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Sammanfattning 
 
Sprututbytesprogrammet i Malmö/Lund har sedan 1986 varit ett väl debatterat ämne. Är det 

ett steg mot en mindre restriktiv narkotikapolitik eller är det att anses som en vårdande insats? 

Verksamheten kom igång på allvar 1986, och bestod då av utdelning av sprutor/kanyler. 

Sedan dess har verksamheten utökats till att bestå av läkare, kuratorer och sjuksköterskor som 

bistår med övrig vård och hjälp av psykologisk karaktär. Programmet kom igång som 

försöksverksamhet pga. sjukdomarna Hepatit och HIV okontrollerat spred sig bland narkotika 

missbrukarna. Spridningen tog fart i, i mitten av 80-talet med början i Stockholm för att sedan 

stega söder i landet. I samband med detta hade övriga Europa väldiga problem med 

spridningen av dessa sjukdomar så WHO (Världshälsoorganisationen) kom då ut med en 

rekommendation om att starta upp en sprututbytesverksamhet. Sprututbytet idag, som enbart 

bedrivs i Malmö, är förknippat med en rad restriktioner som ni kan läsa vidare om i arbetet. 

 

Syftet med arbetet är att ge oss och läsaren en lättbegriplig och översiktlig bild av vad 

sprututbytesprogrammet innebär i praktiken. Vi har utgått ifrån de 5 frågeställningar som vi 

anser var mest relevanta. 

 

För att få fram material till vårat arbete har vi använt oss av Internet, 

presstext/pressmeddelanden och ett antal telefonintervjuer. Vi har även läst in oss på befintligt 

material som finns i ämnet. Redovisningen av dessa åsikter och kommentarer finns redovisade 

under ideologiska teorier i vårat arbete. 

 

Resultat rörande detta ämne består inte av siffror och statistik, utan består desto mer av åsikter 

och kunskap. Däremot har vi lyckats påvisa att det råder en stor enighet i den aktuella 

regionen, Malmö/Lund för en fortsatt verksamhet rörande sprututbytesprogrammet.  

Vi inledde detta arbete med en objektiv syn, men ju längre vårat arbete har fortskridit har vi 

blivit mer och mer övertygade om att sprututbytesprogrammet är mer än bara ett sprututbyte. 

Det är ett sett att förutom ge missbrukaren vård och så vidare, skapa ett kontaktnät och 

förtroende med dessa människor. Givetvis skall de restriktioner och förutsättningar som idag 

krävs för att få delta i programmet efterlevas och efterhållas. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
 
Droger och drogmissbruk är ett internationellt som nationellt problem. Missbruket slår 

urskiljningslöst bland fattiga och rika och ser inte skillnad på några samhällsklasser. Droger 

ser heller ingen skillnad på man eller kvinna och bryr sig inte om ålder. Ett missbruk tar en 

snabb kontroll och sänder en människa rakt ned i avgrunden. 

 

Förutom de indirekt personliga livs tragedierna som slår mot en missbrukare och dennes nära 

och kära är det direkt sammanlänkat med en rad andra samhällsproblem, varav brott i 

samband med droger hör till det dagliga livet för en missbrukare.  

En annan allvarlig samhällsfara som man kan koppla samman med missbruk genom sprutor är 

sjukdomar. Främst tänker vi på HIV1 och Hepatit C2. Båda dessa sjukdomar är obotliga och 

risken för blodsmitta är mycket stor. Ska man sedan titta på behandlingsformen av dessa 

sjukdomar så är behandlingen livslång, givetvis belastar det vår sjukvård även på det 

ekonomiska planet. 

 

Genom att det finns en marknad för droger skapas det självklart en marknad vad det gäller 

sprutor, det narkomanerna kallar verktyg3. Då dessa verktyg blir en hårdvaluta på gatan blir 

de svåra att få tag på och kostnaden blir hög. Ett resultat av just detta nämnda är att inom en 

narkomankrets börjar man dela på sprutorna. Av den anledning att det brister i hygienen, dvs. 

sprutorna blir sällan steriliserade, det krävs inte mycket för att smittan skall spridas vidare till 

nästa person. När sedan sprutorna blir för dåliga att använda finns risken att de kastas på 

allmänna platser. 

 

Genom att samhället brister i kontakten med denna människogrupp får sjukvården inte alltid 

tag i dem som blir sjuka och således kan vi, alltså samhället tappa kontrollen över spridningen 

av dessa sjukdomar. Det är inte bara kontrollen över spridningen av dessa livsfarliga 

sjukdomar som bör anses vara väsentlig, utan det bör vara viktigt att fånga upp dessa 

                                                 
1 HIV, Humant immunbristvirus, orsakas av AIDS. Smitta kan överföras genom ex blodsmitta. 
2 Hepatit C, Smitta kan överföras ex genom blodsmitta. Är ca 30 ggr större chans att bli smittad av detta än 
AIDS. Hepatit C verkar nedbrytande på leverns funktion. 
3 Med verktyg i sammanhanget avses sprutor och kanyler. 
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människor, oavsett om de har sjukdomar eller inte. Man får aldrig glömma att det finns ett 

människoöde bakom detta missbruk och denna misär. 

 

Sveriges narkotika politik kan jämföras med trafikens nollvision, dvs. noll tolerans. Det är en 

mycket hedervärd teori och politik som tyvärr är omöjlig att genomföra i praktiken. Så länge 

inte samhället har något slags skyddsnät så att man, på ett tidigt stadium kan, fånga upp dessa 

människor, kommer detta problem att bestå. Skrämmande är också att drogmissbruket sprider 

sig till lägre åldrar, och drogerna blir tyngre och tyngre. En allmän uppfattning är att drog 

problematiken är så kallat samhällsklass relaterat, men det stämmer självklart inte.  

 

Sedan 1986 har injektionsnarkomaner haft möjlighet att byta sina använda sprutor4 och 

kanyler5 mot nya rena verktyg. Detta skedde och sker fortfarande vid Infektionskliniken i 

Malmö. Syftet med projektets tillkomst var och är, att minska spridningen av blodsmitta, 

framförallt vad gäller HIV/Hepatit C. 

