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 Sammanfattning 
 

Sedan mitten av 80 talet pågår försök med så kallade sprututbytesprogram i 

Malmö och Lund. Syftet med sprututbytesprogrammen är och har varit att främst 

minska spridningen av HIV/AIDS och hepatit där injektionsmissbrukare som 

grupp är minst sagt överrepresenterade. Programmen är dock mycket 

omdebatterade och har många kritiker, i Sverige har debatten om 

sprututbytesprogrammens vara eller inte vara den senaste tiden varit särskilt het då 

det nu är aktuellt att missbrukare över hela Sverige skall få möjlighet att delta i 

program liknande den försöksverksamhet som bedrivits i Malmö och Lund.  

Programmen går i korthet ut på att injektionsmissbrukare ges möjlighet att byta ut 

använda kanyler och sprutor mot nya och sterila. Utöver detta ges de i regel även 

möjlighet att ta del av utbildning i smittfrågor samt att få kontakt med exempelvis 

primärvård.  

Vårat syfte med detta arbete har varit att försöka skapa en nyanserad bild av vad 

dessa program går ut på, samt vad de har för effekt på den grupp de primärt har 

för avsikt att skydda, narkotikamissbrukarna. I vårat arbete har vi valt att endast 

kortfattat beskriva den verksamhet som bedrivits i Malmö och Lund, utan närmare 

analys, för att istället främst titta på internationella erfarenheter, från de länder där 

sprututbytesprogrammen funnits i permanent form under mer eller mindre längre 

tid.  

Debatten i Sverige har i våra ögon varit väldigt svart/vit. Antingen ät man för eller 

så är man mot. Vi har under arbetet strävat efter en så neutral inställning som 

möjligt, men vår slutsats blir ändå att det krävs betydligt mer forskning i ämnet 

för att fastställa om fördelarna överväger nackdelarna samt att det med bäring mot 

detta, i vart fall inte ännu bör införas permanenta sprututbytesprogram i Sverige.
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1   Inledning 
 

Syftet med sprututbytesprogrammen är och har varit främst att minska 

spridningen av HIV/AIDS och hepatit, där injektionsmissbrukare är minst sagt 

kraftigt överrepresenterade, men också att på ett naturligt sätt kartlägga vilka 

som aktivt missbrukar samt vilka som redan bär på dessa sjukdomar. Sist, men 

icke minst viktigt menar förespråkarna för sprutbytesprogrammen att detta ger 

sjukvården i synnerhet och samhället i stort en möjlighet att tillhandahålla 

missbrukarna andra psykosociala och medicinska vårdinsatser som annars ej 

skulle vara möjliga, då denna grupp ofta lever utanför samhällets naturliga 

kontrollsystem.   

Sprutbytesprogrammen är dock mycket omdebatterade och har många kritiker. 

Meningarna om huruvida syftet med denna åtgärd uppnås går isär och debatten 

har varit särskilt ”het” den senaste tiden då folhälsominister Morgan Johansson 

under hösten förväntas komma med ett förslag som innebär att missbrukare 

över hela Sverige skall få möjlighet att delta i liknande program.  

Vi har båda ett intresse av att i framtiden arbeta mot narkotika och missbruk 

och har under en tid följt debatten som förts bland annat i Svenska Narkotika 

Polis Föreningens medlemstidning. Vi har då slagits av hur svart- vit debatten 

varit kring detta ämne och hoppas genom detta arbete få en mer nyanserad bild 

av vilka effekter sprututbytesprogrammen har, samt hur effektiva de är. 
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1.1   Bakgrund 
 

Sedan mitten av 80- talet pågår i Malmö och Lund försök med så kallade 

sprutbytesprogram. Runt om i världen, exempelvis i vårat grannland Norge 

finns liknande program i permanent form. 

 

Sprututbytesprogrammen väcker starka känslor och är kontroversiella. De som 

är för sprututbytesprogrammen menar att de minskar spridningen av exempelvis 

HIV/AIDS och ger samhället en möjlighet att få kontakt med en annars 

”ljusskygg” grupp. De som är mot sprututbytesprogrammen menar att de är 

ineffektiva samt att missbruksfrekvensen ökar och att de som deltar i 

programmen är mindre benägna att avbryta sitt missbruk. Ett annat argument 

som lyfts fram är att staten genom insatser som dessa indirekt bidrar till det 

missbruk som lägger ner sådana resurser på att stoppa, man menar helt enkelt 

att dessa projekt innebär en omöjlig paradox. 

 

1.1.1  Sprutbytesprojektens uppkomst i Sverige 

 

Sedan hösten 1986 har injektionsnarkomaner i Skåne haft möjligheten att byta 

sina sprutor och kanyler mot rena injektionsverktyg genom sprutbytesprogram1. 

Projektet startades av personalen på infektionsmottagningen och 

narkomanvårdsenheten i Lund. Ett drygt halvår senare följde 

infektionsmottagningen i Malmö efter och startade ett likvärdigt projekt. 

 

Anledningen till att dessa projekt startades upp var den närmast epidemiska 

spridningen av HIV bland injektionsmissbrukarna. Under åren 1983-85 spred 

sig HIV väldigt snabbt bland Stockholms heroinister. Det var under dessa år  

som HIV-tester började utföras och testerna visade att år 1985 var över 50 % av 

Stockholms heroinister smittade, medan heroinisterna i Skåne ännu inte hade  

smittats av HIV. Skåne som har ett narkotikamissbruk liknande Stockholms, 

med bl.a. ett utbrett heroinmissbruk, stod 1986 inför ett akut hot om HIV-

                                                
1  http://www.pphiv.org/publikationer/nr5/5_8.asp (2005-10-30) 
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spridning då de första fallen av HIV-smitta hade upptäckts. De tidiga fallen var 

troligtvis narkotikamissbrukare som smittats i Stockholm och sedan flyttat till 

Skåne. 

 

WHO (World Health Organisation) rekommenderade år 1986 en organiserad 

sprutbytesverksamhet som en förebyggande åtgärd i kampen mot HIV och 

AIDS. Denna rekommendation tillsammans med smittoläget i Skåne låg till 

grund för att de båda sprutbytesprojekten startade. 

1.1.2  Sprutbytesprojekten i praktiken 

 
För att få en inblick i hur sprutbytesprojektet fungerar i praktiken och vilken 

omfattning det handlar om, har vi valt att titta på projektet i Malmö. Projekten 

bedrivs som tidigare nämnts på liknande sätt med den skillnaden att projektet i 

Lund bedrivs i mindre skala då antalet missbrukare i regionen inte är lika stort 

som i Malmö. 

 

Verksamheten bedrivs under läkaransvar och en överläkare med medicinskt 

ansvar är därför knuten till verksamheten på halvtid. Sprutbytena utförs av två 

heltidsanställda undersköterskor. En kurator samt en barnmorska är även de 

medverkande på deltid.  

