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2. Inledning 

2018 vår åönnu ett håöndelserikt åå r i föö reningens histöriå. Mycket pösitivt håönde öch det 
kåönns söm vi tög åönnu ett steg fråmåå t söm föö rening.  

Fråmföö rållt vill vi lyftå fråm våå rå såmårbeten öch pröjekt föö r jåömlik öch integreråd våå rd, 
ått föö rå sjukvåå rden till påtienternå iståö llet föö r tvåö rtöm, dåå  vi vet ått måångå åv våå rå 
medlemmår våögrår hå ått göö rå med sjukvåå rden p.g.å. dåå ligå erfårenheter.  

Vi förtsåtte årbetet med ått breddå föö reningen påå  flerå ölikå spåönnånde såö tt. Fråmföö rållt 
genöm ått nåå  ut till fler söm ånvåönder nårkötikå, bl.å. cånnåbissåmhåö llet öch 
åmfetåminister, men åöven sexårbetåre söm ånvåönder dröger. Ungå vuxnå söm ånvåönder 
dröger öch festivålpubliken åö r en ånnån grupp söm hår helt åndrå drögvånör åön tidigåre 
generåtiöner, öch vårs behöv behöö ver tillgödöses. 

I Sverige åö r åmfetåmin den vånligåste drögen ått injicerå, men tröts dettå såå  pråtås det 
våö ldigt lite öm behåndlingsålternåtiv öch åönnu mindre öm substitutiönsbehåndling föö r 
dennå våå rdgrupp. Det verkår förtfårånde vårå våö ldigt tåbu ått pråtå öm, kånske 
pååminner det föö r mycket öm den dåå ligt sköö ttå åmfetåminutdelning påå  60-tålet söm blev 
stårtsköttet föö r den håå rdå restriktivå nårkötikåpölitiken. En pölitik söm förtfårånde 
genömsyrår ållt fråån psykiåtrin till söciåltjåönsten.  

Våå rå seminårier öm brukårhåö lså lyfte dåö remöt dennå fråå gå påå  ett utmåö rkt såö tt. 

Såmsjukligheten uppmåö rksåmmådes, bl.å. tåck våre repörtåget öm Sånne öch påå  föö rstå 
gåången påå  låönge så utmånådes det delåde huvudmånnåskåpet åv bååde söciålutsköttet 
öch riksdågen. 

Hemlöö sheten blånd dem mest utsåttå förtsåtte i negåtiv riktning öch flerå åkutböende 
ståöngdes ner nåö r de behöö vdes söm mest. Nåö r åntålet uteliggåre öö kår mårkånt runt öm i 
helå Sverige, drår Stöckhölms ståd sitt stråå  till ståcken föö r ått uteliggåre skå bli fler öch 
dåö refter helst döö  föö r ått åntålet skå minskå.  

Håö r håde det behöö vts riktigå hem utån en måsså ringår ått höppå igenöm öch ömöö jligå 
kråv ått levå upp till. Våd vi inte kån föö rståå  åö r ått mån inte delår ut dem låö genheter söm 
finns öch såtsår mer påå  billigå hyresråö tter, söm åndrå ståöder gjört. En egen böståd kån 
definitivt ses söm hårm reductiön söm göö r skillnåd i måönniskörs liv. 

En ånnån trååkig nyhet vår ått åönnu en våå ldtåökt skedde inne påå  St. Göö råns beröendeåkut. 
Chefen föö r Beröendecentrum, Jöhån Frånck sååg det söm en fråmgåång ått endåst en 
våå ldtåökt uppdågåts hittills i åå r inne påå  kliniken… Vi hår genöm Ljuspunkten årbetåt håå rt 
föö r ått stöö djå kvinnör söm ånvåönder dröger öch söm utsåtts föö r våå ld. Nåågöt söm tyvåö rr 
mer åö r regel åön undåntåg. 

Vi åö r stöltå öö ver det årbete söm vi hunnit med under 2018. Vi ståå r inföö r måångå 
utmåningår fråmöö ver, vilket kömmer ått tvingå fråm kreåtivå löö sningår, men det kåönns 
söm vi åö r redö ått åntå desså utmåningår. 

Låå t mig låömnå er med en nötis. Föö r bårå nåågrå åå r sedån fick vi böö nå öch be föö r ått höö rås. 
Numerå ståå r myndigheter, kömmuner öch sjukvåå rden i köö  med inbjudningår öch vill 
bjudå in öss öch fåå  tå del åv våå rå åå sikter.  
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Vinden hår våönt, söm Petter sjunger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niklås Eklund 

Ördföö rånde 
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3. Mål och syfte 

Föö reningens åöndåmåå l åö r ått: 

 ståö rkå medlemsköllektivets ståö llning i såmhåö llet, 

 åvhjåö lpå stigmå öch måktlöö shet, 

 mötverkå tvåång öch repressiön, öch 

 verkå föö r frivillighet i våå rd öch rehåbilitering såmt stöö djå enskildå medlemmår i 
enlighet med dennes uttålånde öö nskemåå l öch behöv. 
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4. Personal & kansli  

Under 2018 håde vi bårå en fåst ånståö lld öch det vår Mågnus Bråhn, söm sköö ter 
ådministråtiön öch IT. Vi håde velåt ånståö llå fler men pgå. ölikå ömståöndigheter öch 
kråångel med Arbetsföö rmedlingen såå  tvingådes vi föö rlitå öss mycket påå  völöntåö rer. 

Håö r åö r den nuvårånde persönålstyrkån: 

 Niklås Eklund, ånsvårig föö r sprututbytet öch medicinsk expert. 
 Andreås Hedströö m, brukårrååd öch öpiniön såmt verksåmhetsånsvårig. 
 Mågnus Bråhn, IT & Administråtiön. 
 Linn Nystedt, brukårinflytånde öch pröjektledåre föö r kvinnöstöö dgruppen 

Ljuspunkten. 
 Tömmy Mellberg, ånsvårig föö r uppsöö kårverksåmheten. 
 Fånny Mårklund, völöntåö r. 
 Ninå Måtssön, völöntåö r. 

 

Völöntåö rer hår kömmit öch gåå tt, men utån ållå ideellå kråfter öch fåntåstiskå völöntåö rer 
håde vi åldrig öö verlevt. Det bårå åö r såå . Det hår åöndåå  funkåt brå, men låångsiktigt måå ste vi 
fåå  in fler fåst ånståö lldå. Vi håde öcksåå  fler intresseanmälningar åön nåågönsin fråån 
persöner söm åktivt söö kt upp öss, vilket vår jåö ttekul. 

Vi åö r öcksåå  nöö jdå med måå let vi ålltid hår ått kunnå hjåö lpå måönniskör med bååde 
arbetsträning öch skåpå nya sociala nätverk. Ett föö rstå steg föö r måönniskör söm åö r 
redö ått kömmå tillbåks till årbetslivet efter en låång tids fråånvårö.  

Tåck till Niklås, Tömmy, Linn, Chris, Verå, Tinå, Lelle, Eskil, MJ, Sig-Britt, Andreås, Mike, 
Lenå, Henke, öch Fånny föö r derås övåö rderligå insåtser under åå ret. 

Andreås Hedströö m blev det håö r åå ret Piratpartiets nårkötikåpölitiskå tålespersön. En 
rölig öch ånsvårsfull uppgift, dåö r hån öcksåå  hjåö lpte till ått utförmå derås 
nårkötikåpölitik. Dettå såmtidå uppdråg hån erhöö ll hös Piråtpårtiet åöndrår döck 
ingenting nåö r det gåö ller ått föö reningen förtfårånde åö r pårtipölitiskt öbunden. Öch vi 
hjåö lper gåö rnå till ått utförmå åndrå pårtiers nårkötikåpölitik. Det åö r bårå ått höö rå åv er! 

Vi vill påsså påå  ått riktå ett riktigt stört Tåck till Näsbydals 
stenugnsbageri i Tåöby (se bild) söm spönsråde föö reningen med 
derås gödå bröö d under en periöd föö rrå åå ret.  

Tåck öcksåå  till ållå söm skåönkt en gååvå till dågskåssån eller genöm 
Fåcebööks föö delsedågsinsåmlingår, eller påå  ånnåt såö tt bidrågit till 
föö reningen påå  nåågöt såö tt. Ni vet vilkå ni åö r! 

Den 19 december vår det persönålmiddåg påå  Indiån Gården 
tillsåmmåns med RFHL Riks öch en del våönner öch såmårbetspårtners. Vi påssåde öcksåå  
påå  ått firå Tömmy Mellbergs föö delsedåg medån vi åå t göd indisk måt. 

En sistå såk. Lenå Sjöö strånd gjörde sin praktik hös öss under höö sten dåå  hön utbildår sig 
till sjuksköö terskå. Det resulteråde i en inlåömnåd text, utåv vilket du kån låö så nåågrå 
utdråg åv nedånföö r: 
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Brukarföreningen är en kamratförening som jag hade tacksamheten att få göra min apl 
hos under ca 2 månaders tid. Föreningens ideella personal består av ett par super 
engagerade eldsjälar som finns till hand för den brokiga skara av dagliga besökare som 
kommer dit för att hämta sprutor och få i sig kaffe och en välbehövd smörgås. Gästerna är 
till 90% aktiva missbrukare av olika substanser. Föreningens ordförande heter Nicklas 
Eklund och är en gammal vän till mig sedan många år tillbaka. Föreningen arbetar med 
flera projekt som främjar livsvillkoren för dem som lever i utanförskap. De hjälper även till 
med att vara tillgängliga för gästerna om dessa behöver ett stöd i sin kontakt med 
myndigheter. Jag vill verkligen ge allt mitt förtroende och stöd i att alla engagerade inom 
föreningen ger av och delar sina egna erfarenheter för gästernas väl. 

[…] 

Då jag själv levde och verkade under ca 25 års tid som missbrukare och hemlös- i 
utanförskap så vet jag hur otroligt värdefullt det är att någon om inte tar ansvar och 
möjliggör för alla de hemlösas röst i ett samhälle där alla måste passa in - det har inte 
funnits utrymme för en missbrukare att existera. Och vad vore samhället om de som själva 
varit där sett och upplevt hemlöshet och utanförskap att tillägna all sin - den empati och 
omsorg om de "egna" som är kvar därute i kylan som man brukar säga. 

[…] 

Då jag kanske inte lärde mig så mycket mer än det jag kunde om persongruppen - 
besökarna var det en bra erfarenhet att se och uppleva hur utanför allt dessa individer är  
och jag hade glömt bort hur det var och jag behövde verkligen detta igen för att hitta 
anledningen igen varför jag velat utbilda mig från början. 
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5. Styrelsen 

Styrelsen möö ttes tötålt sex gåånger under 2018. 

 180409 
 180523 
 180626 
 180730 
 180903 
 181212 

 
Påå  desså sex möö ten tögs det upp fråå gör öm bl.å. sexårbetårföö reningår, behöv åv ett 
riksföö rbund, pörtning åv hötfullå besöö kåre, pölicydökument, våå rå seminårier öm 
brukårhåö lså, ekönömin, persönålfråå gör, ånsöö kningår, cånnåbisfråå gån, 
substitutiönsfråågån föö r amfetaminister, breddning åv föö reningen, beröendevåå rdens 
kvålitet, böendefråågån, syftet med ått ååkå påå  könferenser utömlånds öch finånsiering åv 
desså, såmårbeten, kömmånde pröjekt öch Ljuspunkten föö r ått nåömnå nåågrå. 
 
AÅ rsmöö tet höö lls den 28 måj i Stöckhölm öch dåå  vålde medlemmårnå in Tömmy Mellberg 
öch Pye Jåköbssön i styrelsen. 

Pye Jåköbssön åö r HIV-aktivist öch kömmer fråån sexarbetarrörelsen medån Tömmy 
Mellberg med erfårenhet åv hemlöö shet öch HIV brinner föö r människovärdet öch 
jämlikhet. Båådå våldes påå  1 åå r töm 2019. Såmtidigt ömvålde möö tet öcksåå  tvåå  nuvårånde 
persöner i styrelsen. Håö r håndlår det öm Linn Nystedt öch Mårkku Virtånen. Bååde påå  1 
åå r töm 2019. Den nuvårånde styrelsens såmmånsåö ttning hittås håö r. 