Att projektet överhuvudtaget fick en start berodde på en mängd olika faktorer. HIV- smittan 

kom in i Sverige bland homo- och bisexuella män 1979, och bland Stockholms 

sprutnarkomaner under mitten av 1983.  

Först 1985 kunde man HIV- testa människor och den upptäckt man gjorde var att minst 50 % 

av Stockholms heroinister6 redan var smittade, medan heroinisterna i Skåne var fria från 

smitta. 

Under 1985/86 började de första fallen av HIV-smitta bland narkomanerna upptäckas i Skåne. 

Även om man vid denna tidpunkt inte kunde tala om någon epidemi bland narkomanerna så 

förelåg det ett akut hot om spridning. 

1986 kom WHO7 med rekommendationer för organiserad sprututbytesverksamhet. Denna 

rekommendation, i samband med att Skånes narkomaner ännu var relativt smittfria föranledde 

till att man från medicinskt håll i Lund och Malmö föreslog att samhället borde tillhandahålla 

rena sprutor och kanyler till intravenösa8 narkomaner. Således delades den första 

uppsättningen av rena sprutor och kanyler ut den 26 November 1986. 

 

 
                                                 
4 Med spruta avses den delen man drar upp substansen med. Dagligt tal är även pump. 
5 Med kanyl avses själva nålen man sätter på sprut delen. 
6 Heroin, centralstimulerande drog tillhörande kategorin opiater.  
7 Världshälsoorganisationen. 
8 Intravenöst missbruk genom injektion i kroppens vener. Ger en snabb verkan av drogen. 
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1.2 Sprututbytet i praktiken 
 

Sprututbytesprojektet har ca 15000 besök årligen fördelade på cirka 1000 individer. Detta 

innebär ungefär 60 besök per dag. Fördelningen på män och kvinnor är ca 70 % respektive 30 

%. Medelåldern ligger på ca 38 år men den höjs successivt. För att få delta i sprututbytet finns 

det ett antal krav: 

- Minst 20 år. 

- Ett tidigare bevisat missbruk, exempelvis gamla stickmärken. 

- Vaccination mot Hepatit A och B och även HIV tester varje kvartal. 

- Om ID är oklart måste det kunna stärkas. Måste visas första gången de kommer till 

Infektionskliniken. 

Fördelningen på sprutor ser ut som så att narkomanen får första gången, tilldelat till sig 3 

sprutor och 6 kanyler. Max tilldelningen är efter det, 10 sprutor, och 20 kanyler. Av alla de 

sprutor och kanyler som delas ut per år kommer 97-99 % tillbaks till kliniken för 9destruktion. 

Besökarna är anonyma. Det är krav på att man visar legitimation, första gången, sedan kan de 

vara helt anonyma. Vid annan vård bryts dock anonymiteten då patientlagen gäller. 

Missbrukaren erbjuds mer än bara sprututbyte. På kliniken arbetar även en barnmorska, en 

läkare och två stycken kuratorer. Således erbjuds missbrukaren även psykolog hjälp, övrig 

omvårdnad, graviditets test och utdelning av preventions medel erbjuds. 

 

Något som är värt att veta är att pga. att det inte sker någon officiell registrering så innebär det 

också att det inte finns någon kontrollgrupp att ”mäta” de resultat man får fram då det gäller 

exempelvis minskad smitta. 

Kostnaden för detta projekt ligger i omkretsen av 1,5 miljoner kronor. Av dessa pengar är 

större delen kopplat till personalkostnader, analyser och vaccin. Cirka 50 000 kronor går till 

materiel. 

  

 

 

 

 

 

                                                 
9 Destruktion, kanyler och sprutor förstörs. 

 3



1.3 Syfte 

 
Syftet med detta arbete är att ge oss och läsaren en lättbegriplig och översiktlig bild av vad 

sprututbytesprogrammet innebär. Vidare vill vi belysa vilka positiva respektive negativa 

effekter ett sådant projekt kan innebära. 

Med detta arbete som grund vill vi även skapa en diskussion kring detta debatterade och väl 

omdiskuterade ämne. 

 

 

 

1.4 Frågeställningar 
 

De frågeställningar vi har för avsikt att beröra och diskutera med detta arbete är: 

 

- Varför startades projektet ? 

- Vilka positiva respektive negativa effekter har man fått ? 

- Har HIV och Hepatit C minskat i samband med detta försöksprojekt ? 

- Vad skulle hända med den berörda människogrupp om projektet försvann ?  

- Hur ställer sig myndigheter och dagens samhälle till detta projekt ? 

 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har inte för avsikt att ta upp drogproblemet som fenomen, eller att diskutera uppkomsten 

av droger i samhället. Vi har inte heller för avsikt att ta upp eller diskutera de sociala teorier 

som kan kopplas samman med drogmissbruk. Arbetet handlar om ett regionalt projekt som tar 

sin plats i Malmö/Lund regionen. 
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2. Metod och tillvägagångssätt 
Det som vi använt oss av för att få fram material till vårt arbete är: 

• Internet där vi fått fram en del äldre arbeten och skrivelser om 

sprututbytesprogrammet. Detta har hjälpt oss att få en inblick i vad 

sprututbytesprogrammet handlar om. 

• Vi har använt oss av presstext/pressmeddelanden. Detta har i sin tur hjälpt oss att 

fånga den allmänna uppfattningen angående sprututbytet, alltså vad samhället, om än 

något generaliserat tycker. 

• Vi har utfört ett antal telefonintervjuer med de politiska partierna, Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet, Krisdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet. Moderaternas 

Elisabeth Elgh har erbjudits samma möjlighet men valt att ej delta. Vidare har 

intervjuer med Narkotikakommissionen och Infektionskliniken gjorts, detta har vi 

redovisat under ideologiska teorier. 

• Vi har läst in oss på mycket befintligt material, men har tagit fram en stor del 

uppdaterat material, bland annat genom intervjuerna. 