 

Kostnaden för sprutbytesprojektet uppgick år 1998 till c:a 1,4 miljoner kronor, 

varav drygt 800 000 kronor erhölls från folkhälsoinstitutet2. Den största 

kostnaden består av personalkostnader. Övriga kostnader är bl.a. hyres-, 

material- och analyskostnader.  

 

Sprutbytesprojektet har c:a 15000 besökare årligen fördelat på c:a 1000 

personer, vilket medför ungefär 60 besökare dagligen. Den typiske besökaren är 

ungefär 30 år och har injicerat narkotika till och från i minst 10 års tid. Cirka  

två tredjedelar har amfetamin som sin huvuddrog och en tredjedel missbrukar 

heroin. Under de senaste åren har det dock blivit vanligare att besökarna har ett 

blandmissbruk. Cirka 80 % av besökarna är män. 
                                                
2Gershagen M. et al, ”En intressentutvärdering av sprutbytesprojektet i Malmö”. (1999) Lunds Universitet. 
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Besöken är kostnadsfria för missbrukaren men för att få delta i 

sprutbytesprojektet ställs ett antal krav. För att få delta i projektet måste man 

vara minst 20 år. Vid första besöket registreras personen på ett personligt kort 

och födelseår måste uppges. Patienterna kan dock vara anonyma. Vid första 

besöket registreras uppgifter om nuvarande och tidigare sjukdomar och smittor, 

vilken typ av missbruk man har och när det inleddes, familjesituation och social 

situation. Patienternas besök registreras i dataregister. Vid vaccination, 

provtagning eller läkemedelsföreskrivning träder patientjournallagen in och 

anonymiteten bryts. För att få delta i projektet krävs också att patienten kan 

styrka sitt missbruk genom att t.ex. visa upp stickmärken. 

 

Vid det första besöket får patienten tre sprutor och sex kanyler. För att sedan få 

fler sprutor måste de tidigare erhållna sprutorna återlämnas. Vid fortsatta besök 

kan patienterna maximalt få 10 sprutor och 20 kanyler per besök. Vid en 

utvärdering av projektet visades att 98 % av sprutorna och 96 % av kanylerna 

återlämnades. 

 

Inom projektet erbjuds även enklare sjukvård och kontakt med läkare för en 

mer grundlig undersökning. Om behov för samtal med kurator finns kan även 

det ordnas. Tester för HIV och hepatit B och C genomförs var tredje månad. De 

som inte är smittade av hepatit A och B kan bli vaccinerade kostnadsfritt. 

Kondomer delas ut och patienterna får upplysning om vikten av skyddad sex. 

1.2 Syfte 
 

Vi vill med detta arbete skapa en nyanserad bild av vad dessa program går ut 

på, samt vad de har för effekt på den grupp de primärt är till för att skydda, 

narkotika missbrukarna. Vidare vill vi även reda ut om vinsterna av 

sprututbytesprogrammen uppväger nackdelarna, ur ett moralisk/etiskt 

perspektiv såväl som medicinskt. Eftersom erfarenheter från  

sprututbytesprogrammen finns på andra håll i världen tror vi att vi i Sverige kan 

dra nytta av dessa för att antingen helt förkasta idén om att införa ett  
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landsomfattande sprututbytesprogram, eller för att förbättra effekterna av ett 

sådant. 

1.3  Frågeställningar 
 

1. Har sprututbytesprogrammen den effekt man önskar? 

2. Finns det andra alternativ som skulle ge samma eller bättre effekt, och vilka är i 

sådana fall dessa? 

3. Hur har den svenska debatten gått och är sprututbytesprogram förenliga med 

svensk narkotikalagstiftning? 

1.4  Avgränsningar 
 

Det har tidigare skrivits ett liknande arbete om detta ämne på polisutbildningen 

i Umeå. I detta arbete låg fokus på den försöksverksamhet som bedrivits i 

Malmö och Lund. Vi har i detta arbete valt att endast kortfattat beskriva 

verksamheten på dessa platser, utan någon närmare analys. Vi har även valt att 

inte lägga någon större vikt vid de samhällsekonomiska aspekter som dessa 

program medför, utan istället valt att studera de psykosociala och medicinska 

effekterna av dessa program. Att helt lämna ut den ekonomiska aspekten kan 

tyckas vara att lämna ut en viktig pusselbit. Vi har dock ansett att de eventuella 

ekonomiska vinster/förluster som kan göras inte alls kan uppväga de 

psykosociala/medicinska aspekterna. Vad gäller lagtext har vi valt att endast  

 

inkludera de lagar som berör hantering av narkotika, läkemedel och hälsofarliga 

varor. Vi har inte inkluderat lagar som berör exempelvis hanteringen av 

patientjournaler o s v.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har för detta arbete använt två omfattande kunskapsöversikter som båda 

undersökt flera parametrar av sprututbytesprogrammens effektivitet. Dessa båda 

undersökningar, den ena framtagen på uppdrag av WHO och den andra av en 
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grupp svenska forskare, har legat till grund för den empiriska delen av vår 

resultatanalys. 

Vi har även letat i tillämplig litteratur efter teorier och förklaringsmodeller som 

passar den aktuella frågeställningen.  

Utöver detta har vi även inkluderat en översikt och förklaring till, vad vi anser 

vara, relevant lagtext i frågan samt det lagförslag som regeringen tagit fram 

inför en reglering av sprututbytesverksamheten i Sverige. Detta för att läsaren 

och vi, författarna av denna uppsats skall få en överblick över det rättsliga läget 

i frågan.  

Slutligen har vi tagit del av en stor mängd debattartiklar och intervjuer med 

personer som deltagit i den svenska debatten kring sprututbytesprogram. Vi har 

sovrat detta material och inkluderat de vi ansett vara talande för de argument 

som de som är positiva, respektive de som är negativa använder sig av. 

Många av de källor vi har använt oss av är hämtade från Internet. Vi har dock 

varit noga med att hämta exempelvis de kunskapsöversikter vi använt oss av, 

från dess ursprungliga källa, detta för att minska onödiga ”mellanhänder” och 

undvika oönskade förvanskningar av det material vi använt oss av. 
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2  Teori 

 
2.1  ”Harm reduction” 
 

Gemensamt för samtliga sprututbytesprogram är att de bygger på så kallad  

”harm reduction”. IHRA (International Harm Reduction Association) beskriver 

detta begrepp på följande sätt3 

 

”Policys och program som primärt försöker minska de ofördelaktiga hälso, 

sociala och ekonomiska effekterna av humörsförändrande substanser hos 

individuella missbrukare, deras familjer och samhällen, utan att kräva minskat 

missbruk”. 