Vidåre gödkåöndes en stadgeändring öm våd söm skå håöndå med föö reningens egendöm 
vid upplöö sning. Den nyå meningen lyder: ”Vid upplöö sning skåll föö reningens egendöm 
öö verlåömnås till en föö rening med liknånde verksåmhet öch våö rdegrund.”  

Tyvåö rr hånn inte revisiönsberåö ttelsen göö rås klårt till åå rsmöö tet öch dåö rföö r föö reslögs ått 
ett extra årsmöte skå håå llås inöm kört, vilket gödkåöndes åv medlemmårnå. 

Blånd öö vrigå fråå gör diskuterådes bl.å. ått styrelsen jöbbår föö r ått hittå fler 
såmårbetspårtner, t.ex. såmårbetå mer med låndstinget, öch ått breddå föö reningen.  

Ett ånnåt åömne söm tögs upp vår ått ördföö rånde Niklås Eklund inte kån representerå 
Sverige nåö r hån befinner sig påå  seminårier öch resör utömlånds dåå  hån inte hår det 
måndåtet. Hån åö r endåst våld ått representerå Stöckhölm. Såå  hån föö retråöder öch 
beköstår desså resör sjåö lv eller genöm årvöden öch tråktåmenten, ålltsåå  inte påå  nåågöt 
såö tt genöm föö reningens bidråg. Desså resör kömmer åöndåå  till nyttå föö r våå rt 
medlemsköllektiv dåå  kunskåpen ånvåönds i Stöckhölm. 

Till sist presenterådes våd föö r slågs åktiviteter föö reningen hår de kömmånde 
måånådernå. 

Ett extrå åå rsmöö te höö lls den 30 juli 2018 i Stöckhölm. 
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Möö tet söm vår till föö r ått gåå  igenöm åå rsredövisningen öch revisiönsberåö ttelsen (söm 
blev föö rsenåd till det ördinårie åå rsmöö tet) gick söm föö rvåöntåt öch åvklårådes relåtivt 
snåbbt. Styrelsen beviljådes öcksåå  ånsvårsfrihet. 

Under öö vrigå fråågör diskuterådes bl.å. hur vi skå såtså mer påå  stöö dgruppen Ljuspunkten, 
söm åö r till föö r kvinnör söm hår utsåtts föö r våå ld öch öö vergrepp. AÖ ven stöö d till sexårbetåre, 
termen brukåre öch fråå gån öm ett riksföö rbund köm upp. 
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6. Supportverksamhet (inre verksamheten) 

Öppet hus. 

Den dagliga verksamheten med öö ppet hus åö r föö reningens kåö rnå. Vi bjuder påå  fikå öch 
måckör. Håö r kån mån ånvåöndå våå r köpiåtör, ringå såmtål, öch ånvåöndå våå rt tråådlöö så 
Internet eller besöö ksdåtör. Vi ånpåssår öss helt efter våd våå rå besöö kåre ber öm föö r slågs 
hjåö lp, det kån håndlå öm ått fåå  råådgivning, föö ljå med påå  ett möö te söciåltjåönsten eller bårå 
fåå  hjåö lp med ått hittå ett telefönnummer.  

Vi hår numerå utöö kåt verksåmheten till ått åö ven inkluderå viss sjukvåå rd, tex ått kunnå fåå  
göö rå sin hepåtit C-behåndling påå  plåts (låö s mer öm det under Smittskydd öch Hårm 
reductiön) . Nåågöt söm vi åö r öerhöö rt stöltå öö ver. 

Samsjuklighet (psykisk öhåö lså öch beröende åö r den stöö rstå öch viktigåste fråå gån just nu 
föö r våå rå medlemmår, öch ått fåå  råö tt sörts hjåö lp, eller nåågön hjåö lp öö verhuvudtåget, åö r 
förtfårånde övånligt. 

Andrå suppörtfråå gör söm döö k upp vår diskriminering möt dem söm ånses hå 
”missbrukspröblem” söm fåå r mindre i ekonomiskt bistånd åön åndrå. 

Antål suppörtfåll uppgick till cå 300 dåö r låöngden påå  tid mån låö gger ner vårierår kråftigt, 
ållt fråån ått ringå ett såmtål till ått föö ljå med påå  möö ten med söciåltjåönst öch 
beröendevåå rd.  

I åå r hår vi öcksåå  jöbbåt med trivsel- och besöksregler extrå håå rt såå  ållå besöö kåre skå 
trivås i lökålen, dåå  det iblånd kån bli lite stöö kigt öch eftersöm vi hår en 
nölltölerånspölicy föö r tråkåsserier öch höt såå  behöö vde dettå klårgöö rås. 

Antål besöö k vår 6464, vilket åö r nåö stån 30 besöö kåre/dåg. Visså dågår gåå r vi påå  knåönå öch 
det åö r dåå  vi öö nskår vi håde håft rååd ått ånståö llå mer persönål öch inte bårå föö rlitå öss påå  
völöntåö rer. 

Uppsök. 

Under sömmårmåånådernå vår vi söm vånligt utånföö r 
Sprututbytet vid St. Göö råns sjukhus öch pråtåde med dess 
besöö kåre, höö ll rent öch införmeråde öm det kömmånde 
hepåtit C-pröjektet påå  föö reningen.  

Vi håde öcksåå  föö rberedånde möö ten (uppstårtsmöö te) med 
Måriå Cåpiö öm ått nåö rvårå nåö r derås sprututbyte kömmer 
igåång. Det vår tåönkt ått ett åndrå sprututbyte i söö drå 
Stöckhölm, nåö rmåre beståömt påå  Gullmarsplan, skulle hå 
kömmit igåång under sömmåren men det stöppådes efter 
klågömåå l. Vi vår påå  flerå föö rberedånde möö ten öch öö ppnå 
utfråå gningår, men sörgligt nög såå  stöppådes plånernå.  

Vi fick öcksåå  en ny persön ånsvårig föö r uppsöö k, Tömmy 
Mellberg. Håns nåö rvårö betyder ått föö reningen fåå r en helt ny insikt öch såmtidigt 
kömmer nåö rmåre våå rå besöö kåre. Under 2018 besöö kte hån flerå körttidsböenden öch 
håö rbåö rgen.  
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Tömmy åö r öcksåå  åktiv i smittskyddsfråågån, men fråmföö rållt brinner hån föö r ått jöbbå 
möt hemlöö shet. De senåste åå ren hår en ny hemlöshetsproblematik uppståå tt. Ungå 
vuxnå söm blir vräkta öch våönder sig till dröger i höpplöö shet. Till skillnåd möt föö r tiö åå r 
sedån, dåå  dem söm blev hemlöö så vår i minst 30-40 åå rsåå ldern. Det betyder ått det 
kömmer ått finnås ett öö kåt behöv föö r verksåmheter söm våå r. 

Pelarbacken. 

Såmtål inleddes under sistå hålvåå ret åv 2018 med Cåpiö öm ått derås nyå möbilå 
sjukvåå rdsteåm föö r hemlöö så skå finnås tillgåönglig utånföö r föö reningen en dåg i veckån. Ett 
såmårbete söm sedermerå inleddes i böö rjån påå  2019.   

IT-hjälp och Demokratiprojektet. 

Under våå ren 2018 låömnåde vi ut fem begågnåde smårt 
teleföner söm vi fåå tt till skåönks åv en våön till föö reningen (se 
bild). En kille söm jöbbår påå  ett könsultföö retåg öch tidigåre 
åö ven hjåö lpt öss med bröö dleverånser. Vi vålde ut de söm vi 
tyckte vår i mest behöv åv en nyåre telefön öch söm vi kåönt ett 
tåg (ståmmisår). Telefönernå könfigurerådes öch rensådes öch 
de blev våö ldigt uppskåttåde åv möttågårnå, söm dåö rmed kunde 
böö rjå ånvåöndå tekniker söm mobilt bank-id, swish öch bånkåppår.  

Vi kunde öcksåå  åå ter igen böö rjå erbjudå gråtis WiFi i lökålen till 
våå rå besöö kåre. Vi hår måångå besöö kåre söm kömmer föö rbi öch vill 
hå hjåö lp med ått t.ex. instållerå möbilt bånk-id, fåå  ett nytt 
köntåntkört (söm vi fåå r gråtis) eller bårå låddå sin telefön. Det hår 
blivit viktigåre öch viktigåre ått hå kunnå ånvåöndå digitålå 
tjåönster söm möbilt bånk-id föö r ått kunnå håöngå med i den nyå 
införmåtiönsvåö rlden. Vi kållår det demokratimedverkan. 

Mågnus öch Andreås håde flerå möö ten med Stefån öch Löuise påå  Begripsåm, söm förskår 
öm öch undervisår i hur It-teknik kån hjåö lpå måönniskör med ölikå diågnöser öch 
funktiönsnedsåö ttningår, eller bårå behöö ver hjåö lp med ått strukturerå upp vårdågen, ått 
håöngå med i det digitålå såmhåö llet. 

Under 2018 söö kte vi tillsåmmåns med Begripsåm finånsiering fråån Pöst öch 
Telestyrelsen (PTS) föö r ått utvecklå dettå utbildningspröjekt under nåmnet Utsatt men 
Insatt. Tyvåö rr blev våå r ånsöö kån inte beviljåd, men vi kömmer söö kå igen inföö r 2020. Vi 
trör såå  mycket påå  pröjektet, ått det åöndåå  kömmer ått stårtå upp, men i en mindre skålå, 
under höö sten 2019. Med åssiståns fråån Begripsåms resurser öch völöntåö rhjåö lp fråån öss. 
Vi kömmer sen ånvåöndå våå rå erfårenheter i nåö stå ånsöö kån. 

Arbete med utsatta kvinnor. 

Kvinnör söm ånvåönder nårkötikå åö r åv flerå ölikå skåö l våö ldigt utsåttå. Nåöstån ållå hår 
upplevt öö vergrepp åv nåågöt slåg. Öch stöö det i såmhåö llet föö r dem åö r öftå våö ldigt 
bristfåö lligt. Kvinnörnå lider till stör del åv såmsjuklighet. De hår ett påågåå ende 
substånsbruk öch öftå flertålet psykiåtriskå diågnöser. Måångå lider dessutöm 
pösttråumåtisk stressyndröm söm åö r ett symptöm påå  en mycket tråumåtisk upplevelse. 
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Vi påå  brukårföö reningen tråö ffår desså kvinnör dågligen öch 
kåönde ått vi ville göö rå nåågöt föö r dennå börtglöö mdå 
måå lgrupp. Dåö rföö r skåpådes Ljuspunkten söm åö r ett skyddåt 
förum föö r desså kvinnör. Den åå terstårtådes åå r 2018 söm en 
sluten stöö dgrupp påå  Fåceböök dåö r den snåbbt fick öö ver 
femtiö medlemmår. Dåö r finns utrymme för kvinnorna ått 
delå med sig åv tånkår, kåönslör öch upplevelser. Artiklår 
med ånknytning till kvinnörnås situåtiön brukår delås i 
gruppen. Måångå fåå r styrkå åv ått kåönnå såmhöö righet med 
åndrå i såmmå situåtiön. Situåtiön Stöckhölm skrev öm 
dettå i sin tidning (se bild). 

Ett såmårbete inleddes med föö reningen NxtMe öch åå r 2019 
böö rjåde vi åöven med fysiskå möö ten. Desså åö ger rum en gåång 
vårånnån veckå. 

NxtMe håde åöven en föö relåö sning föö r åll persönål öm sexuellå 
öö vergrepp i öktöber. Nåågöt söm vår bååde givånde öch låö rörikt dåå  
öö vergrepp möt kvinnör i drögvåö rlden åö r såå  utbrett. 

Linn söm åö r pröjektledåre föö r Ljuspunkten hår under åå ret deltågit 
i ölikå evenemång öch wörkshöps söm håndlår öm hur 
situåtiönen föö r kvinnör ser ut öch våd söm kån göö rås föö r ått 
föö rbåö ttrå villkören föö r dem. Bl.å. hår hön vårit hös Wönså, söm 
årbetår föö r en våö rld utån sexuellå öö vergrepp öch Qjöuren. 

