättning, är arbetslösa eller annat

• Ungefär hälften har barn, ej hemmavarande

• Alla utom två har fullgjord grundskola

• 8 personer har högskole/universitetsutbildning

• 23 år – 62 år



Narkotikarelaterad dödlighet

• Ökande trend

• 626 personer dog i Sverige 2017 pga narkotika

• Överdoser är den vanligaste orsaken

• Män är överrepresenterade



Källa: Folkhälsomyndigheten



Naloxon

• Antidot mot morfin, heroin och andra opioider

• Antagonist som tränger undan andra opioidmolekyler från receptorn

• Har inga egna effekter

• Funnits länge i injektionsform

• Nu även som nässpray med två doser

• Helt ofarligt att ge



Rekommendationer från Socialstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten 2019:

Hälso- och sjukvården bör erbjuda naloxon till personer i 
riskzonen för opioidöverdos, och att förskrivningen ska 
kombineras med en utbildningsinsats.



Risk för överdos vid

• Frigivning från anstalt eller efter annat uppehåll från droger

• Blanda droger, alkohol och läkemedel

• Använda nytt preparat som är svårdoserat

• Ta droger ensam

• Ta större mängd än man brukar

• Tidigare överdos



Naloxon på sprutbytet

• Kan lämnas ut i sprayform 

• Alltid kombinerat med en kort utbildning

• Repetition och uppföljning







Socialstyrelsen och Läkemedelsverket gjort vissa ändringar i sina föreskrifter

• Förskrivare får lämna ut naloxon direkt till patienter, i stället för att 
läkemedlet förskrivs på recept och hämtas ut på apotek.

• Sjuksköterskor får förskriva naloxon under vissa förutsättningar.

• Icke legitimerad personal i ambulans och inom räddningstjänst får ge 
naloxon vid överdos