 

I en Kanadensisk rapport där man vänder sig till kommunstyrelser i Brittish 

Columbia har man utvecklat denna beskrivning genom att poängtera att vikten 

av att harm reduction skall vara värdeneutral och sätta människan i fokus4. Det 

vill säga, man lägger inga värderingar i det faktum att vissa människor 

använder droger i icke medicinska syften eller om individen själv har en vilja 

att avsluta sitt missbruk. Man poängterar vidare att harm reduction i första hand 

fokuserar på att minska de skador som följer av ett högrisk beteende såsom 

injektionsmissbruk snarare än själva missbruket. Man ställer inga krav på 

nykterhet men poängterar vikten av att den deltagande själv ges en aktiv roll i 

att minska skadorna av missbruket. En annan viktig del av ett framgångsrikt 

harm reduction program menar man är att minska marginaliseringen av denna 

utsatta grupp och på ett effektivt sätt integrera dem i samhället igen. 

 

I rapporten ställer man upp sex punkter som man anser skall vara uppfyllda i ett 

harm reduction program: 

• Pragmatism: Harm reduction värdesätter att drogmissbruk är ett komplext och 

mångfacetterat problem som omfattar en mängd beteenden, från avhållsamhet 

till kroniskt beroende och som skapar en varierande grad av problem såväl för 

individen som för samhället. 

                                                
3 http://www.ihra.net/index.php?option=articles&Itemid=3&topid=0&Itemid=3# (2005-10-28) 
4 http:// www.healthservices.gov.bc.ca/ prevent/pdf/hrcommunityguide.pdf (2005-10-28) 
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• Mänskliga rättigheter: Harm reduction skall respektera värdigheten och 

rättigheterna för de som missbrukar droger och vidmakthåller individens rätt att 

använda dessa, utan att lägga några värderingar i om detta är rätt eller fel. 

Fokus skall ligga på egna val, ansvar och förmåga att ta hand om sig själv. 

 

• Fokus på skadebegränsning: Faktumet eller omfattningen av en individs bruk 

av narkotika skall komma i andra hand. I första hand skall en minskning av de 

skadliga effekterna av missbruk komma snarare än att minska själva 

droganvändningen. 

 

• Maximera interventions möjligheterna: För att fungera effektivt skall harm 

reduction program ta hänsyn till att varje individ kräver olika typer av 

interventioner och att det därför är nödvändigt att ge individen ett flertal 

möjligheter till att ta del av interventioner. 

 

• Prioritering av omedelbara mål: Harm reduction skall se till att individens 

mest akuta behov tas till vara och förändringar skall ske stegvis över en längre 

tid.  

 

• Aktivt deltagande: Droganvändaren skall ges möjlighet att aktivt delta i 

programmet. I ett harm reduction program skall individens förmåga att fatta 

beslut för att förändra sitt liv värdesättas högt. 

 

Förespråkare av harm reduction program menar i motsats till de som är för en 

nolltolerans mot droger att vikten av att hindra spridningen av HIV/AIDS och 

andra relaterade skadeverkningar av drogmissbruk är mer akuta och uppnåeliga 

än att stoppa illegal droganvändning5. Man menar således att en strikt 

nolltoleransinställning mot illegal droganvändning kan vara ineffektiv och till 

och med kontraproduktiv samtidigt som man poängterar att harm reduction inte 

handlar om att stödja eller befrämja nyrekryteringen av missbrukare. 

 

                                                
5 Lines, Rick et al (2004) ”Prison needle exchange- Lessons from a comprehensive review of international 
evidence and experience”  
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2.2  ”Boten är värre än sjukan” 
 

I en bok skriven för företagsledare av författaren Peter M Senge, tar författaren 

upp ett flertal ”lagar”6 ägnade att skapa lärande organisationer. Med en lärande 

organisation förstås en organisation som: ”tar till sig, utvecklar och förmedlar 

kunskaper och förändrar sig så att man tar till sig dessa kunskaper”. Senge 

betonar och förespråkar således vikten av ett systemtänkande för att skapa en 

lärande organisation. En av de ”lagar” Senge inkluderat i sin bok har han kallat 

”Boten kan vara värre än sjukan”. Med detta menar Senge att den enkla och 

kända lösningen inte bara kan visa sig vara ineffektiv, utan till och med 

kontraproduktiv. Senge illustrerar detta genom följande enkla analogi: 

 

”En person kan dricka alkohol för att han eller hon har ett dåligt 

självförtroende eller ett alltför stressigt arbete. Successivt blir botemedlet värre 

än problemet. Dessutom försämrar det självförtroendet och ökar stressen”.  

 

 Senge menar vidare att den långsiktiga effekten av lösningar som inte påverkar 

hela systemet är att behovet av hjälp ökar snarare än minskar. Enligt Senge är 

en dåligt genomtänkt statlig inblandning inte bara ineffektiv, den skapar 

dessutom ett beroende hos den som berörs, genom att den minskar  

benägenheten hos den berörde att själv ta itu med problemet. Senge påpekar 

alltså att kortsiktiga lösningar såsom vissa sociala insatser, skapar ett långsiktigt  

 

beroende och att detta faktum är så vanligt att det bland systemtänkare fått ett 

eget namn: ”Lätta på trycket”.   

 

Att på detta sätt ”lätta på trycket” skapar enligt författaren ett ökat beroende 

vilket i sin tur försvagar systemet. Slutligen citerar Senge en naturresurs expert, 

Donella Meadows som sammanfattat kriterierna för en lyckad, långsiktig 

lösning på följande sätt:  

 

                                                
6 Senge, Peter M (1990) “Den femte disciplinen”, Fakta Info Direkt, Stockholm.  
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”[långsiktiga lösningar måste]…stärka systemens förmåga att ta hand om sina 

egna problem”.   

2.3   Stämplingsteorin7 

 

Stämplingsteoretikerna anser att orsaker till brottslighet och avvikande beteende 

finns att söka hos det etablerade samhället och dess krav på individen. De anser 

inte att dessa avvikande beteenden är orsakade av sociala förhållanden utan att 

de är definierade av sociala förhållanden. Stämplingsteorin fokuserar alltså på 

betydelsen av omgivningens reaktioner på en avvikande handling. En 

avvikande handling är enligt stämplingsteorin alltså inte avvikande innan 

samhället och omgivningen ”klassar” handlingen som avvikande. 

 

Stämplingsteoretikerna menar att samhällets utpekande av en viss individ som 

avvikande, kan leda till att individen till slut accepterar denna syn på sig själv 

och uppfattar sig själv som avvikande. I fortsättningen kommer individen att 

bete sig som avvikande, vilket leder till att denne fortsättningsvis bryter mot 

samhällets normer i ännu större utsträckning. Detta fenomen kallar 

stämplingsteoretikerna för sekundär avvikelse. De menar att många människor 

har en primär avvikelse av en annan anledning, t.ex. kulturella eller 

psykologiska skäl, men det är bara en del som upptäcks. De som inte upptäcks 

får inga samhälleliga reaktioner på sitt beteende och utvecklar inte den  

 

 

sekundära avvikelsen utan kvarstår vid den primära. Den del som upptäcks 

möts dock med reaktioner från samhället och avviker efter det ännu mer då de 

utvecklar en negativ identitet och börjar avvika i linje med sin nya identitet. 