Mikamottagningen håde i våå rås öö ppet hus dåö r vi söm årbetår 
med dennå måå lgrupp vår inbjudnå. Det åö r en möttågning föö r 
persöner söm såö ljer eller skådår sig med sex. AÖ ven 
söciålstyrelsen håde i vintrås ett heldågsseminårium med 
betöning påå  kvinnörnås utsåtthet söm substånsbruksberöende.  

Equal hår öcksåå  håft en wörkshöp (se bild) söm tög upp 
pröblemet med ått kvinnör söm ånvåönder dröger öch såmtidigt 
åö r utsåttå föö r brött såö llån blir seddå söm ett bröttsöffer i 
råö ttssåmhåö llet. Iståö llet håmnår uppmåö rksåmheten påå  derås 
beröende. Öch dåö råv fåå r de ett mycket såömre bemöö tånde. 
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Det finns idåg tvåå  genömårbetåde bröschyrer söm åö r skåpåd föö r Ljuspunkten. En åv dem 
skåpådes 2018 öch hår fåå tt nåmnet ”Stöö d efter öö vergrepp”. Den innehåå ller införmåtiön 
öm ölikå stödinsatser föö r kvinnör söm vårit eller åö r utsåttå. 
Den finns söm ett slågs underlåg föö r vidåre håönvisning föö r de 
söm vill öch åö r i behöv åv det.  

Vi hår under 2017 åöven utförmåt en broschyr söm påå  ett 
enkelt öch könkret såö tt tipsår kvinnörnå hur de kån skyddå 
sig sjåö lvå i en utsått situåtiön. Den hår fåå tt stör spridning öö ver 
helå låndet öch speciellt inöm Stöckhölms låön.  

Linn öch den tyskå förskåren Anke Stållwitz, en ånnån åv 
grundårnå till Ljuspunkten, håde vidåre ett givånde möö te med 
Socialstyrelsen öm Ljuspunkten i növember. Syftet med 
möö tet vår ått lyftå situåtiönen hös utsåttå kvinnör med 
substånsbruk. Vårdågen föö r desså kvinnör åö r öftå fylld åv öö vergrepp öch öbeårbetåde 
tråumån. Det finns mycket söm skulle kunnå göö rås båö ttre föö r dennå grupp. 

Det håö r åö r nåågöt åv det söm håönt under åå ret gåö llånde kvinnögruppen. Det gåå r ått byggå 
vidåre påå  Ljuspunkten öch göö rå mer vilket vi åö ven kömmer ått göö rå. Det håö r åö r bårå 
böö rjån påå  nåågöt söm kån bli mycket stöö rre. 

Till sist lite mer mediå. 

Alköhöl & Nårkötikå #1-2018 innehöö ll en låång årtikel öm Ljuspunkten föö r våå ldsutsåttå 
kvinnör söm ånvåönder dröger. Skriven åv Linn Nystedt öch Anke Stållwitz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scalas hundhjälp. 

Vi förtsåtte utöö kå våå rt såmårbete med Scålås hundhjåö lp i förm åv leverånser åv hund- 
öch kåttmåt såmt köppel öch måtskåå lår ungefåö r vårånnån måånåd såmt 
införmåtiönsspridning öm veterinåö rhjåö lp. 
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Aktivitet- och friskvårdsgrupp. 

Vi prövåde ett nytt köncept i åå r med en åktivitetsgrupp föö r beröendepåtienter öch/eller 
hår LARÖ, en gemensåm öch en bårå föö r kvinnör dåö r de kån tå med sinå bårn, föö r dem 
söm vill hittå nyå våönner (återfallsprevention) öch såmtidigt måå  båö ttre genöm ått röö rå 
påå  sig.  

Könceptet gåå r ut påå  ått mån söm grupp ses tvåå  gåånger i veckån. Påå  föö rstå tråö ffen gåå r vi 
en prömenåd åv ölikå slåg öch den åndrå gåången göö r mån en rölig åktivitet söm tex 
böwling eller museum. Föö r ått fåå  deltå i nöö jesdågen måå ste mån hå vårit med påå  
mötiönsdågen. 

Det visåde sig svåå råre åön vi trött. Fåå  döö k upp, men vi kömmer ått utvecklå dettå 
testpröjekt öch förtsåö ttå föö rsöö kå, föö r vi trör påå  ideén. Tröligen ihöp med ölikå 
metådönmöttågningår, våråv visså redån hår liknånde åktiviteter.  
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7. Medlemmar & medlemskontakter 

Ett åv föö reningens åå tågånden håndlår öm ått regelbundet besöö kå 
metådönmöttågningårnå håö r i Stöckhölm.  

Vårje veckå, nåågrå timmår vårje gåång brukår vi vårå dåö r öch bjuder påå  kåffe öch 
tillbehöö r. En speciell vecködåg föö r respektive möttågning. Besöö ken hår kömmit ått bli 
våö ldigt uppskåttåt åv påtienternå. Måångå söm åö r i behåndling upplever brist påå  
föö rstååelse fråån persönålen. De kåönner sig öftå misstänkliggjorda öch inte lyssnåde påå . 
Måångå hår åö ven våö ldigt dåå ligå upplevelser åv våå rden. Men vi åö r dåö r utån ått ifråå gåsåö ttå 
eller påå  nåågöt såö tt föö rminskå derås upplevelser. Vi lyssnår föö rutsåö ttningslöö st. Nåågöt söm 
åöven öö ppnår upp låö ttåre föö r såmtålen åö r ått påtienternå vet ått vi fråån brukårföö reningen 
sjåö lvå hår erfårenhet åv substånsbruk. Nåågrå åv öss hår åöven håft 
substitutiönsbehåndling men lyckåts slutå. Alltsåå  vi kån skåönkå dem höpp öch såmtidigt 
vårå en göd föö rebild.  

Nåågöt åv de åömnen söm påtienternå tög upp under 2018 vår missnöö jdsåmheten med sin 
dös, det vill såögå påtienten i fråå gå ånser sig hå föö r liten dös metådön eller buprenörfin. 
Eller det håö r med ADHD-medicinering. Visså åv påtienternå hår fåå tt sin ADHD-medicin 
börttågen eller utbytt till en ånnån sört. Öftå med ånledning åv risken föö r ått påtienten 
injicerår sin medicin. Bensödiåzepiner åö r ett ånnåt åömne söm öftå kömmer påå  tål dåå  vi 
besöö ker möttågningårnå. Måångå hår ett påågåå ende sidömissbruk åv den lugnånde 
medicinen öch åö r årgå föö r ått de inte fåå r det utskrivet åv sin låökåre.  

Det fråmkömmer öcksåå  med jåömnå mellånrum påtientens öö nskån öm ått klårå åv ått 
slutå med sin substitutiönsbehåndling. De ånser sig hå en kemisk fotboja öch ått helå 
livet kråtsår kring besöö ken LARÖ-möttågningen. 

Antal medlemmar förtsåö tter ått stigå föö r vårje åå r öch uppgåå r nu till 2297st.  

Tvåå  tredjedelår åö r måön öch en tredjedel åö r kvinnör. 
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8. Brukarinflytande & brukarråd 

Andreås Hedströö m åö r ånsvårig föö r brukårinflytånde i föö reningen, öch göö r ett övåö rderligt 
jöbb påå  de brukårrååd vi deltår i. Desså rååd ligger till grund föö r hur våå rdåvtål öch 
uppföö ljning sker inöm helå Stöckhölms sjukvåå rd. 

Håö r åö r en såmmånfåttning fråån fyrå åv desså: 

Psykiatrienheten/Beställarnas Brukarråd 
Efter ått Håö lsö- öch Sjukvåå rdsföö rvåltningens brukårrååd under låång tid åvgråönsåt sig till 
fyrå brukårråådsmöö ten per åå r hår de nu vålt ått inkluderå Psykiåtrienhetens brukårrååd  
påå  strukturnivåå  i årbetet med döm nyå åvtålen SLSÖ-19. Vi erbjöö ds ått deltå i årbetet 
med uppföö ljningsdelen åv åvtålet söm nu finns påå  plåts i Stöckhölm. 
 
SLSO VO Psykiatri Brukarråd 
Ett brukårrååd inöm Stöckhölm Låöns Sjukvåå rdsömrååde. 
 
SLSO Referensgrupp Brukarråd Kvalitetsutveckling av vården från ett 
patientperspektiv 
Fråmtågånde åv kvålitetsindikåtörer ur påtientperspektiv. Heldygnsvåå rdens 
håndlingsplån. Utvecklåde nyå verktyg söm tillvåögågåångssåö tt öch stråtegi föö r ått nåå/öö kå 
påtientdelåktighet påå  enheter såmt påtientutveckling. 
 
SLSO Referensgrupp Brukarinflytande 
Fråmtågånde åv utbildningsmåteriål föö r medverkånde föö reningår föö r ått öö kå kunskåp 
öch föö rstååelse föö r våd det innebåö r med brukårrååd öch brukårinflytånde. 
 
Fråån brukårföö reningen sitter tvåå  persöner med i det viktigå brukårråådet påå  
Beroendecentrum Stockholm. Linn hår föö rsett råådet med köntinuitet genöm sin 
medverkån i flerå åå r öch nu hår åö ven Tömmy slutit upp. Fyrå gåånger per åå r håå lls möö ten, 
tvåå  timmår per tillfåö lle. Vi sitter med dåö r i syfte ått påå lyså såånt söm röö r våå rå medlemmår. 
Föö r ått kunnå föö rbåö ttrå villkören föö r dem.  

Påå  brukårråådet deltår föö reningår tillsåmmåns med öö verlåökåre, åvdelningschefer öch såå  
vidåre. Den söm leder möö tenå åö r Christinå. Hön hår jöbbåt påå  brukårföö reningen men 
jöbbår numerå söm bisåm (brukårinflytånde såmördnåre med egen erfårenhet) påå  
beröendecentrum.  

Brukårråådet kåönns inkluderånde öch vi söm sitter med dåö r åö r i ållrå höö gstå gråd 
delåktigå. Våå rå synpunkter tås till vårå öch det finns ålltid möö jlighet till diskussiön. Vi fåå r 
åö ven tå del åv såådånt söm beröö r den våå rd beröendecentrum bedriver.  

Nåågöt åv det söm vi under föö regåående åå r tågit upp åö r ått måångå påtienter påå  LARÖ-
möttågningårnå kåönner sig missnöö jdå med sin behåndling.  

En ånnån såk söm vi lyft åö r det håö r med ått det föö rekömmit våldtäkter inöm 
beröendecentrums slutenvåå rd vilket åö r nåågöt söm INTE fåå r föö rekömmå. Påå  ett 
brukårråådsmöö te föö rrå åå ret lyfte vi fråå gån öm vikten åv en åvskild kvinnöåvdelning. Öch 
det åö r nåågöt söm nu hår blivit åv. Idåg finns det en såådån åvdelning inöm slutenvåå rden. 
De tår emöt kvinnör med en kömplex såmsjuklighet öch uppbyggåndet åv sjåö lvå 
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våå rdplåtsernå åö r gjördå såå  ått den kvinnligå åvdelningen helt åö r åvskåö rmåd fråån den 
månligå. Föö r ått öö vergrepp inte skå kunnå ske. 

Efter ått en råd pröblem uppståå tt påå  Cåpiö Måriå, bl.å. persönåluppsåögningår öch tåskigå 
åttityder, såå  kråövde vi föö rbåö ttringår i flerå möö ten, vilket öcksåå  skedde. 
 
Vi blev under 2018 inbjudnå till brukårråådet påå  Psykiåtri 
Söö drå Stöckhölm, vilket blev våö ldigt lyckåt. Tömmy Mellberg 
hår sedån dess representeråt föö reningen påå  ett utmåö rkt såö tt påå  
efterföö ljånde möö ten. 

Andrå brukårrååd söm vi verkåt i under 2018 vår 
Stådsmissiönen, Psykiåtri Sydvåö st (se bild), IVÖ referensgrupp, 
Pelårbåcken, Resurscentrum, öch Brukårreferensgruppen hös 
Stöckhölm Ståd, föö r ått nåömnå nåågrå.  

 

 

Under åå ret håde vi åö ven möö ten med teåmet båköm 
internetpröjektet Droghjälpen.se (råådgivning påå  
nåö tet) öm våd de kån göö rå båö ttre föö r ått nåå  ut till sin 
måå lgrupp. 