Vi har kritiskt granskat alla uppgifterna vi använt oss av, detta för att vi skall få en sådan 

objektiv och korrekt bild av programmet som möjligt.  
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Ideologiska teorier 
För att få in åsikter och eventuella teorier angående ämnet har vi ställt 4 frågeställningar ( se 

nedan ) till de politiska partierna i regionen S, V, KD, M, MP och FP. Dock har Moderaterna 

valt att ej delta med sin synpunkt. Samma frågeställningar har vi även ställt till 

Narkotikakommissionen i Malmö.  

Vi har även sammanfattat två intervjuer med f.d. missbrukare. När det gäller 

sammanfattningen av Socialdepartementets skrivelse (Ds 2004:6)  är det just en 

sammanfattning. Vi har alltså inte utgått ifrån dessa 4 frågeställningar. 

De frågeställningar vi har ställt är följande: 

 

• Projektet startades 1986, vilka positiva resp. negativa effekter har man fått ?  

• Hur ställer sig Ni till detta projekt, anser Ni att det är ett steg mot en mindre 

restriktiv narkotika politik eller är det en form av vårdtagande?  

• Varför är det så svårt att komma till ett konkret beslut rörande detta projekt?  

• OM ni anser att sprututbytesprogrammet skall upphöra vad finns då för 

alternativ för att fånga upp dessa människor?  

 

3.2 Maktkampen om sprututbytesprogrammet 
 
Som en reaktion på sprututbytesverksamhetens start i Lund 1986, reagerade socialstyrelsen 

officiellt på projektet först i februari 1987 i form av en skrivelse undertecknad av 

generaldirektör Maj-Britt Sandlund. Socialstyrelsen betonade att allmän utdelning av sprutor 

och kanyler stred mot rådande riktlinjer för narkotikapolitiken, men kunde accepteras i vissa 

fall. De fall som menades var; efter individuell prövning och om sprutor och kanyler 

överlämnades efter ett besök hos läkare, där läkarens bedömning var att patienten skulle 

hamna i en mer riskabel situation om denne inte fick en ren spruta med kanyl.  

Skrivelsen mynnade ut i ett medgivande från socialstyrelsen att infektionskliniken och 

narkomanvården i Lund fick bedriva sitt ”hiv-preventionsprojekt bland narkomaner”.  

Projektet hade nu erhållit status som försöksverksamhet. Detta innebar för socialstyrelsen att 

de inte behövde ta ställning till hur de skulle avbryta sprututdelningen och därmed dra på sig 

kritik från antingen anhängarna om man stoppade projektet eller från motståndarna om man 
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inte gjorde det. Men samtidigt innebar erkännandet att krav kunde ställas på utvärdering och 

regelbunden information. Myndigheterna fick insyn, men också bättre kontroll över liknande 

projekt som startades på andra håll. 

 

Socialstyrelsen fick 1988 i uppdrag av regering att genomföra en samlad bedömning av 

effekterna av utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare. Av socialstyrelsens 

rapport framgick att åtta av totalt 29 infektionskliniker sommaren 1988, bedrev någon form av 

verksamhet med utdelning av sprutor och kanyler. Någon möjlighet till fullständig 

utvärdering gavs inte, då de slutsatser som kunde dras därifrån inte var invändningsfria från 

vetenskapliga utgångspunkter. Socialstyrelsen ansåg dock att det fanns vissa positiva 

erfarenheter och föreslog att verksamheten skulle vetenskapligt utvärderas. I avvaktan på en 

sådan utvärdering skulle utdelning bara få ske vid verksamhet som godkänts av styrelsen.  

 

Regeringen lämnade i sin skrivelse 1988/89:94 en redogörelse för sprututbytesverksamheten. 

Regeringen ansåg att en viss försöksverksamhet borde få komma till stånd för att det skulle bli 

möjligt att utvärdera verksamheten som förebyggande åtgärd. Försöksverksamheten skulle få 

bedrivas på högst fyra platser. Därtill framhölls att samverkan med främst socialtjänsten 

behövde utvecklas, samt att endast den som hade eller var beredd att ta kontakt med 

socialtjänsten för att få behandling borde få delta i försöksverksamheten.  

 

Socialutskottet godtog regeringens bedömning, men menade att övervägande skäl talade för 

att sprututbytesverksamheten skulle begränsas till högst tre ställen i landet, samt att 

Stockholmsområdet skulle undantas10. Beträffande Malmö och Lund ansåg utskottet att en 

ändring av inriktningen måste ske om de skulle vara med i kommande projekt. Om det visade 

sig att utskottets krav på att utbyte av sprutor och kanyler inte begränsades till 

försöksverksamheten utgick utskottet från att regeringen eller socialstyrelsen skyndsamt 

vidtog åtgärder för att stoppa utbytesverksamheten. Efter riksdagens beslut gick 

socialstyrelsen ut till alla landsting med erbjudande om att inkomma med ansökning om att få 

delta i försöksverksamhet på de villkor som uppställts av regering och riksdag. De enda 

ansökningar som kom in var från Malmö kommun och Malmöhus läns landsting. I en 

skrivelse uppmanade socialstyrelsen därefter alla landsting att från och med den 1 januari 

1990 upphöra med all utdelning av sprutor och kanyler. Övriga elva landsting (sju med 

                                                 
10 Bet. 1988/89:SoU21 
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regelrätt sprututbytesprogram och fyra som använts sig av metoden till och från) avvecklade 

sin verksamhet före den 1 januari 1990. Det enda undantaget var utdelningen av sprutor som 

hade startat på Akademiska sjukhuset i Uppsala. De ansvariga vägrade att avveckla 

programmet under hänvisning till att sprutor och kanyler bara delades ut till enskilda patienter 

utifrån individuella medicinska bedömningar.  