 

Stämplingsteoretikerna anser att samhället är ojämlikt. Olika människor har 

olika status som gör att de tillskrivs olika egenskaper av sin omgivning. De med 

låg status som bär en negativ stämpel, t.ex. kriminella och narkomaner, har 

begränsade livsmöjligheter. Det är enligt det stämplingsteoretiska synsättet 

                                                
7 Sarnecki, J. (2003): Introduktion till kriminologi. Lund: studentlitteratur. 
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samhällets reaktioner som har skapat de begränsade livsmöjligheterna, varför 

reaktionerna från samhällets sida förstärker dessa avvikande beteenden. 

 

3  Resultat 
 
3.1  Internationella erfarenheter 

Vi har för denna del gått igenom två av varandra oberoende rapporter som båda 

tar upp frågan om sprututbytesprogrammens effektivitet. Rapport nummer ett är 

framtagen på uppdrag av World Health Organisation (WHO) medan rapport 

nummer två är utgiven av Blåbandrörelsen, NSO, SIMON och RNS.  

 

3.1.1   WHO:s granskning8 
 
Under 2004 gjorde, på uppdrag av WHO, Dr Alex Wodak och Ms Ann Cooney 

en kunskapsöversikt över de befintliga analyser som gjorts av 

sprututbytesprogram runt om i världen. I studien har man bland annat tittat på 

hur effektiva sprututbytesprogrammen visat sig vara. De rapporter som använts 

i studien producerades alla mellan åren 1989 och 2002. 

 

Med anledning av vad som framkommit i analysen av dessa rapporter menar 

författarna att det finns överväldigande bevis för att sprututbytesprogrammen 

kraftigt minskar riskbeteenden hos injektionsmissbrukare samtidigt som den 

minskar spridningen av främst HIV/AIDS. Ett flertal av de studier som  

analyserats har visat på andra positiva bieffekter, förutom minskad spridning av 

HIV/AIDS. Bland dessa finns en ökad kontakt med primärvården, minskning av 

andra via blod överförda virus samt en ökad motivation och vilja hos de som 

deltar att medverka i missbrukarvård o s v. I en av studierna formulerade man 

detta som att sprututbytesprogram fungerar som en positiv länk i att skapa 

drogfrihet.  I rapporten poängterar man dock att de övriga positiva effekter man 

kunnat påvisa inte är lika väldokumenterade och att sprututbytesprogrammens 

främsta fördel är minskad spridning av HIV/AIDS.  

 

                                                
8 Wodak A, Cooney A (2004) ”Effectiveness of sterile needle and syringe programming in reducing 
HIV/AIDS among injecting drug users”. 
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Man har inte i denna studie kunnat hitta några hållbara bevis för negativa 

bieffekter till följd av sprututbytesprogram vad gäller nyrekrytering, varaktighet 

eller frekvens av vare sig icke injicerat missbruk eller injektionsmissbruk.  

Man poängterar dock vikten av att utdelning/inhämtning av rena sprutor och 

kanyler inte räcker till för att minska spridningen av HIV/AIDS utan att denna 

åtgärd skall ses som en del i ett system av harm reduction åtgärder för att hindra 

spridningen av HIV/AIDS. 

 

Slutligen har man i rapporten tagit fram ett antal rekommendationer för hur 

sprutbytesprogrammen skall implementeras i samhället, bland dessa finns: 

 
1. I områden där man redan de facto har HIV/AIDS epidemier eller där en sådan 

är förestående bör man snarast öka tillgängligheten av rena sprutor och kanyler 

för att på så sätt få kontroll över/förhindra en sådan. Man uppskattar i rapporten 

att 200 sprutor per år/deltagare är en lämplig siffra för att få kontroll över 

spridningen av sjukdomen. 

2. Man rekommenderar ej att pilotprogram (som exempelvis de som bedrivits i 

Malmö/Lund) skall bedrivas då man anser att det finns så pass starka bevis för 

att sprututbytesprogrammen har önskad effekt, utan några negativa bieffekter 

att pilotprogrammen endast riskerar att hämma den, för programmen , 

nödvändiga expensionsfasen.  

3. Man menar också att vilka krav man ställer på återlämnande av använda 

sprutor/kanyler måste ske på ett dynamiskt och ett för situationen anpassat sätt. 

Vissa program kräver hundraprocentig återlämning medan andra inte ställer  

några krav alls på återlämning av gamla kanyler/sprutor. Man har inte kunnat 

påvisa att någon metod skulle vara bättre än den andra utan menar att man för 

varje program måste hitta den bästa lösningen. Att minska cirkulationstiden för 

använda sprutor och kanyler skall vara det primära, inte hur detta sker.  

4. Att tillhandahålla rena sprutor och kanyler för injektionsmissbrukare förefaller 

enligt författarna vara en nödvändig snarare än en tillräcklig åtgärd och bör 

därför kopplas sammankopplas med andra insatser såsom utbildning, 

tillhandahållande av kondomer o s v. till injektionsmissbrukare. 
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3.1.2  Sprututbyte9 
I en studie liknande den från WHO har tre svenska forskare gjort en 

kunskapsöversikt av det befintliga materialet kring sprututbytesprogrammens 

effektivitet. Totalt granskades i denna studie 143 artiklar i ämnet. Av dessa 

uppfyllde 69 artiklar de kriterier som satts upp för studien. Dessa kriterier var: 

 

1. De försökte mäta effekterna av sprututbytesprogram 

2. Studien innehöll kontroll och/eller jämförelsegrupper för att bedöma effekterna. 

 

Tretton av studierna har försökt mäta HIV prevalens eller HIV incidens. Sju av 

dessa studier visar att sprututbytesprogrammen inte ger någon effekt på HIV- 

incidensen, det vill säga antalet nysmittade.  

 

Fyra av studierna har granskat hur sprututbytesprogrammen påverkar 

spridningen av Hepatit. En av studierna har påvisat en minskad spridning, en 

studie en ökning och två ingen signifikant skillnad.  

 

31 av studierna som granskats har inriktat sig på vilken effekt 

sprututbytesprogrammen haft på riskbeteenden i samband med 

sprututbytesprogrammen. 15 av dessa har påvisat en positiv effekt på dem som 

deltagit, främst genom att man i mindre utsträckning undviker att dela sprutor  

med varandra. 16 av studierna visar på att programmen inte har någon effekt 

märkbar effekt medan fem visat att den till och med har en negativ effekt på 

riskbeteendet. 