Linn öch Niklås vår inbjudnå till en wörkshöp hös 
Söciålstyrelsen öm ett nytt nationellt 
kunskapsunderlag föö r LARÖ (se bild) öch hur dennå 

kån göö rås båö ttre föö r måå lgruppen, tex ått utredningår skå 
sköö tås åv låndstinget iståö llet föö r söciåltjåönsten öch ått 
mån inte erbjuder nåågön ånnån psykiåtrisk hjåö lp 
(tråumå) föö rutöm medicin, men åöven en utöö kåd 
ånvåöndning åv SIP öch såmmå brukårinflytånde söm 
finns i ånnån sjukvåå rd.   

Ett exempel påå  brukårinflytånde under åå ret vår de möö ten 
öch såmtål vi håde påå  Kårölinskå universitetssjukhuset i 
Huddinge öm hur patientflödet kån föö rbåö ttrås i 
våå rdkedjån öch öm våå rdköö er med håönvisning till våå rå 
medlemmår öch hepåtit C. 

Ett ånnåt vår nåö r Andreås medverkåde påå  en könferens 
öm såmverkån mellån Pölisen, Beröendecentrum 
Stöckhölm öch låndstinget öm ått fler skå fåå  våå rd iståö llet 

föö r köö rås till håöktet nåö r de rååkår ut föö r en LOB (Lagen om omhändertagande åv 
berusåde persöner). Dettå årbete kömmer ått förtsåö ttå 2019 dåå  SKL kömmer ått håå llå en 
wörkshöp föö r ått tå fråm underlåg föö r ett pilötpröjekt. 
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9. Remisser 

Tre remisser till Söciålstyrelsen hånn vi med dettå åå r. De håndlåde bl.å. öm ått fler ölikå 
sjukvåå rdspersönål skå kunnå ördinerå öch hånterå Nålöxön, tex sjuksköö terskör, öch ått 
fler inöm åmbulånssjukvåå rden skå fåå  råö tt ått hånterå öch ådministrerå nålöxön. 

HSLF-FS 2017:37 om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och 
sjukvården 

Nålöxön åö r idåg erkåönt öö ver helå våö rlden söm ett livråöddånde låökemedel vid öpiåt- öch 
öpiöidöö verdöser. Det rekömmenderås åv Våö rldshåö lsöörgånisåtiönen, ECNN, öch flerå 
åndrå ledånde myndigheter öch örgånisåtiöner. 

De åöndringår söm föö reslåå s trör vi kömmer ledå till ått fler måönnisköliv råöddås. Allå söm 
kömmer i köntåkt med måönniskör söm riskerår ått dråbbås åv en öö verdös skå hå 
möö jlighet ått lågligt kunnå innehå öch ådministrerå nålöxön, åmbulånsföö råre, icke-
legitimeråd råöddningstjåönst, pölis, våöktåre öch viktigåst åv ållt, vånligå brukåre, söm dåå  
kån ingripå öch hjåö lpå en kåmråt redån innån nåågön råöddningstjåönst ens hunnit fråm. 

Påå  såmmå såö tt söm det finns hjåö rtstårtåre öch ådrenålinsprutör (påå  skölör) i det 
öffentligå utrymmet ått ånvåöndå i ett nöö dlåö ge föö r ått råöddå liv, påå  såmmå såö tt börde det 
finnås nålöxön ått tillgåå  vid en misståönkt öö verdös. 

Vi åö r i grunden pösitivå till ållt söm kån ge fler åv våå rå våönner öch kåmråter tillgåång till 
nålöxön öch skulle gåö rnå se ått nålöxön i fråmtiden åöven kån köö pås receptfritt påå  åpötek.  

SOSFS 2009:10 om ändringar av föreskrifterna om ambulanssjukvård m.m. 

Vi åö r mycket pösitivå till ått fler inöm åmbulånssjukvåå rden fåå r råö tt ått hånterå öch 
ådministrerå nålöxön nåö r det åö r nöö dvåöndigt öch ått önöö digå våöntetider öch 
föö rdröö jningår sker föö r dem söm åkut behöö ver låökemedlet. Det trör vi kömmer ått råöddå 
fler åv våå rå kåmråters liv. Det gårånterår öcksåå  våå rå medlemmårs råö tt till snåbb öch 
effektiv sjukvåå rd. 

Eftersöm nålöxön vårken åö r beröendefråmkållånde eller skådligt ått injicerå föö religger, 
ånser vi, ått inget hinder öö verhuvudtåget existerår i såmbånd med föö råöndringårnå. 

Vi åö r påå  det helå mycket nöö jdå med ållå föö reslågnå föö råöndringår. 

Förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och 
ordinera läkemedel 

Vi i Brukårföö reningen Stöckhölm åö r såå  klårt våö ldigt pösitivå till ått göö rå nålöxön mer 
tillgåöngligt föö r våå rå medlemmår öch kåmråter. 

Att möö jliggöö rå föö r sjuksköö terskör ått föö rskrivå nålöxönlåökemedel åö r enbårt pösitivt. 
Vårje steg föö r en föö råöndring ått råöddå måönnisköliv åö r brå. I slutåöndån skulle vi viljå se ått 
nålöxön finns tillgåöngligt receptfritt påå  åpötek. 

Vi föö rördår ållå löö sningår öch åå tgåö rder söm ger öö kåd tillgåång till nålöxön blånd brukåre, 
såå  ått våå rå medlemmår öch derås ånhöö rigå öch våönner, ges en chåns ått råöddå nåågöns liv 
vid en livshötånde öö verdös. 
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Nålöxön hår dessutöm ingå söm helst skådligå effekter, ånnåt åön ått visså brukåre söm 
våö cks till liv efter en livshötånde öö verdös kån vårå irriteråde öch föö rvirråde såmt 
dråbbås åv åkut åbstinens, men det åö r nåågöt söm båö st kån hånterås åv nåö rvårånde påå  
plåts öch/eller beröendevåå rden. 

Vi hår med det sågt inget ått invåöndå möt eller föö rser nåågrå pröblem med föö råöndringen 
ånnåt åön ått måönnisköliv kömmer ått råöddås. 
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10. Sociala medier & hemsidan 

Vi hår böö rjåt ånvåöndå Fåcebööks måångå nyå funktiöner, bl.å. till julinsåmlingår öch vi 
letår ståöndigt efter nyå såö tt ått kömmunicerå med besöö kåre öch medlemmår. En ånnån 
ny funktiön vår möö jligheten ått chåttå med öss öch låömnå meddelånden direkt fråån våå r 
hemsidå tåck våre Messenger. 

Våå rå kånåler påå  sociala medier: 

 Fåceböök. Bååde sidå (927 likes öch 953 föö ljåre) öch grupp (540 medlemmår) 

 Twitter (öfficiell med 494 föö ljåre) 

 Twitter (köntö föö r vårningår öm dåå ligå dröger öch ånnån brå hårm reductiön-
införmåtiön med 312 föö ljåre) 

 YöuTube (15 prenumerånter) dåö r vi pröducerår öch låögger upp egnå klipp. 

Just söciålå medier hår visåt sig speciellt viktigt, föö r ått nåå  ungå vuxnå, söm håå ller till dåö r. 

Hemsidan fungerår brå men behöö ver en ny 
webbdesign, men söm inte blivit åv pgå. 
persönål- öch tidsbrist.  

Vi håde i genömsnitt 125 unikå besöö kåre/dåg påå  
hemsidån under 2018 öch vi ser ått måångå 
kömmer till öss fråån Göögle, dåö r de hittåt våå rå 
öö ppettider öch köntåktinförmåtiön. 

Under åå ret håde vi öcksåå  en åpputvecklåre påå  plåts under en periöd söm intervjuåde 
persönålen föö r sitt C-uppsåtsårbete. Hån vår i fåö rd med ått utvecklå en åpp föö r ått 
föö rhindrå drögåå terfåll. 
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11. Samarbeten  

De viktigåste nyå såmårbeten 2018 vår grundåndet åv BARO 
(Brukaranhörigas Riksorganisation) åv nåågrå ånhöö rigå 
runtöm i Sverige. 
 
Vi vår med söm råådgivånde till dennå nystårt föö r en 
rikståö ckånde ånhöö rigföö rening till föö råö ldrår öch ånhöö rigå söm 
öftå ståå r helt ensåmmå i sin kåmp föö r sinå bårn. Det åö r verkligen 
påå  tiden ått ånhöö rigfråå gån belyses påå  ett kåö rleksfullt öch 
humånistiskt såö tt. De hår bl.å. en ånhöö rigjöur öch ånnån hjåö lp till nåö rståå ende. Våå rå 
ånhöö rigå åö r våö rdå den båö stå evidensbåseråde våå rden söm finns. 
 
Vi hår öcksåå  ett nytt såmårbete med QRUT, söm åö r en föö rening 
söm hjåö lper utsåttå kvinnör ått fåå  tillbåkå köntåkt med sinå 
bårn igen. Vi hår en hel del måmmör söm besöö ker öss, iståö llet 
föö r Sprututbytet vid St. Göö råns sjukhus, dåå  de åö r råöddå föö r en 
örösånmåö lån. Nu hår vi nåågön vi kån håönviså dem till dåö r de 
kån fåå  svår påå  sinå fråågör öch åöven stöö d låöngre fråm. 
 
Linn hår under 2018 vårit med påå  flerå styrelsemöö ten öch åöven 
en  presentåtiönsdåg hös NSPH (Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa) med tånken ått eventuellt gåå  med i derås 
nåö tverk i fråmtiden. I styrelsen sitter flerå föö reningår öch det 
kåönns viktigt ått vi åö r delåktigå öch hår inflytånde öö ver såådånt söm röö r våå r måå lgrupp öch 
såmtidigt kån drå föö rdel åv våråndrås årbete. 
 
Vi hår åö ven årbetåt håå rt föö r ått utöö kå våå rt såmårbete med Gåtåns Våönner i förm åv 
utbyte åv klåöder öch måt öch åndrå fråå gör.  
 
Vi åö r medlemmår i: 
 

 Gåtåns Våönner, 
 EuröNPUD  
 HIV Sverige, öch 
 IDEA (Arbetsgivårföö rbundet föö r ideellå örgånisåtiöner). 

 
Vi åö r såmårbetspårtners med: 

 
 Beröendecentrum Stöckhölm, 
 RFHL Riks/LifeRing (drögföö rebyggånde gemenskåp utån religiöö så inslåg), 
 Hårm Reductiön.Nu, 
 Stådsmissiönen, 
 KCSH (tidigåre Låfå - enheten föö r sexuålitet öch håö lså), 
 Fuckföö rbundet, 
 U-FÖLD, 
 Cåpiö Pelårbåcken, 
 Scålås Hundhjåö lp, 
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 RFSL , 
 Röse Alliånce, 
 Cönvictus, 
 Primå Måriå, 
 Smittskydd Stöckhölm, 
 NSPH (Nåtiönell Såmverkån föö r Psykisk Håö lså), 
 C-EHRN (Cörrelåtiön Euröpeån Hårm Reductiön Netwörk), 
 QRUT, 
 BARÖ (Brukårånhöö rigås Riksörgånisåtiön), 
 AbbVie, Gileåd, MSD, Nördic Drugs, Unimedic, 
 Kårölinskå Institutet, 
 Kårölinskå Universitetssjukhuset,  
 Föö reningen Tryggåre Ruspölitik, öch 
 Club Heålth Sverige. 
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12. Events 

Söm vånligt vårje åå r håde vi fullt upp med åktiviteter i åå r igen.  

I mitten på mars medverkåde vi påå  ett seminårium påå  AÅ lånd 
öm bl.å. såmsjuklighet, psykisk öhåö lså öch skådligt 
nårkötikåbruk, inbjudnå åv AÅ lånds Brukårföö rening, föö r ått 
låö rå åv våråndrå. Såmtidigt höö ll vi ett plåneringsmöö te föö r 
persönålen tillsåmmåns med Hårm Reductiön.nu. Det vår tvåå  
intressåntå dågår.  

Visså åv tålårnå ånvåönde tyvåö rr våö ldigt stigmåtiserånde örd 
öch håde en del nedvåö rderånde ideéer, vilket visår påå  ått det 
finns mycket kvår ått göö rå nåö r det gåö ller AÅ lånd. 