 

Åren 1992-1993 blev sprututbytesverksamheten föremål för en granskning av socialstyrelsen 

som utmynnade i tre rapporter.11 Rapporterna granskades av professor Sune Sunesson, 

chefsöverläkaren Jan Ramström samt chefsöverläkare Stefan Borg och samtliga vetenskapliga 

råd vid socialstyrelsen. I den utvärdering som tillställdes regeringen i juni 1993 framhölls 

bland annat att de genomförda utvärderingar/utredningar inte kan ge ett entydigt svar på vilka 

effekter försöksverksamheten haft på smittspridning av hiv eller missbruksutvecklingen i 

aktuella områden. Man har heller inte kunnat säkerställa negativa effekter av 

försöksverksamheten, men de organiserade kontakterna med socialtjänsten, som var en tidig 

avsikt, hade inte förekommit. Med anledning av detta diskuterade socialtjänsten olika 

handlingsalternativ. Det förslag som slutligen förordades till regeringen var att låta varje 

läkare i varje enskilt fall få bedöma utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, om det är 

möjligt att överlämna spruta och kanyl.12 Socialstyrelsen ansåg att det fanns stora risker att en 

extensiv utdelning av sprutor skulle framträda och förordade att formerna för den fortsatta 

hanteringen av sprututbyte borde beslutas av regering och riksdag.  

 

I skrivelsen 1995/96:1 ansåg regeringen, till skillnad från socialstyrelsen, att verksamheten 

även fortsättningsvis skulle ha karaktären av försök. Ett villkor för fortsatt verksamhet var att 

den i allt väsentligt omgärdades av de regler som gällt under försöksperioden samt att 

verksamheten dokumenterades. Socialstyrelsen förutsattes utfärda föreskrifter och aktivt följa 

och utvärdera försöken inom ramen för sitt tillsyns ansvar. Socialutskottet ställde sig bakom 

regeringens uppfattning.  

 

                                                 
11 Sprututbyte för personer med intravenöst missbruk, Sten Rönnberg m.fl.. ; Möjligheten att bedöma 
narkotikasituationens utveckling i Malmö-Lund och därigenom utvärdera sprututbytesverksamheten, Orvar 
Olsson; Redogörelse för statistiska och andra informationer rörande förekomst av ”blodsmitta” bland s.k. 
intravenösa narkotikamissbrukare i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, Carl-Fredrik de 
Ron 
12 SFS 1998:531 2 kap. 1§ LYHS 
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Hösten 1996 genomförde socialstyrelsen inspektioner av sprututbytesverksamheten i Malmö 

och Lund.13 Vid inspektionen framkom brister gällande bland annat samarbetet med 

socialtjänsten, som bedömdes otillräckliga, samt att vissa patienter tilläts vara anonyma. 

Socialstyrelsens bedömning blev att verksamheten bör få fortsätta, men med krav på strikta 

och tydliga regler.  

 

Socialutskottet behandlade våren 1998 yrkanden om att försöksverksamheten skulle avbrytas. 

14 Utskottet ansåg det nu angeläget, att socialstyrelsen gjorde en slutlig utvärdering av 

försöksverksamheten som underlag för ställningstagande från regering och riksdag.  

 

Mot bakgrund av riksdagens krav på underlag för det slutgiltiga ställningstagandet inkom 

socialstyrelsen i januari 2001 till socialdepartementet med en skrivelse med försök till 

värdering och ställningstagande. Det som framkom av denna skrivelse var två tänkbara 

förhållningssätt: 

1. Sprututbyte förbjuds i lag eller förordning. Verksamheten i Malmö och Lund upphör. Ett 

generellt förbud kan enligt socialstyrelsen inte förenas med särbehandling av nu aktuella 

verksamheter.  

2. Nuvarande verksamhet upphör som försök. Möjligheten att överlämna spruta och kanyl får 

i det enskilda fallet bedömas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det ankommer på 

varje landsting att besluta om sprututbyte. Verksamheten bör regleras av regering och riksdag. 

Vissa villkor bör enligt socialstyrelsen vara uppfyllda, bl.a. att överlämnandet skall ske i 

samband med personligt besök, att verksamheten skall samordnas med socialtjänsten samt att 

patient måste vara minst 20 år.  

Skrivelsen remissbehandlades våren 200115. Samtliga remissinstanser med undantag av 

Göteborgs kommun och Umeå kommun förordade socialstyrelsen andra alternativ.  

 

För att få ytterligare beredningsunderlag ombads regeringens narkotikapolitiska samordnare 

att komma med sitt ställningstagande till sprututbytesverksamheten i Lund och Malmö. 

Narkotikasamordnarens svar överlämnades till socialdepartementet den 4 mars 2003. 

Sammanfattningsvis ansågs att utbyte av sprutor och kanyler, sett ur ett större 

narkotikapolitiskt sammanhang, borde utgöra ett inslag i, och också rymmas inom den 

                                                 
13 inspektionsrapport; sprututbytesprojektet i Malmö och Lund, Socialstyrelsen, november 1997 
14 bet. 1997/98:SoU12 
15 dnr S2001/490/ST 
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svenska narkotikapolitiken. Narkotikasamordnarens förslag liknar de förslag som 

socialstyrelsen tidigare har framhävt och grundar sig på att pågående verksamhet upphör som 

försök, och att det istället öppnas en möjlighet för samtliga sjukvårdshuvudmän att under 

vissa förutsättningar inrätta sprututbytesverksamhet. Socialstyrelsen bör i lag eller förordning 

ges bemyndigande att utfärda de föreskrifter som behövs. Förslaget innebär att landstinget och 

berörda kommuner gemensamt skall ansöka om att inrätta sprututbytesprogram till 

socialstyrelsen som skall bedöma om sådan verksamhet skall inrättas. Förslaget remitterades 

till ett 35-tal instanser och samtliga statliga myndigheter inom området instämde i förslaget 

utom Statens folkhälsoinstitut och Riksåklagaren. Anledningen till att Statens folkhälsoinstitut 

motsatte sig förslaget berodde på att de inte ansåg det motiverat att bygga ut 

sprututbytesverksamheten eftersom effekterna på smittspridning inte har kunnat påvisas.  