 

Som tidigare nämnts visade den rapport som tagits fram för WHOs räkning att 

sprututbytesprogrammen var en effektiv länk i att hjälpa injektionsmissbrukarna 

bort från sitt missbruk. I den svenska studien var dock resultatet mer tvetydigt. I 

10 av de 69 studierna undersöktes denna parameter. I tre av dessa framkom att 

det snarare var tvärtom, det vill säga att de som deltog i programmen var mer 

                                                
9 Käll Hermansson, Rönnberg, Bergvall (2005) ”Sprututbyte - en genomgång av den internationella 
forskningen och den svenska debatten”.  
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benägna att fortsätta sitt missbruk. Tre av studierna visade inte på någon 

markant skillnad och en av studierna visade positiva resultat.  

 

Andra studier visade att programmen inledningsvis kunde ha en positiv effekt 

på benägenheten att föra missbrukarna vidare till beroendevård men att denna 

effekt avtar efterhand. Några studier visade även att de som deltog i 

programmen var mer benägna att avsluta sin behandling i förtid än de som inte 

deltog.  

 

Upphovsmännen till denna studie menar att utfallet av programmens effektivitet 

till hög grad kan ha att göra med hur lång tid programmen studerats. I ett antal 

av de 69 studierna framkom att de olika sprututbytesprogrammen inledningsvis 

hade en positiv effekt på smittospridningen men att denna effekt avtog med 

tiden. Man poängterar dock att man i denna studie endast kunnat göra en 

”skissartad” genomgång av detta och att mer noggranna studier torde vara 

nödvändiga. 

 

Man har endast hittat en handfull studier som närmare granskat vad som händer 

med de använda sprutorna. I två av dessa hitta man ingen korrelation mellan 

sprututbytesprogrammen och ökningar i antalet slängda sprutor. I båda dessa 

studier studerade man dock program som tillämpade 100 % återlämning för att 

få ut nya sprutor och kanyler. En av studierna visade att de som deltog i  

programmen var noggrannare med att göra sig av med sprutorna än de som inte 

deltog i programmen. 

 

Avslutningsvis har man tittat på i vilken mån andra interventioner såsom 

metadonprogram, HIV testning, utbildning o s v kan vara att föredra till 

sprututbytesprogrammen. Åtta av de tolv rapporter som granskats i frågan har 

påvisat att dessa alternativ har en mer positiv effekt än 

sprututbytesprogrammen. Två av studierna visar på motsatt resultat och två 

visar inte på någon markant skillnad. Man poängterar dock att studierna på 

detta område är få till antalet.   
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3.2  Lagtext 
 

Nedan följer en sammanfattning av svensk narkotika lagstiftning samt det 

lagförslag som regeringen tagit fram. Syftet med detta är att dels ge läsaren en 

inblick i hur svensk narkotika lagstiftning är uppbyggt samt för att ge läsaren en 

inblick i hur lagstiftaren tänkt att eventuella svenska sprututbytesprogram 

kommer att fungera. 

3.2.1   Förslag till lag om utbyte av sprutor och kanyler 10 
Enligt regeringens uppfattning är det nu hög tid att i lag reglera vad som i 

framtiden ska gälla för sprutbytesprojekten. Regeringen överlämnade en remiss 

till lagrådet den 22 juni 2005.  

I remissen finns följande förslag till lag om utbyte av sprutor och kanyler. 

 

Inledande bestämmelse 

1 § I denna lag finns bestämmelser om utbyte av sprutor och kanyler. Vad som i 

denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett 

landsting. 

Lagens syfte 
2 § Syftet med denna lag är att genom utbyte av sprutor och kanyler förebygga 

spridning av HIV-infektion och andra blodburna infektioner bland personer 

som missbrukar narkotika, på ett sådant sätt att den enskilde kan motiveras för 

vård och behandling. 

 Tillstånd att bedriva verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler 
3 § Verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler får inte bedrivas utan 

Socialstyrelsens tillstånd.  

    Socialstyrelsen får meddela ett landsting tillstånd att inom ramen för dess 

hälso- och sjukvård bedriva verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler.  

    Tillstånd får meddelas endast efter gemensam ansökan från landstinget och 

en eller flera kommuner inom landstinget. Den eller de kommuner där 

verksamhet skall bedrivas skall ha deltagit i ansökan.  

   
                                                
10 Lagrådsremiss, av regeringen överlämnat till lagrådet den 22 juni 2005. 
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  Ett meddelat tillstånd får återkallas om det förekommer missförhållanden i 

verksamheten. 

 

4 § Socialstyrelsen får meddela tillstånd för högst två år åt gången. Har en ny 

ansökan givits in till Socialstyrelsen innan tiden för gällande tillstånd har löpt ut 

får verksamheten fortsätta i avvaktan på Socialstyrelsens beslut. Villkor för 

tillstånd 

5 § Innan en ansökan om tillstånd ges in skall samråd ske mellan landsting, 

medsökande kommun och övriga kommuner inom landstinget.  

    I ansökan skall landstinget och medsökande kommuner redovisa hur behovet 

av avgiftning och vård av missbrukare kommer att tillgodoses. 

Villkor för utbyte av sprutor och kanyler 
6 § En spruta eller en kanyl får lämnas ut av landstinget endast om en begagnad 

spruta eller kanyl samtidigt lämnas in. Utlämnande får dock ändå ske om det 

finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte 

kan lämnas in. 

Sprutor och kanyler som lämnas ut skall vara märkta på ett sådant sätt att det 

går att fastställa ursprunget.  

    Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast vid personligt besök och till den 

som har fyllt    20 år.  

Endast personer som kan anses bosatta i ett landsting som har beviljats tillstånd 

får delta i verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler i det 

landstinget. 

Överklagandeförbud 
7 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas. 

Bemyndigande 
8 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela sådana 

ytterligare föreskrifter om sprututbytesverksamheten som behövs till skydd för 

enskilda. 
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3.2.2         Svensk narkotikalagstiftning. 
 

Svensk narkotikalagstiftning bygger på nolltolerans mot all befattning med 

narkotika som inte används för medicinskt bruk. Detta regleras i 

Narkotikastrafflagens första paragraf11 där det framgår att man varken får: 

• Överlåta 

• Framställa narkotika som är avsedd för missbruk 

• Förvärva i överlåtelsesyfte  

• Anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera, förvara eller ta annan sådan 

befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk. 

• Bjuda ut till försäljning, förvara eller befordra vederlag för narkotika, förmedla 

kontakt mellan säljare och köpare eller annan åtgärd som är ägnad att främja 

narkotikahandel 

• Inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika. 

 

Definitionen av vad som är narkotika finns i Narkotikastrafflagens 8§: 

 

”Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med 

beroende framkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som 

 med lätthet kan omvandlas till varor med sådana effekter och som: 

 

1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt internationell överenskommelse 

som Sverige har biträtt, eller 

2. av regeringen förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen.” 

 

All narkotika uppförs på läkemedelsverkets narkotikaförteckningar. Endast de 

ämnen som finns i dessa förteckningar är narkotika i lagens egentliga mening. 