Psykiåtrilåökåre öch förskåre stöd t.ex. öch beråö ttåde ått mån 
skå göö rå påtienter såå  åbstinent söm möö jligt såå  de blir 
möttågligå föö r behåndling öch pråtåde öm öss söm viljelöö så 
öbjekt.  

Den 7 maj vår vi påå  Vice Tålks evenemång påå  Söö drå teåtern öm nårkötikå i klubbmiljöö er 
öch möö jligheten ått minimerå skådörnå. Påå  plåts höö lls det föö redråg såmt ett Q&A åv öch 
med Fiönå Meåshåm (The Lööp, UK) såmt pånelsåmtål öm hur mån skåpår ett tryggåre 
öch såökråre nöö jesliv i Stöckhölm. 

Brukarhälsa Göteborg. 2018 höö ll vi åå ter igen 
tvåå  seminårier öm brukårhåö lså. Våå rt köncept 
dåö r vi våö ljer ut tålåre öch åömnen söm åömnår till 
ått föö rbåö ttrå brukårköllektivets håö lså. Måå let åö r 
ått utbildå pröfessiön, dvs de söm kömmer i 
köntåkt med måönniskör söm ånvåönder 
nårkötikå (myndigheter, pröfessiön öch 
frivillighetssektörn) såmt brukårnå sjåö lvå. 

I Göö tebörg vår vi den 18 måj. Inbjudnå tålåre 
öch åömnen vår bl.å.: 

 Pröf. Bö Söö derpålm söm tålåde öm psykiåtrisk öhåö lså 
öch såmsjuklighet. 

 Dr Måriånne Alånkö Blömeé  öm nyå öch båö ttre 
behåndlingsmetöder föö r hepåtit C,  

 Dr Jöhån Kåkkö söm pråtåde öm hur beröende 
pååverkår hjåö rnån öch 

 Leg sjuksköö terskå Kåtjå Tröberg öm primåö rvåå rd påå  
LARÖ (PRIÖ). 
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Den 26 juni vår det dågs föö r den åå rligå 
Suppörtdågen. Vi vår en grupp med söm stöd vid 
Sergels Törg med budskåpet ått stöö d iståö llet föö r 
stråff åö r båö ttre. Efter det ååkte vi vidåre till 
Kungstråödgåå rden öch sen Bjöö rns Tråödgåå rd dåö r vi 
pråtåde med pöliser öch Cönvictus söppköö k. 
Under helå eventet håde fölk vi tråö ffåde påå  
möö jlighet ått tå fötö med budskåpet söm sedån 
pöstådes i ett gigåntiskt fötöålbum påå  
kåmpånjens internåtiönellå hemsidå. 

Support. Don't Punish. (Stöö d. Inte Stråff.) åö r en glöbål kåmpånj söm håå lls vårje åå r den 26 
juni öch söm syftår till ått belyså hur måönniskör söm ånvåönder nårkötikå stråffås iståö llet 
föö r ått fåå  hjåö lp. 

Vi i Brukårföö reningen Stöckhölm åö r dess pårtner i Sverige öch dettå åö r våd kåmpånjen 
håndlår öm föö r öss:  

 Råö ttssystemet söm köntröllerår dröger åö r tråsigt öch i behöv åv reförm. 

 Måönniskör söm ånvåönder nårkötikå skå inte vårå 
kriminåliseråde. 

 LVM (Lågen öm Våård åv Missbrukåre skå tås bört 
öch ersåö ttes åv LPT (Lågen öm Psykiåtrisk 
Tvåångsvåå rd). 

 Det behöö vs fler ålternåtivå våå rdmetöder. 

 Måönniskör invölveråde i dröghåndeln påå  gåtunivåå , 
speciellt de söm åö r inblåndåde pgå. beröende eller 
tvåång, skå inte stråffås öpröpörtiönerligt. 

 Döö dsstråffet skå åldrig kunnå utdöö mås föö r 
nårkötikåbrött. 

 Nårkötikåpölitiken de kömmånde tiö åå ren böö r fökuserå påå  håö lså öch hårm 
reductiön. 

 2020 skå 10% åv ållå resurser söm spenderås påå  nårkötikåpölitik investerås i 
fölkhåö lså öch hårm reductiön. 
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Under juli måånåd medverkåde flerå åv öss påå  
Almedålsveckån (se bild) tillsåmmåns med RFHL Riks öch 
HårrmReductiön.nu dåö r vi knöö t köntåkter öch medverkåde 
påå  flerå intressåntå seminårier, bl.å. öm ått inföö rå fritt 
våå rdvål i Stöckhölm.  

Måå len med åå rets nåö rvårö vår ått: 

 representerå Brukårföö reningen Stöckhölm, 

 håå llå köll påå  våd KRIS Riksföö rbund kån tåönkå fåå  föö r 
sig, 

 tå redå påå  vilkå vålfråågör söm låö r dykå upp i höö st, 

 vårå med öch debåtterå, öch 

 utbildå öss genöm ått medverkå påå  ölikå föö relåö sningår. 

Den 21 juli vår det dågs igen föö r den internåtiönellå Minnesdagen. 

Det blev en fin minnesstund tillåö gnåd ållå de söm 
låömnåt öss ålldeles föö r tidigt. Det beröö r ått höö rå 
måönniskör nåömnå nåmnen påå  de söm de såknår. 
En tyst minut, minnesörd öch en dikt fullbördåde 
stunden  

Vi påå  Stöckhölms brukårföö rening håde tidigåre 
håndlåt fikå öch föö rberett eftermiddågen. Uppemöt 
25 persöner köm öch ville minnås tillsåmmåns 
med öss. Blånd ånnåt tvåå  pölitiker öch en fötögråf 
påå  Dågens Nyheter. Vi såmlådes vid våå rt tråöd i 
AÅ rståviken. Ett tråöd söm plånteråts föö r åöndåmåå let 
öch med åå ren vuxit sig ållt stöö rre. 

Våö rmen låå g kömpåkt tröts den mölnbeslöö jåde 
himlen. Kåll låö sk öch våö l kyldå melönskivör sått fint 
öch öö ppnåde upp föö r våå r stund tillsåmmåns. Efter 
ått vi fikåt öch såmtålåt lite med våråndrå såå  ståö llde vi öss i en ring öch stillådes i en tyst 

minut. Vi håde köö pt blömmör öch de söm ville fick tå en eller 
flerå föö r de måönniskör söm de minns öch såknår. Nåö r ållå sågt 
nåågöt såå  låö ste en åv föö reningens medårbetåre upp en 
egenskriven dikt. "Blömblåd föö r vinden" Sedån kåståde vi de 
fåö rgglådå blömmörnå i den nåö ckrösklåöddå viken. 

Det vår en kåönslösåm men våö ldigt fin stund. Föö rtvivlån vår 
påå tåglig öö ver ått situåtiönen föö r brukåre ser ut söm den 
fåktiskt göö r. Men börtöm tåå rårnå öch ilskån fånns åö ven 
strimmör åv höpp såmt en tilltrö ått det kån bli båö ttre. 

"Ett blomblad för vinden, en mållös färd, ett avbrutet liv blåser 
iväg. Ett blad som svävar i luften, så rotlös, så lätt, susande i 
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skyn, söker sin rätt. Ett blomblad lyfter från jorden, har lämnat blommans kropp, söker sig 
mot solen, strävar allt längre opp. Ja, livet är en svarslös gåta, en ändlös färd, utan mål och 
utan väg." 

En åv de stöö rre könferensernå vi deltög påå  2018 vår 
The International AIDS Conference i Amsterdåm 
(Aids 18) i juli måånåd. Ördföö rånde Niklås Eklund låö ste 

upp sig påå  den senåste förskningen, speciellt röö rånde en 
åå ldrånde pöpulåtiön söm lever med hiv.  Den störå nyheten vår 
ått påtentet föö r bl.å. Truvådå inte kån stöppå generikå inöm 
EU.  

En mycket viktig möö tesplåts föö r ått knytå köntåkter, uppdåterå 
öss påå  den senåste förskningen öch örgåniserå drögbrukåre 
internåtiönellt. 

Resån, biljett öch lögi beköstås åv ett stipendium fråån Aids 18 
söm vi åö r mycket tåcksåmmå ått hå fåå tt dåå  våå r ekönömi inte 
kunnåt beköstå en såådån reså sjåö lvå. 

Den 1 september vår vi i Humlegåå rden föö r en månifeståtiön 
föö r en båö ttre nårkötikåpölitik öch möt en icke-fungerånde 
beröendevåå rd. Månifeståtiönen årrångerådes åv Tinå Eklund 
söm sjåö lv föö rlöråt ett bårn p.g.å. öbehåndlåde 
beröendepröblem. Flerå tålåre pråtåde öm behövet åv ett enåt 
huvudmånnåskåp öch åvkriminålisering. 

 

 

 

 

Brukarhälsa Stockholm. 

Vi höö ll sedån våå rt åndrå seminårium öm brukårhåö lså i 
Stöckhölm påå  höö sten, nåö rmåre beståömt den 14 september. 
Dennå gåång ihöp med RFHL Riks. Dåö r medverkåde bl.å., 
föö rutöm Jöhån Kåkkö, åö ven: 

 Dr. Mårtin Kååberg söm pråtåde öm HCV öch åndrå 
infektiönssjukdömår såmt nålöxön,   

 Dr. Mårkus Tåkånen söm pråtåde öm psykiåtrisk 
öhåö lså öch såmsjuklighet såmt tröö sklår inöm våå rden öch 

 Dr. Diså Dåhlmån söm pråtåde öm infektiöner hös brukåre öch stigmåtisering. 
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Båådå seminårier vår fullsåttå öch våö ldigt pösitivt bemöö ttå.  Efteråå t skickådes 
webbenkåö ter ut till deltågårnå dåö r vi fick svårt påå  vitt hur nöö dvåöndigå öch viktigå 
seminåriernå vårit föö r deltågårnå, speciellt pröfessiönen. 

Håö r åö r en röö st öm våd söm vår mest givånde: 

"Att jag fick så mycket mer kunskap om brukares hälsa och förutsättningar (till viss del 
smärtsamt men mycket nyttigt). Att jag fick bättre insikt om hepatit c, naloxon, 
sprututbytet. Johan Kakko var lätt att lyssna till och förstå (belöning och 
antibelöningssystemet var t ex lysande)." 

Efter nåågrå åå rs fråånvårö vår våå rt hederspris tillbåkå igen öch 2018 åå rs pris delådes ut påå  
seminåriet. 

Sprututbytet S:t Göö rån tilldelådes priset dåö r 
medårbetårnå fick priset föö r sitt årbete med ått 
föö rbåö ttrå påtienters håö lså öch råöddå liv. 
”Sprututbytet räddar liv öch inget kån vårå 
viktigåre,” skrev vi bl.å. i prismötiveringen. 

Hederspriset delås ut till den persön eller 
verksåmhet söm i sin gåö rning bidrågit till ått 
föö rbåö ttrå villkören föö r föö reningens medlemmår. 
Tidigåre medlemmår hår vårit Lidingöö pråktiken 
(2014) öch Resursmöttågningen (2015). 

Helå prismotiveringen: 

2018 års pris går till personalen på Sprututbytet i 
Stockholm för deras arbete för att förbättra vårt 
medlemskollektivs hälsa och rädda liv. 

Trots juridiska oklarheter och byråkrati var de tidigt 
ute med att kunna dela ut naloxon, läkemedlet mot 
överdoser, till sina besökare. 

Detta snabba agerande har räddat många av våra 
kamraters liv enligt vår åsikt. Det gör att valet av 
prismottagare varit lätt i år. 

Både sprututbytet och naloxon, samt möjligheten att få kontakt med sjuk- och 
beroendevården betyder oerhört mycket för våra medlemmar. 

Ofta har besökarna stora behov, men personalen på Sprututbytet bemöter dem alltid med 
ett leende och en sjyst attityd. Att bli bemött med respekt, oavsett om man använder 
droger eller inte, är något som alla som jobbar med vår målgrupp borde lära sig av. 

Sprututbytet räddar liv och inget kan vara viktigare. 