 

I detta läge befinner vi oss nu. Inga egentliga beslut verkar ha tagits, eller så har de beslut som 

tagits inte framgått klart nog för berörda parter. I vilket fall verkar det som om 

sprututbytesprogrammet är en verksamhet som ingen riktigt vill ta tag i och besluta om, mest 

troligt på grund av dess känsliga natur, men även av andra faktorer som vi behandlar senare.  
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3.3 Politiska vindar 
De frågeställningar vi har ställt är följande: 

• Projektet startades 1986, vilka positiva resp. negativa effekter har man fått ?  

• Hur ställer sig Ni till detta projekt, anser Ni att det är ett steg mot en mindre 

restriktiv narkotika politik eller är det en form av vårdtagande?  

• Varför är det så svårt att komma till ett konkret beslut rörande detta projekt?  

• OM ni anser att sprututbytesprogrammet skall upphöra vad finns då för 

alternativ för att fånga upp dessa människor?  

 

3.3.1 Vänsterpartiet representerat av Mikael Andersson: 

 

 Effekten är i första hand en mycken liten smittspridning av hiv, en annan god effekt är den 

förtroendefulla kontaktmöjlighet mellan infektionskliniken och den enskilde som kan 

upprättas. För exempelvis läkarundersökningar etc. De negativa effekterna får andra bedöma, 

vi ser inga sådana. Vi är för sprutbytesprojektet då vi anser att det fört med sig positiva 

effekter. Vi anser inte att detta projekt är ett steg mot en mindre restriktiv narkotikapolitik. 

Alternativet för den enskilde är inte att sluta med sitt missbruk utan att injicera med 

delade/smutsiga sprutor.  

Det bryter en tradition om hur ett möte med injicerande narkomaner och vården tidigare har 

sett ut. Sjukvården ska i första hand få stopp på missbruket. Vi är för sprututbytet och anser 

att det skall fortsätta  

 

 

3.3.2Folkpartiet liberalerna representerat av Fredrik Grubb:

 

 De positiva effekterna är flera. Spridningen av blodöverförda sjukdomar har i 

Malmö/Lundregionen hindrats genom att en större andel rena sprutor använts. Det är 

omdiskuterat vilken effekt sprutbytena haft inom detta område, men statistiken visar på en 

tydlig trend när det gäller t.ex. hepatit. En annan och den kanske viktigaste, effekt har varit 

sjukvårdens möjligheter att bli en kontaktyta för dessa, oftast mycket tunga narkomaner. Man 

har fått en chans att bygga en kontakt med dem, som man sannolikt inte fått annars. Kvinnor 

ges möjligheter till rådgivning och gynekologiska undersökningar, som de troligen aldrig 

annars fått gjorda. 
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Några eventuella negativa effekter känner åtminstone inte jag till. Det finns de som befarar att 

tillgången på sprutor bidragit till att öka konsumtionen, men det låter sig inte bevisas. 

Folkpartiet liberalerna, främst i Skåne, har hela tiden varit positiva till projektet. För oss 

handlar det främst om de två saker som jag tog upp i förra frågan, smittspridning och 

kontakt/vård skapande. Det är givetvis mycket viktigt att man kontinuerligt pratar med dem 

som kommer för att byta sprutor. De skall hela tiden veta att det finns en öppen dörr, om de 

vill försöka ta sig ur drogträsket.  

 

De som ser detta som ett drogliberalt projekt har nog inte riktigt förstått den verklighet som de 

människor vi talar om här lever i. Att det är så svårt att besluta om frågan beror antagligen på 

en konflikt mellan viljan att bekämpa narkotikan på alla sätt och nivåer, och viljan att ta 

verkligheten som den är och arbeta utifrån det. Projektmotståndarnas huvudargument är 

givetvis att man ser sprutbytet som ett sätt att underlätta för folk att knarka. Man väljer då att 

bortse från allt annat. Med en sådan utgångspunkt är det givetvis svårt att ta något beslut. 

 

Folkpartiet liberalerna anser inte att sprutbytet skall upphöra.  

 

3.3.3 Miljöpartiet representerat av Anders Åkesson: 

 

Antalet STD - nysmittade har kunnat hållas på lägre nivå än i resten av riket. Kontrollen av 

vilka som är missbrukare är också bättre. Vi är positiva. Det är inte ett steg mot en mindre 

restriktiv narkotikapolitik. I dagsläget är verksamheten inte tillräckligt 16kurativ för att räknas 

som socialt stödjande fullt ut. Tyvärr finns det i dagsläget inte incitament för detta. Den 

medicinska kvalitén är god. Det finns de politiker som ser detta som ett steg mot 
17legalisering. 

 

3.3.4 Socialdemokraterna representerat av Eva Renhammar: 

 

I Malmö råder samstämmighet på politisk nivå vad gäller värdet av sprutbytesverksamheten 

som bedrivs på Universitetssjukhuset UMAS. De som företräder socialtjänsten är av samma 

uppfattning. I samband med att sprutbytesprogrammet startade bildades ett nätverk för att 

                                                 
16 Kurativ, läkande, botande 
17 Legalisering, göra något lagligt. 
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främja samverkan mellan olika aktörer som kommer i kontakt med missbrukare. På så sätt 

underlättades kontaktvägarna mellan socialtjänsten och sjukvården. Detta i sin tur beredde 

väg för att få en fungerande handläggning i samband med att ett motivationsarbete lett till att 

missbrukaren var beredd att söka vård för sitt missbruk. 

 

När det gäller sprutbytesverksamhetens funktion för att hindra blodsmitta finns det också 

goda exempel att beskriva. Ett som var av stor betydelse var när det i Malmö vistades en kille 

från Stockholm som var hiv- positiv. Inom relativt kort tid blev 8 missbrukare smittade. Men 

där stannade det som kunde ha blivit en, än värre katastrof. Genom smittspårning och genom 

det förtroende som missbrukarna hade för sprutbytesverksamheten och dess personal lyckades 

man på kort tid ringa in de som var smittade och därmed också begränsa smittspridningen.  