Andra ämnen som inte hunnit komma upp på denna lista är ej att räkna som 

narkotika, även om deras verkan är ”uppenbart narkotikalik”. 12 

 

                                                
11 Lag 1968:64, Sveriges lagar, 2004 
12 Hartelius (2004) ”Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor”. 



Sprututbytesprogram 
Mikael Emsing 
Mattias Peterson 

 18 

2005-11-22 

Även befattning med så kallade ”hälsofarliga varor” regleras i svensk lag.13 Hit 

räknas bland annat vissa former av Ecstasy. Dessa varor får endast användas i 

forskning eller i industriella syften.  

 

Läkemedel definieras i Läkemedelslagen14 som ”varor som är avsedda att 

tillföras människor eller djur för att förebygga, påvisa, lindra eller bota 

sjukdom eller symptom på sjukdom eller att användas i likartat syfte”.  Dessa 

får endast användas i medicinskt eller vetenskapligt syfte. 

 

3.3  Debatten om sprutbytesprojekten 
För att på ett enkelt men tydligt sätt visa hur debatten förs och vilka åsikter som 

framförs angående sprutbytesprojekten har vi sammanställt ett antal artiklar och 

intervjuer med personer som på olika sätt är berörda av sprutbytesprojekten. 

 

Intervju med Anders Annell15. Annell är anställd som socialläkare i 

Stockholms stad och har arbetat med narkomaner sedan 1964. Han har besökt 

och granskat sprutbytesprojekten i både Malmö och Lund. Annell är negativ till 

dessa projekt och nedan redovisas några av hans argument. 

 

• Vården sänder ut ett dubbelt budskap. Med ena handen delar man ut sprutor, 

med den andra säger man att ”du ska sluta”. Det kanske inte betyder så mycket 

när man är mitt uppe i sitt missbruk, men däremot när man är på väg in i det 

eller på väg ut. 

 

• Man teknikaliserar en fråga som egentligen är av beteendemässig art. Jag menar 

att vad det egentligen handlar om är hur var och en reagerar i en risksituation 

med de verktyg och partner som personen har. 

 

• De hälsoeffekter som projekten ska ge vid sidan om sprutbytet kan uppnås på 

andra sätt t.ex. genom att inrätta en särskild vårdcentral för missbrukare. En 

                                                
13 Lag 1999:42, Sveriges lagar, 2004 
14 Lag 1992:859, Sveriges Lagar, 2004 
15 http://www.stockholms.fria.nu (2005-11-01) 



Sprututbytesprogram 
Mikael Emsing 
Mattias Peterson 

 19 

2005-11-22 

sådan har funnits i Stockholm i två år. Där har de dessutom tillgång till fotvård 

och en tandläkare vilket de inte längre har i Malmö. 

 

• Vi har haft en tradition av restriktiv narkomanvård i Sverige, att vi ska kämpa 

med alla människor och hjälpa dem ur missbruket. Men under 1990–talet har 

narkomanvården drabbats av stora ekonomiska besparingar. Nu har vi fått en  

 

generation av tjänstemän och narkomanvårdare som inte har upplevt att vi 

tidigare haft en bättre fungerande narkomanvård. De tycker att vad som helst är 

bättre än ingenting. 

 

Artikel av Per Johansson16. Johansson är förbundssekreterare i RNS ( 

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle) som är en folkrörelse mot narkotika. De 

har 10 000 medlemmar och är religiöst och partipolitiskt obundna. Johansson är 

negativt inställd till sprutbytesprojekten. 

 

• De sprutor Morgan Johansson (folkhälsominister) vill dela ut ska märkas så att 

det syns att de är legalt utdelade. Dessa ska polisen inte beslagta såsom man är 

skyldig att göra med andra sprutor man hittar i missbruksmiljöer. Nu inser 

regeringen att vissa ”legala” sprutor kommer att komma på drift och hamna hos 

”fel” personer (sprutor kommer att lämnas ut utan att en begagnad lämnas in – 

om ”särskilda skäl” föreligger, vilket nog kommer att ske rätt ofta). Så polisen 

ska beslagta märkta sprutor hos personer under 20 år. Och kanske i andra fall 

också, men det reder regeringen inte ut, det får rättsväsendet klara ut på egen 

hand. Min gissning är att polisens benägenhet att beslagta sprutor kommer att 

sjunka i och med att det kommer ut ”legala” sprutor på marknaden, vilket är hur 

rimligt som helst. Varför ska vissa få ha sprutor men andra inte?  

 

• Jag har personligen svårt att förstå varför inte alla narkomaner ska ha fri 

tillgång till sprutor om nu sprututbyte är ett effektivt sätt att förhindra hiv och 

andra sjukdomar. Det är som om bara patienter i vissa landsting ska få 

penicillin utskrivet medan andra får klara sig utan. 

                                                
16 http://www.rns.se/comment.asp?intId=92 (2005-11-01) 
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Artikel av Sven Alhbin17. Alhbin är ordförande i SNPF (svenska 

narkotikapolisförening) och jobbar som polis i Västra Götaland. Alhbin är 

negativt inställd till sprutbytesprojekten. 

 

• Det nya förslaget till lag om utbyte av sprutor och kanyler baseras på två 

felaktiga antaganden om narkotikamissbruk.  

 

Det ena felaktiga antagandet är att det skulle gå att upprätthålla en restriktiv 

narkotikapolitik samtidigt som man delar ut speciella hjälpmedel för den 

straffbara gärningen att injicera narkotika. 

Sprutprojekten kan bland missbrukare tolkas som en acceptans av fortsatt 

injicerande, hur vällovliga regeringens intentioner än är. 

Det andra felaktiga antagandet är att man inte tagit reda på hur 

injektionsmissbruk verkligen går till ute på fältet. Även om sprutor och kanyler 

är rena då de tas ur förpackningen blir de snabbt osterila. Miljön kring 

missbruket är rörig och smutsig. Missbrukare drar upp sina injektionslösningar 

ur samma förvaringskärl, vilket är en trolig förklaring till att hepatit C -smitta 

ökar trots utdelning av sprutor. 

 

• Minst en tredjedel av alla injektionsmissbrukare är svårt psykiskt störda. Dessa 

kan inte förväntas hålla reda på rena och orena sprutor och handla hygieniskt i 

förhållande till sitt eget drogintag. 

 

• Med våra erfarenheter bland kriminella och missbrukare kan vi säga att 

förslaget om sprututdelning är ett slag i luften. Det påverkar inte missbruket. 

Det låter missbrukarna gå kvar i drogträsket. Det ger fel signaler om samhällets 

inställning till missbruk. Och det finns dessutom inget vetenskapligt stöd för att 

sprututbytesprojekt i sig hindrar blodsmitta bland narkomaner i det långa 

loppet. 

 

 

 

                                                
17 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=229051 (2005-11-01) 
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Artikel av Bengt Svensson18. Svensson började som socialarbetare i början på 

70-talet i Malmö. I dag är han lektor vid socialt arbete på högskolan i Malmö 

och har forskat i ämnen som berör missbruk sedan slutet av 80-talet. Svensson 

är positiv till sprutbytesprojekten. 
 