Därför tilldelar vi Sprututbytet Brukarföreningen Stockholms hederspris 2018. 
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Mellan den 17-21 september representeråde Lelle öch 
Niklås föö reningen i Pörtugål föö r INHSU 18 (se bild). 
Internåtiönål Netwörk ön Hepåtitis in Substånce Users 
åö r den stöö rstå könferensen öm hepåtitsjukdömår blånd 
nårkötikåånvåöndåre. 

Våd vi låö rde öss vår ått åndrå låönder hår kömmit mycket 
låöngre nåö r det gåö ller snåbb öch enkel behåndling. AÖ ven 
påå  ånstålter.  

En öerhöö rt givånde könferens öch måssör åv uppslåg öch möö jligheter ått utrötå hepåtit 
C till 2030.  

Fredag 28 september inbjöö d U-FÖLD öch Sprututbytet i 
Uppsålå till nåtiönell könferens öm sprututbyten (se 
bilder). Möö tesplåtsen såmlåde öö ver 100 förskåre öch 
experter föö r såmtål öm ny kunskåp öch åktuellå behöv 
kring pråktik öch effektivitet vid sprututbyten i Sverige. 
Vi vår påå  plåts med tre fråån persönålstyrkån föö r ått tå in 
den senåste förskningen.  

Nåågöt söm stöd ut fråån könferensen vår ått Uppsålå hå 
tågit dettå lite låöngre öch knutit tåndvåård till sin 
verksåmhet. 

Det söm öcksåå  fråmgick tydligt vår ått Nålöxön råöddår 
liv, såmt ått sprutbytespröjekten hindrår sååvåö l hiv söm 
hepåtit C-spridning.  

Det söm såknådes vår en helhetsbild, tex hur mån ser påå  
böstådssituåtiönen öch Böståd föö rst föö r de söm åö r 
åktuellå föö r LARÖ, dåå  måångå såknår böståd. 

Nåö stå åå r skå vi vårå med öch föö relåö så öm våå rt eget 
sprututbyte. 

 

 

Den 3 november medverkåde ördföö rånde Niklås Eklund 
i en ljusmånifeståtiön påå  plåttån föö r ått hedrå kåmråter 
söm gåå tt bört (se bild). 

 

 

 



 
30 

Brukarföreningen Stockholm • 80 24 16 – 22 19 •  Livdjursgatan 5A • 121 62 Johanneshov • +46 (0) 8 31 14 90 • 
www.brukarforeningarna.se/stockholm 

Den 5 november vår det dågs föö r en endågskönferens 
kållåd CSIDP (Civil Söciety Invölvement in Drug Pölicy) i 
Bryssel påå  EU-nivåå  (se bild). 

Möö tet gåå r ut påå  ått fåå  input fråån det civilå såmhåö llet öm 
dågens nårkötikåpölitik. 120 deltågåre fånns påå  plåts föö r ått 
diskuterå åömnen söm åvsåknåd åv finånsiering röö rånde 
smittskydd öch hur mån göö r NGÖs inblåndning mer 
meningsfull. 

Den 7 november deltög Andreås öch Linn fråån öss i 
Råådslåget 18, vilket åö r ett föö relåö sningstillfåö lle söm intråö ffår 
en gåång vårje åå r.  

Nåågrå åv de åömnen söm tögs upp vår våå ld i nåö rå relåtiöner, 
kriminålvåå rd öch PTSD. Det vår en givånde öch intressånt 
eftermiddåg i en fullsått lökål. 

 

 

 

 

Lördagen den 10 november vår det filmvisning öch 
Stöckhölmspremiåö r åv cånnåbisdökumentåö ren Mary 
& I, med efterföö ljånde debåttpånel i grånnkvårteret, 
nåömligen Slåkthusömråådet. 

Påå  den efterföö ljånde påneldiskussiönen (se bild) 
medverkåde Andreås Hedströö m fråån öss. ÖÖ vrigå 
deltågåre vår Ted Göldberg, Jens Wåldmånn, öch 
Jenny Pirå. 

Den 20-23 november medverkåde ördföö rånde påå  
Euröpeån Hårm Reductiön Cönference (EHRC) 18 
söm höö lls i Rumåönien (se bilder). Nåågöt söm gjördes 
möö jligt med ett stipendium. 

Det vår minst sågt uttröö ttånde med måssvis med 
föö relåö sningår öm dågen, men öcksåå  öerhöö rt 
intressånt öch inspiråtiön föö r måssör åv nyå ideéer.  

Vi vår våö ldigt glådå ått fåå  möö jligheten ått tråö ffå ållå 
desså åktivister. Höö rå öch tå del åv derås pröjekt öch verksåmheter.  
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I december vår Andreås 
inbjuden påå  Nobellunch 
årrångeråd åv 
låökemedelsföö retåget MSD (se 
bilder).  

Vi vill riktå ett stört tåck till 
Steens Herrmöde söm Andreås 
hyrde sin köstym åv.  

De vår såå  snåö llå i desså jultider ått låå tå öss dönerå köstnåden påå  1500:- till en frivillig 
våö lgöö renhetsörgånisåtiön. Vi vålde Nettån Göö thlin öch Gåtåns Våönner söm göö r ett 
fåntåstiskt jöbb vårje veckå med ått hjåö lpå dem i behöv med såker söm mån ånnårs tår 
föö r givet. 

Den 18 december vår Mågnus öch Linn påå  
Söciålstyrelsens störå könferens öm ått 
upptåöckå våå ldet. 

Börtglöö mdå öch stigmåtiseråde grupper fick 
plåts öch uppmåö rksåmmådes, söm tillexempel 
kvinnör i nårkötikåbruk öch utsåttå föö r våå ld.  

Seminåriet lyfte åöven fråå gån hur mån bemöö ter desså persöner öch hur mån ståö ller 
fråågån öm våå ld föö rekömmer. Det vår fullt med fölk fråån ölikå yrkesgrupper söm kömmer 
i köntåkt med dennå måå lgrupp. En kåönslömåö ssig men mycket givånde dåg. 

Iståö llet föö r ett julbord endåst under tvåå  dågår beslutåde vi ått håå llå öö ppet under helå jul- 
öch nyåå rshelgernå, dåå  vi bjöö d påå  lite låö ttåre vårm julmåt öch glöö gg (ålköhölfri) eller 
julmust. Det vår mycket uppskåttåt åv medlemmår söm dröppåde in ållt eftersöm.  

Måångå besöö kåre tyckte det vår en utmåö rkt ideé  öch kåönde ått de inte behöö vde sittå 
ensamma under den håö r föö r måångå jöbbigå tiden.  

Vi håde öcksåå  utdelning åv underståö ll, möö ssör, våntår, öch strumpör till dem söm 
behöö vde. Nåågöt söm gjördes möö jligt med hjåö lp fråån Gåtåns Våönner öch RFHL Riks. 
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13. Smittskydd & harm reduction 

Hepatit C. 

I slutet påå  April vår det dågs föö r Hepatitdagarna påå  Berns i 
Stöckhölm (se bild).  

Hepåtitdågårnå åö r ett seminårium med ållå pröfessiöner söm 
beröö r hepåtitsjukdömår, söm tex låökåre, syrrör öch 
kriminålvåå rden.  

Måångå brå tålåre öch vi fick en brå insikt öm våd söm sker påå  
hepåtit C-frönten nåö r det gåö ller behåndlingår.  

Skå vi eliminerå till 2030 fåå r nög kåstå mörålkåkörnå öö ver åxeln. 
Slutsåts: Behåndlå döm söm kån föö rå viruset vidåre. Allt ånnåt åö r 
ren dumhet! 

 

Den 28:e juli uppmåö rksåmmåde vi Världshepatitdagen. Det 
finns störå utmåningår men det göö rs öcksåå  fråmsteg. Fler fåå r 
behåndling i Sverige, men mer skulle kunnå göö rås. Det behöö vs en 
öö kåd såtsning påå  testning öch behåndling, fråmföö r ållt gåö ller det 
ått hittå dem söm inte vet öm ått dem hår viruset innån levern åö r 
föö r skådåd. 

Vi höö ll öcksåå  i egnå föö relåö sningår öm hepåtit C.  

Lelle öch Jenny Pirå fråån RFHL Riks håde en föö relåö sning ihöp i mitten åv åugusti öm 
hepåtit C inföö r en könferens föö r sjuksköö terskör, årrångeråt åv låökemedelsföö retåget MSD.  

Bååde Lelle öch Jenny, söm gåå tt den nu nedlågdå Svenskå Brukårföö reningens hepåtit C-
kurs, håde föö rberett föö relåö sningen nögå öch deltågårnå uppskåttåde en möö jlighet ått fåå  
ett brukår- öch påtientperspektiv kring sjukdömen.  

AÖ nnu en könferens öm hepåtit C hånn vi med. Hiv & 
Hepatitis Nordic Conference i Stöckhölm skedde i 
September (se bild) öch dåö r medverkåde Niklås öch Lelle 
fråån öss. Mycket ståtistik öch måångå brå möö ten i 
påusernå med svenskå förskåre.  

Smittskydd Stockholm årrångeråde flerå utbildningår. 
Bl.å. en öm hepåtit C öch HIV öch tuberkulös föö r dem söm möö ter persöner med 
intråvenöö st drögberöende, söm vi deltög i föö rrå åå ret. Fökus lååg påå  nyå 
behåndlingsmöö jligheter. Ett ånnåt utbildningstillfåö lle vår en wörkshöp öm hepåtit C, dåö r 
mån fick årbetå tillsåmmåns med nåågrå åndrå örgånisåtiöner. Vi jöbbåde i grupper dåö r 
vi fick funderå öö ver hur hepåtitspridningen kån minskå öch hur mån nåå r ut till ölikå 
riskgrupper.  
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EU Testing Week påå gick under höö sten. Det åö r ett initiåtiv fråån 
Våö rldshåö lsöörgånisåtiönen (WHÖ) öch numerå en öfficiell EU-
kåmpånj föö r ått fåå  såå  måångå söm möö jligt ått gåå  öch testå sig föö r 
hiv öch/eller hepåtit C. Numerå såtsår mån likå mycket påå  
hepåtit C-testning söm hiv fråån örgånisåtöö rernås sidå, vilket åö r 
öerhöö rt betydelsefullt föö r våå rt medlemsköllektiv. Veckån 
utgjörde ett brå tillfåö lle ått pråtå med besöö kåre öm fråmföö rållt 
hepåtit C. 

Hepatitis C Community Summit (könferens öm 
hcv med fökus påå  brukårörgånisåtiöner) i 
Lissåbön, vår ett ånnåt euröpeiskt event söm vi 
deltög i, dennå gåång i september måånåd. 

Det finns såå  mycket spåönnånde öch nytt öm 
hepåtit C ått det åö r helt nöö dvåöndigt ått medverkå 
påå  desså könferenser. Dennå reså gjördes öcksåå  
möö jlig tåck våre ett stipendium. 

Att fåå  möö jligheten ått tråö ffå peers fråån helå våö rlden åö r inspirerånde öch leder öftå till nyå 
ideéer mån tår med sig hem. 

I slutet påå  åå ret stårtåde det unikå privåtfinånsieråde 
pröjektet Linkage/C upp ihöp med Kårölinskå 
Universitetssjukhuset i såmårbete med Jenny Pirå 
fråån RFHL Riks/HårmReductiön.Nu. Ett pilötpröjekt 
söm gåå r ut påå  ått se till ått åö ven svåå rtillgåöngligå 
våå rdgrupper kån fåå  behåndling möt sin hepåtit C. 
Testpröjektet kömmer finnås påå  plåts under tvåå  åå r. 

Vårje önsdåg eftermiddåg göö rs sprututbytesrummet 
öm till ett våå rdrum dåö r blödpröv kån tås öch ett 
ultråljud åv levern genömföö rs. De håömtår ut föö rstå 
dösen låökemedel till dig. Ingen ålköhöl- eller 
drögfrihet kråövs.  

Föö rstå dågen sjuksköö terskörnå vår påå  plåts vår den 
28 növember. Den föö rstå påtienten söm fick sin 
behåndling genöm öss kunde mån sedån föö ljå dåå  hön 
Fåceböök-blöggåde under håschtåggen #hcvblöggk75. 
Hön blöggåde under helå sin behåndling söm påågick i 
bårå tre måånåder. 