 

Att det är svårt att komma till ett konkret beslut rörande projektet är kanske inte så konstigt. 

Med den svenska hållningen om ett narkotikafritt samhälle kan det naturligtvis verka 

inkonsekvent att samhället samtidigt bistår med verktyg för fortsatt missbruk. MEN 

smittskyddsaspekten överväger enligt vår mening. Vidare är det viktigt att inte glömma att det 

är en väldigt utsatt grupp människor som besöker sprutbytesverksamheten. Den humanitära 

aspekten kan då också lyftas fram. Genom mötet med sjukvården ges möjlighet till testning, 

"omplåstring" och kvinnorna kan besöka en barnmorska som särskilt arbetar inom projektet. 

Vidare är naturligtvis ambitionen att mötet med sprutbytet och dess personal (läkare, 

sjuksköterskor och kurator) också skall leda till att missbrukaren vill ta emot hjälp för att 

komma ifrån sitt missbruk. 

 

I sammanhanget bör kanske nämnas att Malmö stad till fullo ställer sig bakom ett 

narkotikafritt samhälle. Malmö har också en strategi för det tobaks-, alkohol- och 

drogförebyggande arbete där målen för narkotika området är att antalet narkotikamissbrukare 

skall minska samt att inga ungdomar skall testa eller använda narkotika. Vidare är Malmö 

stads aktiva medlemmar i European Cities Against Drugs (ECAD) Det är i sammanhanget 

viktigt att påpeka att sprutbytet inte är någon ersättning för den missbruksvård som 

kommunen skall bedriva, däremot kan den komplettera den. Detta förutsätter naturligtvis att 

samarbetet underhålls och utvecklas. 

 

Avslutningsvis vill jag säga att min/vår bedömning av sprutbytesverksamhet bygger på den 

befintliga verksamheten i Malmö. Med andra ord det är viktigt att man har det arbetssätt som 
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man har i Malmö med allt vad det innebär. Jag har själv tagit del av sprutbytesverksamheter i 

andra länder där jag uppfattat det som att kontakten med missbrukaren, förutom själva 

sprututlämningen, varit mycket begränsad. Vilket jag uppfattar som mindre bra. 

 

3.3.5 Kristdemokraterna representerat av Pia Lidwall: 

Tre positiva effekter: 

1. Kartläggningen av tyngre narkotikamissbrukare har blivit mer komplett.  

Upptäckt och behandling av andra sjukdomar blivit klart förbättrad inom denna högriskgrupp. 

2. Risken för överföring av olika smittor till hjälpare, familj, polis, socialarbetare mm minskat 

kraftigt.  

3. Antalet HIV-positiva har inte ökat med en enda i denna grupp sedan projektet startade. 

Vi ser det i första hand som ett smittskydd för alla som kommer i kontakt med missbrukare. I 

andra hand, en begränsning av smittspridande inom riskgruppen, och även en minskning av 

andra sjukdomar i gruppen. Men det finns delade meningar i partiet i frågan. 

En del har bestämt sig för att det är en drogliberalisering andra i första hand ett smittskydd. I 

Stockholm är vi några som inte stängt dörren utan vill veta mer i frågan. Om det skulle 

påbörjas ett liknande projekt i Stockholm vill vi ta vara på kunskaperna från Malmö och sen 

bygga på med rejäl uppföljning och forskning. 
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3.3.6 Sammanställd telefonintervju med Lars Håkan Lindholm, 

Narkotikakommissionen Malmö:  

 

Lars inleder samtalet med att berätta att polisen i Malmöregionen är positivt inställda till 

sprututbytet. Detta beror på en rad anledningar, bla att smittan av HIV och Hepatit inte sprids 

okontrollerat, men även ur en polisiär synvinkel, dvs. det finns inte så många smutsiga 

sprutor/kanyler i omlopp. Vidare berättar Lars att de innan projektets början 1986 hade stora 

problem med illegal sprut/kanyl marknad. Han berättar även att det hörde inte till 

ovanligheten att missbrukaren kastade sina använda och förbrukade sprutor så att risken för 

att barn eller andra människor skulle få tag i sprutorna, vilket givetvis inte är bra. 

Lars anser att de narkomaner som finns i Malmö regionen är mer fysiskt friska än i övriga 

landet. Narkomanerna har genom projektet tillgång, med krav, till rena sprutor/kanyler, vård 

och psykologisk hjälp. Lars berättar att polisen själva, när de kommer i kontakt med 

missbrukaren på gatan kan ge denne rådet att uppsöka infektionskliniken för hjälp.  

Om projektet skulle läggas ned tror Lars att problemet med den illegala spruthandeln skulle få 

ny fart, men även att de berörda människorna skulle må sämre både fysiskt och psykiskt. Han 

menar även att det skulle inte ta lång tid innan de började dela sprutor och kanyler med 

varandra och risken för smitta skulle öka.  

 

Vad det gäller reaktioner från det dagliga samhället berättar Lars att det är svårläst. Då är nog 

uppfattningarna större inom polisväsendet i landet. Former av studiebesök har anordnats för 

poliser runt om i landet och efter dessa har uppfattningarna om sprututbytet ofta ändrats till 

det positiva.  

 

Lars ser projektet som ett vårdtagande, inte som ett steg mot en mindre restriktiv narkotika 

politik. Han påpekar dock med kraft att det får inte lov att vara frågan om att man ska börja 

bistå narkomanen med särskilda ”injektions rum” eller någon aktiv hjälp med själva 

intagandet av drogen. Hjälpen från samhället ska bestå av rena sprutor/kanyler, vård och 

psykologisk hjälp. 

Lars berättar att han i egenskap av narkotika polis ej har sett någon tendens till nyrekrytering 

pga. av sprututbytet, men vidare kan man inte heller se någon tendens till att sprututbytet 

skulle hjälpa till med någon slags avvänjning.  