• Sprutbytesprojektet är viktigt och det är bara i Sverige som en sådan 

verksamhet ses med oblida ögon, det ses som att man underlättar missbruket. 

Men ingen börjar knarka för att det går att få tag i rena sprutor, det visar inte  

 

minst min egen forskning. Och sprutbytesprogram är en effektiv metod för att 

hindra smittospridning bland injektionsmissbrukare. 

 
Artikel av Bengt Ljungberg19. Ljungberg är docent vid infektionskliniken i 

Lund och var delaktig i att starta upp sprutbytesprojektet i Lund.  

 

• Själva sprutbytet har alltid varit endast en delkomponent i ett större 

förebyggande arbete. Erbjudandet om sprutbyte har emellertid hela tiden haft 

mycket stor betydelse dels genom att det ger missbrukaren en praktisk 

möjlighet att följa uppmaningarna om att inte dela sprutor, dels som en 

inkörsport för andra preventiva åtgärder, t.ex. motivation till att göra något åt 

själva missbruket. För den enskilde missbrukaren görs det hela tiden klart att 

målet måste vara att sluta knarka, men att det är oerhört viktigt att inte bli 

hivsmittad på vägen mot detta mål 

 

• Projektet i Lund har väckt uppmärksamhet internationellt och situationen i 

Skåne betraktas av många som ett av de bästa exemplen på vad hivprevention 

bland narkomaner kan åstadkomma 20. Det är därför svårbegripligt att andra 

delar av Sverige inte kan få tillstånd att göra likadant. 

 

 

 

                                                
18http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=87123&template=news_print (2005-11-01) 
19 http://www.pphiv.org/publikationer/nr5/5_8.asp (2005-11-01) 
20 International epidemiology of hiv and AIDS among injecting drug users. AIDS 6:1053-68, 1992 
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Artikel av bl.a. Eva-Malin Antoniusson21. Antoniusson är verksam inom 

Svenska Brukareföreningen som är en intresseorganisation som tar tillvara på 

missbrukarnas sociala och samhälleliga intressen. Svenska Brukareföreningen 

är positiva till sprutbytesprojekten. 

 

• Vår egen forskning och den erfarenhet vi har från vårt tidigare arbete som 

narkomanvårdare styrker behovet av ambitiösa sprutbytesprogram av det slag 

som finns i Malmö och Lund. Om den som injicerar heroin eller amfetamin 

använder en ren eller en använd spruta avgörs, i den konkreta situationen, av 

om en ren spruta finns tillgänglig eller inte.  

 

Därför har sprutbytesprogram en viktig uppgift för att förhindra smittspridning. 

Den behöver sedan kompletteras med en kvalificerad, kraftigt utbyggd 

narkomanvård. 

 

3.4          Kritisk granskning av resultatet 
Vi har under hela vårat arbete haft stora svårigheter med att hitta neutrala 

källor. I stort sett allt material vi tagit del av har sitt ursprung i organisationer 

med tydliga ståndpunkter i frågan. Källorna har antingen varit för eller mot, och 

deras tolkningar av forskningsresultat o s v har gått helt isär. Det har varit för 

eller mot, ingen gråzon där man kunnat se vissa fördelar eller nackdelar med 

sprututbytesprogrammen. 

 

Vad gäller vår granskning av den svenska debatten har vi av utrymmesskäl inte 

kunnat ta med alla de åsikter som förekommit. Vi har ur det material vi tagit del 

av varit tvungna att själva välja de åsikter vi uppfattat som typiska för 

respektive sida, det vill säga de som är för programmen respektive de som är 

mot. Vidare har vi tagit del av en stor mängd intervjuer och artiklar, men 

säkerligen långt ifrån alla, vilket medför att vi säkerligen oavsiktligt uteslutit en 

del hållbara argument från båda sidor.  

 

 

                                                
21 http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article116306.ece (2005-11-01) 
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Då vi granskade upphovsmännen till WHO:s rapport, visade det sig att den ene, 

dr Alex Wodak varit ordförande i IHRA mellan åren 1996-200422.  

 

Wodak är också aktiv i den internationella drog legaliseringslobbyn och 

ordförande i Australian Drug Law Reform Association23, vars mål bland annat 

inkluderar legalisering av marijuana för personligt bruk, medicinsk användning 

av heroin och marijuana samt utskrivning av vissa nu illegala droger24. Detta 

gör självklart inte att rapporten automatiskt är vinklad och osaklig. I en artikel  

 

på http:// www.drugnews.nu25 tar dock förbundssekreteraren i RNS, Per 

Johansson upp ett antal vetenskapliga brister i Wodaks rapport. Bland annat 

pekar han på det faktum att Wodak inte inkluderat de enda randomiserade 

studierna som finns gällande sprututbytesprogrammens effektivitet. Han menar 

vidare att Wodak inte inkluderat sex av de studier som inkluderats i den 

svenska rapporten ”Sprututbyte” av Käll, Hermansson och Rönnberg samt att 

Wodak inkluderat ett antal artiklar som Käll et al av kvalitetsskäl inte inkluderat 

i sin rapport. 

 

Vad gäller den svenska rapporten ”Sprututbyte”, tar upphovsmännen själva upp 

det faktum att denna studie endast bygger på ”… studier i indexerade, 

vetenskapliga tidskrifter”. Vilket enligt dem kan ha gjort att ”… andra 

intressanta rön som framkommit på andra håll inte inkluderats i studien”.  Vi 

har visserligen hittat material där upphovsmännen till denna rapport uttalat sig 

negativt om ”harm reduction” som publicerats innan denna rapport, exempelvis 

i svenska ”Tidskrift för kriminalvård”26. Som tidigare nämnts påverkar detta 

inte automatiskt rapportens trovärdighet och då vi ej heller kunnat hitta några 

brister andra än de författarna själva påvisat, har vi ej lagt någon ytterligare vikt 

vid detta.  

 

 

                                                
22 http://www.ihra.net/index.php?option=displaypage&Itemid=98&op=page&SubMenu= (2005-11-04) 
23 http://www.drugnews.nu/article.asp?id=2923 (2005-11-04) 
24 http://home.vicnet.net.au/~adlrf/ouraims.html (2005-11-04) 
25 http://www.drugnews.nu/article.asp?id=2923 (2005-11-04) 
26 http://www.tfknet.se/pdf/TFK498.pdf (2005-11-04) 
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3.5  Resultatsammanfattning 

Utifrån de kunskapsöversikter vi tagit del av 8,9, har vi inte kunnat påvisa om 

sprututbytesprogrammen är effektiva eller ej. Dessa rapporter går helt isär på 

huruvida smittorisken minskar eller ej, samt vilken påverkan det har på 

deltagarnas riskbeteende och fortsatta missbruk.  