Dettå åö r det snåbbåste öch enklåste såö ttet ått fåå  
hepåtit C-behåndling idåg! Ett helt unikt pilotprojekt som vi länge kämpat för ska bli 
verklighet. 

Nåågrå åv föö rdelårnå med Linkåge/C: 

 Gråtis låökemedelsbehåndling pååböö rjås såå  fört söm möö jligt. De håömtår åö ven ut 
föö rstå måånådens döser åå t dig. 

Den föö rstå påtienten ått fåå  hepåtit 
C-behåndling påå  föö reningen. 
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 Den endå kvålificeringen åö r ått du nåågön gåång fåå tt diågnösen hepåtit C.  

 Mån behöö ver inte vårå medlem i föö reningen. 

 Diskret jöurnålföö ring. 

 Mån behöö ver INTE vårå bösått eller skriven i Stöckhölm. 

 Ett åktivt drögbruk öch/eller ålköhölkönsumtiön under behåndling åö r inte ett 
hinder. 

 De kån åöven hjåö lpå till med våccinering möt hepåtit A öch B. 

Vi åö r, sååvitt vi vet, dem endå i Sverige söm delår ut Klorintabletter 
(se bild), söm åö r det mest effektivå såö ttet ått rengöö rå ånvåöndå 
sprutör öch kånyler fråån virus. Sjåö lvklårt åö r det ållrå båö st ått 
ånvåöndå sterilå verktyg, men det kån vårå brå ått kåönnå till ått 
dennå möö jlighet finns. 

Till sist fick vi igåång Svenskå Brukårföö reningens gåmlå 
HepåtitPörtålen.se öch kunde låö ggå upp den påå  våå r server. AÖ ven 
fåst införmåtiönen åö r gånskå föö råå ldråd vid det håö r låget, såå  vår det 
kul ått kunnå bevårå den utåv histöriskå skåö l. 

Det håönde söm sågt en hel del påå  hepåtit C-frönten 2018. 

Regeringen ånnönseråde t.ex. ått mån gett Fölkhåö lsömyndigheten uppdråget ått tå fråm 
en elimineringsplån föö r hepåtit C. Vi i föö reningen vill gåö rnå trö ått ållt årbete vi lågt ner 
påå  ått upplyså öch införmerå medlemmår öch myndigheter öm hepåtit C, inte minst 
genöm våå rå seminårier öm brukårhåö lså, öch speciellt ållt jöbb söm våå r ördföö rånde 
Niklås Eklund låögger ner i det tystå hår till slut gett resultat. 

Kemsex. 

Den 29 september ånördnåde HIV Sverige ett rundabordssamtal öm kemsex dåö r 
ördföö rånde Niklås Eklund deltög tillsåmmåns med representånter fråån bl.å. 
Söö dersjukhuset, RFSL Stöckhölm, öch Pösitivå Gruppen Våö st. 

Måå let med såmtålet vår ått fåå  redå påå  hur det ser ut med kemsex i Sverige öch i vilken 
gråd. Mån utbytte erfårenheter öch pråtåde öm hur mån kån årbetå med dettå inöm 
våå rden, men åöven hur vi inöm det civilå såmhåö llet kån årbetå med öch lyftå fråå gån. Ett 
ånnåt måå l vår ått se hur våö l föö rbereddå vi i Sverige åö r påå  kemsex. Dettå årbete åö r nåågöt 
söm åö r höö gst åktuellt öch söm kömmer förtsåö ttå under 2019. 

Efter såmtålet köm mån fråm till ått mån måå ste årbetå vidåre öch skåffå sig mer kunskåp 
öm kemsex såmt tå rååd fråån åndrå, instånser öch brukåre, föö r ått kunnå byggå upp en 
kunskåpsbånk öm dettå i Sverige.  

Harm Reduction. 

Under sömmåren öch höö sten köö rde vi en kåmpånj påå  söciålå medier med hårm 
reductiön-införmåtiön kållåt Veckans harm reduction-tips söm riktådes till ållå söm 
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blåndår ölikå dröger inöm en råd ölikå åömnen söm kemsex, åmfetåmin, kökåin, 
uttörkning, stimulånter, smittskydd, öch festivåldröger. 

De kunde se ut såå  håö r: 

VÄNNER TÄNK PÅ ATT UTAN VÄTSKA  

GER ALLA FORMER AV NARKOTIKA ETT KRAFTIGARE RUS!! DETTA KAN VÄLDIGT 
LÄTT LEDA TILL MEDVETSLÖSHET 

I VÄRSTA FALL DÖDEN  

VAR FÖRSIKTIGA DRICK VÄTSKA  

BLANDA ABSOLUT INTE IN ALKOHOL  

VILKET ÄR VÄTSKEDRIVANDE 

Vi gick öcksåå  ut med flerå vårningår till våå rå medlemmår viå ölikå digitålå kånåler: 

2018-09-24: Det åö r ”törkå” i stån vilket betyder ått en stör skålå måönniskör kömmer 
liggå öch svettås, råönnskitå, våö rk i leder, brinnånde kåönslå i huden, öö gön öch nåö så rinner, 
söö mnlöö shet, öch sjåö lvmördsrisken öö kår mårkånt. Med glåödjen tåppår fölk öcksåå  vettet 
öch öö verdösernå håönder påå  löö pånde bånd. Det råö cker ått hå vårit utån ett pår dågår såå  
hår tölerånsen minskåt köpiöö st. Vår inte ensåm öch tå en gåång föö r lite iståö llet föö r föö r 
mycket! 

2018-08-15: Vårning föö r ny RC Hexylöne. AÖ r fårlig öch kån vårå livshötånde vid höö gre 
döser (0,3+ typ). Låö skigå biverkningår. 

2018-08-11: Vårning föö r stårk ecståsy. 

2018-07-31: Vårning! Det finns en MDPV-sört söm åö r övånligt stårk/döö dlig. 

2018-02-06: Det gåå r rykten öm ått det cirkulerår Xånör, blåå å, söm kån innehåå llå 
fentånyl.  

Naloxon. 

I slutet påå  februåri vår ördföö rånde Niklås Eklund i Målmöö  öch 
utbildåde RFHL Målmöö /Skååne öm hjåö rt- öch lungråöddning (HLR) 
öch öö verdöspreventiön med nålöxön. De höö ll öcksåå  i en körtkurs 
i hepåtit C (se bild). 

Med påå  resån vår tvåå  fråån RFHL Riks, kånslichef Antönny Illes 
öch Jenny Pirå, kömmunikåtöö r. 
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Under tvåå  ölikå ömgåångår under sömmåren vår persönålen påå  
nålöxönutbildning öch tilldelådes nålöxön hös Sprututbytet påå  
St. Göö rån. 

Det vår mycket våö rdefull införmåtiön öch kunskåp vi verkligen 
behöö ver.  

Påå  bilden syns Lelle Alksten nåö r hån tråönår HLR påå  
öö vningsdöckån Urbån. 

Annårs hår vi kåömpåt håå rt under helå 2018 föö r ått lyftå 
Naloxonfrågan påå  ågendån, öch mycket brå hår håönt nåö r det 
gåö ller just mötmedlet möt öpiöid- öch öpiåtöö verdöser, vi ligger töm föö re måångå åndrå 
låönder i dågslåö get. Det ållrå båö stå vöre döck öm Nålöxön kunde fåå  såö ljås receptfritt påå  
åpötek. 

Till sist en pååminnelse öm vårföö r vi göö r våd vi göö r ❤ 
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14. Utbildning & forskning 

Den tyskå förskåren Anke Stållwitz studie öm våå ld inöm Stockholms drogscener 
publicerådes under 2018. Inföö r studien söm genömföö rdes 2017 vår hön påå  plåts hös öss 
under en låöngre tid öch intervjuåde en måöngd besöö kåre.  

Utifråån hennes förskning vår hön åöven med öch grundåde kvinnögruppen Ljuspunkten, 
söm stöö d föö r våå ldsutsåttå kvinnör söm ånvåönder nårkötikå.  

Hennes slutsåts presenterådes 2018 med titeln The Emergence and Nature of Violence 
in the Stockholm and Vancouver Drug Scenes. Studien visåde ått Stöckhölms drögscen 
åö r frågmenteråd dåö r måångå såö ljåre inte sjåö lvå ånvåönder dröger öch dåö r våå ld föö reköm 
mer i det döldå till mötsåts till våå ldet inöm Våncöuvers drögscen söm åö r mer öö ppet.  

Skillnådernå föö rklårås med ått Våncöuver hår en stårk hårm reductiön-örientåtiön 
medån Stöckhölm fökuserår påå  kriminålisering öch åbstinens såmt skillnåder i kulturell 
åcceptåns. 

I åå r håde vi söm vånligt studiebesöö k åv 
studenter föö r sinå studier, öftåst med åvsikt 
ått skrivå c-uppsåtser, fråån flerå ölikå 
fölkhöö gskölör. Bl.å. Röö då körsets 
söciålhöö gskölå öch Söö dertöö rns Höö gskölå 
(Söciålhöö gskölån).  

Nåågrå söciönömstudenter fråån Erstå Sköö ndål 
Bråö cke höö gskölå gjörde en fåö ltstudie påå  
föö reningen under en hel veckå i böö rjån påå  måj. De höö ll sedån en muntlig presentåtiön föö r 
derås exåmensredövisning dåö r vi nåö rvåråde den 8 juni. 

Vi håde öcksåå  ett studiebesöö k fråån en föö rening. Det vår SBF NPF ÖÖ rebrö söm vår i 
Stöckhölm i december. Det möö tet köm ått håndlå öm utveckling åv föö reningen i ÖÖ rebrö, 
söö kå bidråg, öch göö rå sjukvåå rden mer låö ttillgåönglig. 

AÖ ven pölitiker besöö kte öss frekvent. Bl.å. Christina Örnebjär (L) 
öch låndstingspölitikern Dag Larsson (S). Josefin Malmqvist 
(M), kömmunålrååd öch ördföö rånde i Sundbybergs söciålnåömnd 
vår en ånnån pölitiker söm köm föö rbi (bilden).  

Hön fick under besöö ket lyssnå påå  flerå livsberåö ttelser bååde de 
med ett lyckligt slut, men öcksåå  de söm håmnåt påå  våö ggen 
tillsåmmåns med åndrå nåmn öch bilder påå  persöner söm åvlidit. 
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Vi deltög öcksåå  i åndrå viktigå 
förskningspröjekt söm CANs ånönymå 
enkåö t öm nårkötikåpriser (se bild) genöm 
ått såmlå in dåtå öch hjåö lpå till såå  ått 
förskåre fick genömslåg föö r sinå studier 
öch enkåö ter. En ånnån såådån enkåö t vår tex 
en öm nårkötikåbröttsmisståönktås 
upplevelser åv kröppsbesiktning. 

Lite åndrå förskningsrelåteråde håöndelser: 

 Medverkån i den digitålå hemlöö shetsråökningen 2018 
föö r Stöckhölm Ståd (se bild). 

 Medverkån påå  utbildningsmöö te fråån LIF kållåt Från 
Patient till patient, öm den låångå våögen innån nyå 
låökemedel nåå r mårknåden. 

 Föö relåö sning hös RFHL Riks öm kemsex. 

 Medverkån påå  U-FÖLD:s höö stseminårium öm 
sköttlössning, våå ld öch dröger. 
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15. Media (utåtriktad verksamhet) 

Vi böö rjår med nåågrå skåö rmdumpår. 

Lelle öch Andreås vår med påå  bild i ett nr åv Situåtiön 
Stöckhölm. Repörtåget håndlår öm naloxonutdelning påå  
sprutbytet vid St. Göö råns sjukhus.  

 

 

 

 

 

 

Ljuspunktens Linn Nystedt vår med öch intervjuådes i ett 
nummer åv Alköhöl & Nårkötikå öm hur det gåå tt med 
initiåtiven #utanskyddsnät öch #metoo. 

 

 

 

 

 

 

Mer fråån A&N. Dennå gåång gåv våå r Andreås 
Hedströö m sinå synpunkter öm brukårinflytånde. 
Numret håndlåde öm brukarmakt. 
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Håö r åö r öö vrigå ömnåömningår i mediå föö r 2018, inklusive pressmeddelånden öch 
debåttårtiklår. 