Avslutningsvis säger Lars att man i och med denna kontakt med narkomanen kan så ett frö 

och få denne att tänka till.    
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3.3.7 Kvinna, heroinmissbrukare i Malmö:

”Mina föräldrar var alkoholister och jag fick alltid höra hur dålig jag var, att jag var en hora 

och en skithög. När jag var elva började jag hänga med ett gäng som sniffade thinner. Där var 

man, till skillnad från hemma någonting.  

 

I gänget träffade jag en kille som höll på med tyngre droger. Jag ville prova amfetamin och 

tjatade om att han skulle ge mig 18jungfru nålen. Han ville egentligen inte, men lät sig till slut 

övertalas. Det var otroligt häftigt och jag glömmer aldrig hur skönt det var. 

När jag var 14 år fick jag en son, men då mitt amfetamin missbruk fortsatte tog socialen hand 

om barnet. I 27 år gick jag på amfetamin innan jag gick över på heroin. 

Jag har knarkat nästan hela tiden sedan jag var 11, förutom när jag suttit på kåken, något jag 

gjort 17 gånger. 

Under 2 år höll jag upp. Det var efter att jag fött en dotter. Jag knarkade under tiden jag 

väntade henne. Förstår du hur mycket plågor du gett henne? Sa personalen på sjukhuset. 

Henne omhändertog socialen direkt, men vi tillbringade mycket tid ihop på barnhemmet. 

Under ett par år behövde jag inget knark, kärleken till min dotter var som knark. 

Men efter ett par år föll jag tillbaks i missbruket. 

 

Jag måste få hjälp! Jag orkar inte leva så här längre. Jag önskar att min dotter hade en drogfri 

mamma. Vi ringer varandra ibland, fast det är mer hon som är mamma åt mig.  

Min kille och jag brukar bo i en husvagn, men i måndags brann den ner. Jag gick till socialen i 

bara nattlinnet, men där fick jag ingen hjälp. 

 

Myndigheterna behandlar oss som odjur. Fast polisen har alltid bemött mig helt ok. Det enda 

stället där man känner sig välkommen är på ”sprutbytet”. Dit går jag var och varannan dag. 

Det handlar om mycket mer än att bara få rena sprutor. Med personalen på sprutbytet kan man 

tala om precis allt. För dem är man som en människa och inte en djävla knarkare. Det är helt 

enormt fina människor som arbetar där. Tack vare sprututbytes programmet är det väldigt få 

missbrukare i Malmö som är hiv smittade. 

 

Man ska inte glömma bort att många faktiskt till slut är mogna för att lägga av med knarket, 

och då är det förstås bra om de är friska.” 

                                                 
18 Jungfru nålen, den allra första injektionen.  
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Kvinna, 41 år, drogfri sedan 2 ½ år: 

 

”Hon började missbruka redan som fjortingåring och bytte sprutor hela 90-talet. Hon har svårt 

att förstå dem som tror att missbruket skulle öka därför att sjukhuset delar ut verktygen. Vill 

man missbruka så gör man. Finns det inga rena verktyg chansar man och kör med använda 

nålar. Man får 15 pumpar och 30 kanyler, det är max tilldelningen. Sedan får man alldeles 

vanlig vård, och det behövs ofta. Förutom detta delas det även ut kondomer. 

 

Var tredje månad HIV testas alla bytare och om man inte har testats de senaste tre månaderna 

får man inga fler sprutor. Infektionsklinken följer oss som kommer hit. Det är ju det som är 

hela poängen. Ingen får hämta sprutor åt någon annan. Sjukvården känner till alla som 

kommer hit regelbundet, och har krav på identifiering.  

Sjukvården har fullständigt personnummer på cirka 90% av alla som kommer hit.” 

 

 

4. Resultat 
Detta ämne är svårt att redovisa resultat i form av statistik eller andra siffror av den väldigt 

enkla anledningen att det inte finns en kontrollgrupp av människor att läsa om. Vi har heller 

inte för avsikt att lägga krut under rubriken resultat, dock kan vi framhålla vad vi har fått 

fram. 

 

Vi har lyckats visa hur de politiska vindarna går i den aktuella regionen. De resultat vi fått 

fram visar klart och tydligt att de politiska partierna är för en sprututbytes verksamhet. Genom 

de telefonintervjuer vi hållit med de aktuella partierna har det även framgått att åsikterna i 

partierna varierar beroende på var partierna befinner sig i landet, och det är värt att trycka i 

skrift ännu en gång, de positiva vindarna befinner sig alltså, i huvudsak, på plats i 

Malmö/Lund regionen. Vi har även fått fram fakta som visar på att narkotika polisen i 

Malmö/Lund har ett nära och bra samarbete med infektionskliniken, till och med att polisen 

hänvisar narkomaner de träffar på till just infektionskliniken. Detta plus den intervju vi gjort 

med en förundersöknings ledare på Narkotikakommissionen ger oss fakta på att polisen i 

Malmö/Lund är positiva till sprututbytet. Vi har även redovisat hur Socialdepartementet 

ställer sig i frågan och visat att även de ställer sig positiva till verksamheten, om en aningen 

försiktiga i sitt val av agerande. En väldigt klar bild som vuxit sig starkare under arbetes gång 
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är att de politiska partierna och de statliga organ vi samtalat med anser ej att detta skulle vara 

ett steg gentemot en mindre restriktiv narkotika politik, utan ser denna verksamhet som ett 

vårdtagande. 

 

För vår egen del har vår research till detta arbete gett oss en mycket vidare syn på vad 

sprututbytesprogrammet egentligen är, hur det fungerar och vad det för med sig. Vi har fått 

möjligheten att ”ta del” av den dagliga verksamheten och syna den objektivt från alla 

perspektiv. Som ni ser ovan består våra resultat av åsikter och kunskap om ett ämne som 

garanterat kommer att diskuteras vidare i framtiden. 

 

5. Diskussion 
Vi vill inleda diskussionen med ett antal citat som vi träffat på under arbetes gång. Vi 

kommenterar dessa citat med fakta vi fått fram. Efter dessa citat går vi vidare med en löpande 

diskussion kring ämnet. 