 
Det finns väldigt lite forskning om vilken effekt andra interventioner såsom 

utbildning o s v har på de faktorer vi tittat på. Dock förefaller den forskning 

som finns visa på positiva effekter av sådana insatser. 

 

 

Svensk narkotikalagstiftning bygger på nolltolerans, sammanfattningsvis är 

alltså enligt svensk lag all befattning med narkotika, hälsofarliga varor och 

läkemedel olaglig om det inte sker under de förutsättningar och med de villkor 

som angetts i respektive lag, det vill säga i princip endast i forskning eller 

medicinska syften och då under strikt kontroll.   

 

Vad gäller den svenska debatten kan konstateras att den främst handlar om 

huruvida forskningen visat att programmen är effektiva eller ej, samt om det är 

förenligt med svensk narkotikalagstiftning att påbörja sprututbytesprogram i 

Sverige eller ej. Mycket av debatten har även handlat om etiska/moraliska 

frågetecken kring programmen. Slutligen kan konstateras att debatten består av 

två läger, för eller mot och att få av de som yttrar sig i debatten pekar på både 

för och nackdelar med programmen. 
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4   Diskussion 
 

Syftet med detta arbete var att ge oss och läsaren av detta arbete en nyanserad 

bild av sprututbytesprogrammen och dess effekt på den grupp de primärt är 

avsedda att skydda, narkotikamissbrukarna.  

 

Vi anser att programmen i vart fall har två stora fördelar. Dels att de ger 

sjukvården en möjlighet att registrera och komma i kontakt med missbrukare 

inom sitt upptagningsområde, samt att de ger möjlighet för denna grupp att få 

del av andra vårdinsatser som kan vara viktiga för att avsluta sitt missbruk. 

Registreringen av missbrukarna ger vården en god möjlighet att kartlägga vilka 

som är smittade och på så sätt begränsa smittospridningen inom denna grupp. 

Dock anser vi att det finns andra sätt att uppnå detta på, exempelvis genom 

särskilda vårdcentraler för missbrukare, liknande det projekt som under en tid 

bedrivits ibland annat Stockholm, där de kan få tillgång till fri tandvård, 

utbildning i smittorisker och riskbeteenden etc. Forskningen kring huruvida 

sådana insatser har önskad effekt är dock bristfällig och ytterligare studier krävs 

för att empiriskt kunna fastställa dess effektivitet. Vi anser dock att riskerna 

med sådana insatser är betydligt mindre än de för sprututbytesprogrammen. 

 

Stämplingsteoretikerna menar att samhällets utpekande av en viss individ som 

avvikande, i detta fall missbrukare, kan leda till att individen till slut accepterar 

denna syn på sig själv och befäster uppfattningen om sig själv som missbrukare.   

Vi menar att sprututbytesprogrammen riskerar att sända signaler till 

missbrukarna om att de är hopplösa fall där samhället resignerat och istället för 

att lägga fokus på att hjälpa dem ur missbruket, snarare lägger fokus på att 

begränsa skadeverkningarna av deras missbruk. Förespråkarna av 

sprututbytesprogram menar att harm reduction åtgärder bidrar till att minska 

marginaliseringen av denna grupp. Vi anser dock att det snarare är tvärtom, 

programmen riskerar snarare att öka marginaliseringen genom att stämpla dem 

som missbrukare.  
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Många av de som är negativa till sprututbytesprogrammen menar att 

programmen innebär en omöjlig paradox, där staten i ena änden bedriver en 

noll- tolerans politik mot narkotikamissbruk och i den andra hjälper 

missbrukarna att fortsätta sitt missbruk genom att tillhandahålla 

injektionsverktyg. Vi delar denna uppfattning och menar att 

sprututbytesprogrammen är oförenliga med svensk narkotikalagstiftning.  

 

Harm reduction teoretikerna menar att man måste acceptera individens rätt att 

missbruka droger, utan att lägga in några värderingar i detta. Svensk 

lagstiftning går stick i stäv med detta, då denna bygger på en nolltolerans mot 

missbruk av narkotika. Vi anser till och med att sprututbytesprogrammen kan 

vara rent olagliga då det i narkotikastrafflagen är angett att åtgärder som är 

ägnade att främja narkotikahandel är straffbara. Att tillhandahålla sprutor till 

missbrukare kan främja bruket av narkotika, vilket i sin tur främjar handeln 

med narkotika. Olagligt eller ej, vi anser att sprututbytesprogrammen kommer 

att underminera svensk narkotika lagstiftning och motarbeta den svenska 

polisens insatser mot illegal narkotika hantering.  

 

Mycket tyder även enligt oss på att sprututbytesprogrammen är en kortsiktig 

lösning, i vart fall ställt mot det långsiktiga målet att helt få stopp på det illegala 

bruket av narkotika. Enligt Senges teori om att ”boten är värre än sjukan”, torde 

sprututbytesprogrammen därför snarast förvärra problemet och skapa ytterligare 

hjälpbehov hos missbrukarna, samtidigt som det försvagar gällande 

narkotikalagstiftning. 
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4.1 Slutsatser och förslag 
 

Med anledning av vad som framkommit ovan anser vi att: 

 

• Sprututbytesprogram ej bör införas i Sverige, samt att den verksamhet som nu 

bedrivs i Malmö och lund, avslutas. 

 

• Det krävs mer forskning av högre kvalitet för att fastställa om programmen har 

önskad effekt och att programmen innebär en sådan motsättning till svensk 

narkotikapolitik att eventuella vinster med programmen inte kan uppväga den 

försvagning av arbetet mot narkotika som programmen därför innebär. 

 

• Andra alternativ såsom särskilda vårdcentraler eller liknande är bättre alternativ, 

även om forskningen kring dessa än så länge är bristfällig. Vår åsikt är dock att 

riskerna med sådana program är mindre än sprututbytesprogrammen.  

 

• Att resurser bör tillföras narkomanvården och polisen samt att samverkan 

mellan polis, sjukvård och sociala myndigheter bör förbättras och prioriteras 

högt! 
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Förkortningar 

AIDS: acquired immuno deficiency syndrome 

HIV: humant immunbristvirus 

IHRA:  International Harm Reduction Association 

NSO: Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Stockholm 

RNS: Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle 

SIMON: Sveriges Invandrare Mot Narkotika  

SNPF: Svenska Narkotika Polis Föreningen 

WHO: World Health Organisation 

 

Övrigt 
Vi har i detta arbete använt flera olika benämningar på de aktuella programmen: 

”sprututbytesprogram”, ”sprutbytesprogram” o s v. trots att detta  kan förefalla 

förvirrande för läsaren, betyder de dock i sig samma sak. Sprututbytesprogram 

är kanske en något bättre översättning från engelskans ”needle exchange”, men 

vi har valt att använda den benämning som finns i respektive källa för att 

behålla eventuella citat o s v så källenliga som möjligt.  

 

 

  
 
 
 

 