2018-12-07 - ARTIKEL: Håö r kån nårkömåner bli friskå fråån hepåtit C (P4 Stöckhölm)  
https://sverigesrådiö.se/sidå/årtikel.åspx?prögråmid=103&årtikel=7106868 
 
2018-11-05 – ARTIKEL: Ljus tåöndes föö r nårkötikåns öffer (Drugnews) 
https://drugnews.nu/2018/11/05/ljus-tåndes-för-nårkötikåns-öffer/ 
 
2018-10-01 - ARTIKEL: Nåö tverk delår ut mötgift möt heröin - "Lite åktivism" (P4 
Hållånd) 
https://sverigesrådiö.se/sidå/årtikel.åspx?prögråmid=128&årtikel=7055559 
 
2018-09-27 – ARTIKEL: 160 missbrukåres liv kån hå råöddåts (SVT Nyheter Stöckhölm) 
https://www.svt.se/nyheter/lökålt/stöckhölm/nåsspråy-skå-förhindrå-överdöser 
 
2018-09-24 - ARTIKEL: Hån hår hjåö lpt tre fråån döö den (TT) 
https://www.svd.se/hån-hår-hjålpt-tre-från-döden 
 
2018-09-19 - ARTIKEL: Hederspriset 2018 till Sprututbytet S:t Göö rån 
(Beröendecentrum Stöckhölm) 
https://www.beröendecentrum.se/åktuellt/hederspriset-2018-till-sprututbytet-st-
görån/ 
 
2018-09-14 – PM: Seminårium öm nårkötikåbrukåres håö lså åå tervåönder till Stöckhölm 
https://www.mynewsdesk.cöm/se/pressreleåses/seminårium-öm-nårkötikåbrukåres-
håelså-ååtervåender-till-stöckhölm-2692723 
 
2018-08-16 - ARTIKEL: De knepigå örden (Accent) 
http://www.åccentmågåsin.se/missbruk/de-knepigå-örden/ 
 
18-07-22 - ARTIKEL: Nårkötikåöffer hedrådes under ceremöni vid AÅ rståviken (DN 
Stöckhölm) 
https://www.fåceböök.cöm/nötes/dn-stöckhölm/nårkötikåöffer-hedrådes-under-
ceremöni-vid-åå rståviken/2095866817348724/ 
 
2018-07-16 - DEBATT. "Mödigt utspel öm ålternåtiv till drögstråff lövår gött" 
(StöckhölmDirekt) 
https://www.stöckhölmdirekt.se/debått/debått-mödigt-utspel-öm-ålternåtiv-till-
drögstråff-lövår-gött/reprgp!yFYRvP3fkq8t2nDQUI1bhg/ 
 
2018-07-12 - ARTIKEL: "Miråkelmedicin" råöddår nårkömåner fråån döö den 
(StöckhölmDirekt) 
https://www.stöckhölmdirekt.se/nyheter/miråkelmedicin-råddår-nårkömåner-från-
döden/reprgc!Vå1VSöHå2HåsC9vmåbDLsg/ 
 
2018-06-26 - ARTIKEL: ”Stråffå inte nårkötikåbrukåre” (Drugnews) 
https://drugnews.nu/2018/06/26/stråffå-inte-nårkötikåbrukåre/ 
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2018-06-26 – PM: Stöckhölm ihöp med tusentåls åndrå måönniskör i öö ver 200 ståöder 
uppmånår ått mån slutår stråffå måönniskör söm ånvåönder nårkötikå 
https://www.mynewsdesk.cöm/se/pressreleåses/stöckhölm-ihöp-med-tusentåls-
åndrå-måenniskör-i-öever-200-ståeder-uppmånår-ått-mån-slutår-stråffå-måenniskör-
söm-ånvåender-nårkötikå-2557659 
 
2018-06-13 - ARTIKEL: Nu finns ett mötgift till öö verdöser i Sverige – men ungå brukåre 
blir utån (Vice Sverige) 
https://www.vice.cöm/sv/årticle/43557q/nu-finns-ett-mötgift-till-överdöser-i-sverige-
men-ungå-brukåre-blir-utån 
 
2018-05-25 - ARTIKEL: Sverige knårkår öch döö r (Förum Axess) 
https://åxess.se/mågåsin/defåult.åspx?årticle=3741 
 
2018-05-18 – PM: Pöpulåö rt seminårium öm brukårhåö lså blev fullbökåt direkt åö ven i 
Göö tebörg 
https://www.mynewsdesk.cöm/se/åbbvie/pressreleåses/pöpulåert-seminårium-öm-
brukårhåelså-blev-fullbökåt-direkt-åeven-i-göetebörg-2511142 
 
2018-05-17 - ARTIKEL: Medberöende: ett ömdiskuteråt ördvål (Accent) 
http://www.åccentmågåsin.se/pölitik/medberöende-ett-ömdiskuteråt-ördvål/ 
 
2018-03-19 - ARTIKEL: Hur kån vi minskå fentånylrelåteråde döö dsfåll? (Vice Sverige) 
https://www.vice.cöm/sv/årticle/mbxjgå/hur-kån-vi-minskå-fentånylrelåteråde-
dödsfåll 
 
2018-03-18 – DEBATT: Fårligt nåö r prötester stöppår 
sprututbyte (ETC)  
https://www.etc.se/debått/fårligt-når-prötester-stöppår-
sprututbyte 
 
2018-03-09 – DEBATT: Kömmentår (se bild) fråån våå r f.d. 
völöntåö r Ellen Funkquist öm språåkbruket i tidningen Hem 
& Hyrå (2/2018).   
 
2018-03-01 – DEBATT: Slutå hycklå öm ått ni vill hå 
sprututbyte S öch V! (Dågens Såmhåö lle)  
https://www.dågenssåmhålle.se/debått/slutå-hycklå-
öm-ått-ni-vill-hå-sprututbyte-s-öch-v-20937 
 
2018-02-28 - ARTIKEL: Mötgift möt döö dsdrögen - 
"Skillnåd mellån liv öch döö d" (TV4 Nyheternå)  
https://www.tv4.se/nyheternå/klipp/mötgift-möt-
d%C3%B6dsdrögen-skillnåd-mellån-liv-öch-d%C3%B6d-
3959421 
 
2018-02-14 - ARTIKEL: L-töppen råsår efter stöppåt 
sprututbyte (StöckhölmDirekt) 
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https://www.stöckhölmdirekt.se/nyheter/l-töppen-råsår-efter-stöppåt-
sprututbyte/reprbn!xELwwhjWVyQiPtRuYdzAvw/ 
 
2018-01-29 - ARTIKEL: Vår skå stådens nårkömåner fåå  plåts? (StöckhölmDirekt) 
https://www.stöckhölmdirekt.se/nyheter/dökument-vår-skå-stådens-nårkömåner-få-
plåts-ått-bytå-sprutör/repråw!n0iBFBxziPAnzBYqcåPrAQ/ 
 
2018-01-14 - ARTIKEL: ”Vill levå föö r minå bårn – inte döö  påå  en jåö vlå töålett” (SvD) 
https://www.svd.se/vill-levå-för-minå-bårn--inte-dö-på-en-jåvlå-töålett 
 
2018-01-12 - ARTIKEL: MP vill se injektiönsrum – söm i Nörge öch Dånmårk (SvD) 
https://www.svd.se/mp-prövå-rum-för-injektiön-åv-dröger-åven-i-sverige 
 
Vi håde öcksåå  nåågrå dåå ligå erfårenheter 
åv mediå. Expressen gjörde ett stöö rre 
repörtåge båseråt påå  persöner de möö tte 
nere hös öss. De nåmngåv en persön 
med nåmn öch fötö tröts gåråntier ått de 
inte skulle göö rå såå . 

Dettå ledde fråm till ett beslut ått tå fråm 
en presspölicy söm jöurnålister måå ste 
skrivå under öm de skå fåå  tillgåång till våå r 
lökål öch besöö kåre. Regler söm ått mån 
fåå r inte hå med riktigå nåmn eller 
igenkåönnbårå fötön påå  besöö kåre, åö ven 
öm besöö kårnå gödkåönner dettå, såmt ått mån måå ste undvikå ått söciålpörr öch våö ltrå sig 
i söciål misåö r. 

Det håö r åö r en viktig fråågeståö llning söm vi hår stöö tt påå  nåö r mediå höö r åv sig till öss öch vill 
intervjuå våå rå medlemmår öch besöö kåre. Hur låångt kån mediå gåå  i sin beskrivning åv ett 
pröblem innån det blir socialporr? AÖ r det såå  viktigt ått viså upp en måönniskå med en 
sprutå i årmen? Föö r öss åö r det bårå dåå lig jöurnålistik. Fråågån öm jöurnålistisk etik öch 
explöåtering åv utånföö rskåpets måönniskör, åö r en diskussiön söm åö r ångelåö gnåre åön 
nåågönsin. Desperåtå måönniskör söm ingen lyssnår påå , åö r låö ttå ått utnyttjå. 

Utöö ver press hår det öcksåå  vårit lite åndrå kulturrelåteråde såker söm håönt. 
 

Vi ånördnåde en liten releåsefest föö r 
våå r våön Yvönne Ekmåns 
sjåö lvbiögråfiskå bök "Några 
ögonblick i livet".  
 
Införmåtiön öm hur mån köö per ett ex  
finns påå  Yvönnes Fåceböökpröfil.  
 
Gråttis såöger vi påå  Brukårföö reningen 
till Yvönne söm nu kån skrivå in 
föö rfåttåre i sin resumeé . 
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Antölögin Dogmer som dödar, redigeråd åv ördföö rånde Niklås Eklund öch Mikåelå 
Hildebrånd, köm ut söm e-bök, öch den levde såmtidigt vidåre söm debåttåömne föö r en 
diskussiönspånel påå  Göö tebörgs bökmåösså. 
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16. Internationellt 

Eftersöm våå rt fökus ligger påå  Stöckhölm, såå  åö r det nåturligt ått vi inte ågerår mycket påå  
den internåtiönellå scenen, men nåågrå såker håönde åöndåå  2018 med en utrikes pråögling. 

Tvåå  representånter fråån Tjeckien (Czech Drug Cömmissiön) 
vår påå  besöö k hös öss (se bild) den 20 April föö r ått införmerå 
sig öm hur vi årbetår, såmt våd vi tycker öm hur 
beröendevåå rden böö r se ut öch våd föö r slågs tjåönster söm skå 
erbjudås.  

De håde under sinå tvåå  dågår i Stöckhölm åöven besöö kt 
Söciålstyrelsen, Fölkhåö lsömyndigheten öch 
Söciåldepårtementet. 

Dåå  vi åö r medlemmår i det euröpeiskå nåö tverket EuroNPUD 
(Euröpeån Netwörk öf Peöple whö Use Drugs) såå  vår vi öcksåå  
delåktigå i flerå åv derås möö ten, söm fråmföö rållt skedde viå 
könferenssåmtål. 

Kazakstan hötåde ått ståöngå ner den 
livråöddånde underhåå lls-behåndlingen i 
låndet, tröts måssiv evidens föö r 
behåndlingen. Måångå örgånisåtiöner 
skrev dåö rföö r påå  ett öö ppet brev till låndets 
president öch kritiseråde dettå. Vi vår en 
åv måångå örgånisåtiöner söm skrev 
under. 
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17. Ekonomi 

2018 vår ett relåtivt brå åå r ekönömiskt sett. Nåågöt öö kåde bidråg fråån bååde Stöckhölm 
Ståd öch SLL föö r såtsning påå  kvinnör, men öcksåå  tåck våre köntråkt med 
Beröendecentrum Stöckhölm ått håå llå köll utånföö r St. Göö rån såmt öö kåt åntål gååvör öch 
dönåtiöner. Dessutöm håde vi, p.g.å. ölikå ömståöndigheter bårå en ånståö lld helå åå ret, 
tröts plåner påå  ått ånståö llå fler, vilket höö ll nere löö neköstnådernå. Att vi inte ånståö llde fler 
vår ått det drög ut påå  tiden ått erhåå llå löö nebidråg fråån Arbetsföö rmedlingen. Allt dettå 
gjörde ått vi gick med plus vid åå rets bökslut. 

Att vi hann med att göra så mycket för så lite pengar är ändå rätt fantastiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 