 

”Sprututbytesprogrammet främjar nyrekryteringen” 

Enligt de uppgifter vi har fått fram av bland annat narkotika kommissionen i Malmö/Lund 

regionen samt infektionskliniken i Malmö finns det inga, varken polisiära eller medicinska 

fakta som stödjer detta. Tvärtom så ökar medelåldern, som för närvarande ligger på cirka 38 

år, gällande besöken på infektionskliniken. 

 

”Sprututbytesprogrammet har som effekt att smittan av Hepatit och HIV minskar i den 

aktuella regionen” 

Att smittan av de gällande sjukdomarna i Malmö/Lund regionen minskar i jämförelse med 

övriga Sverige ifrågasätter vi inte. Att den faktiska omständigheten är att 

sprututbytesprogrammet har som effekt att  smittospridningen minskar är absolut ingen 

omöjlig koppling. 

 

Dock, pga. att  infektionskliniken anser att det är oetiskt att föra anteckningar över en kontroll 

grupp för att sedan gå ut med dessa fakta gör att det finns ingen man kan mäta resultat på. Det 

finns alltså inga egentliga vetenskapliga fakta som visar det direkta sambandet mellan 

sprututbytesprogrammet och en minskad smitta. 
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”Det är bara att hämta ut sprutor/kanyler” 

Om man anser att ”bara” hämta ut sprutor är att: 

- minst vara 20 år 

- tidigare ha ett bevisat missbruk 

- få en vaccination mot Hepatit A,B 

- HIV testa sig var tredje månad 

- få nya sprutor/kanyler gentemot att man lämnar in de gamla 

så visst, då är det bara att hämta ut sprutor/kanyler. Därtill skall man se att missbrukaren får 

övrig vård, kurator hjälp, preventivmedel och graviditetstest på kvinnorna.  

”Sprututbytesprogrammet är ett dyrt projekt för samhället att bära” 

Infektionskliniken har en årlig omsättning på cirka 1,5 miljoner kronor. Större delen av den 

summan går till personal kostnader, lokaler, vacciner och analyser. Cirka 50-60000 kr går till 

sprutor/kanyler. 

 

”Det råder stor oenighet om projektets vara eller icke vara” 

Svaret är både ja och nej. Åsikterna runt om i Sverige varierar väldigt. Dock skall man ha i 

åtanke att samtliga statliga organ samt de politiska partierna i den aktuella regionen är FÖR 

programmet. 

 

Löpande diskussion 
Citaten ovan är ganska tydliga exempel på vanliga frågeställningar från allmänheten, och som 

insamlad fakta visar råder stor okunskap och ovisshet kring ämnet. Anledningarna till detta är 

många, men en av de främsta är att beslutande organ inte själva verkar veta hur framtiden 

skall se ut för sprututbytesprogrammet.  

 

Den process som initierades i och med att sprututbytesprogrammet startade 1986 har nu pågått 

i 18 år och resultatet är i stort sett det samma som vid uppstarten. Många undersökningar och 

utvärderingar har gjorts, mycket tid och pengar har lagts enbart för att komma fram till den 

rätt självklara insikten om att verksamheten antingen skall avvecklas eller fortgå.  

Vi anser det förskräckande att våra folkvalda representanter i de politiska partierna har haft 

och fortfarande har så oerhört svårt att ta ställning och nå fram till ett gällande beslut. Man 

skall ha i åtanke att de som drabbas av denna beslutsvånda är människor, med samma värde 

som du och jag, vars stora misstag här i livet var att börja använda droger. Detta missbruk ger 
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inte mig eller dig någon rätt att döma ut denna individ. Trots att samhället ej tillåter missbruk 

av narkotika så bör det ej vara dödsstraff på det, men HIV smitta leder till döden. 

 

Är detta då ett steg mot en mindre restriktiv narkotika politik? 

Många kan anse att utdelningen av sprutor är ett steg mot en liberalare narkotika politik 

eftersom det enda syftet med dessa är att injiciera narkotika men så är inte fallet. Dessa 

sprutor fyller även det syfte att det skall hindra spridning av dödliga sjukdomar, sprutor som 

narkomanen på annan väg skulle ha skaffat sig, sprutor som efter användande skulle kunna ha 

legat där människor jobbar och våra barn leker.  

En annan aspekt av detta program är att vi, alltså samhället ger oss en chans att skapa ett 

kontakt och nätverk med dessa människor. En kontakt som i annat fall förmodligen skulle 

vara bristfällig. För många narkomaner är sprututbytet och dess personal så mycket mer än 

bara en institution. Ett etiskt problem som både från politiskt och medicinskt håll, måste ha en 

lösning är att det måste finnas en kontrollgrupp bland involverade människor. Avsaknaden av 

denna kontrollgrupp har varit ett problem som följt projektet sedan starten. Många anser att 

det inte är etiskt riktigt att föra anteckningar över dessa patienter för att sedan offentliggöra 

dem, men detta kanske är ett måste.  Följden av att inte ha en kontrollgrupp är att varken 

positiva eller negativa effekter angående programmet kan säkerställas med fakta, vilket 

givetvis har bidragit till den utdragna processen om projektets vara eller icke vara.  

 

Vi inledde detta arbete med en objektiv syn angående sprututbytesprogrammet, men med de 

fakta och övriga uppgifter vi erhållit under arbetets gång, då vi förutsätter att de är korrekta, 

anse vi att sprututbytesprogrammet ÄR mer än bara rena sprutor. Således anser vi INTE att 

detta är ett steg mot en liberalare narkotika politik, utan att verksamheten främst bör ses som 

ett en vårdande insats. Denna synpunkt förutsätter att sprututbytesverksamheten fortsätter med 

de restriktionen som finns i samband med detta.  

Det vi diskuterat här är vad vi anser vara en vårdande insats. Sprututbytet får inte bli ”bara” 

ett sprututbyte, utan det primära måste vara ett omhändertagande av en grupp som annars står 

utanför samhället. 
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