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Förord 
 

Uppsatsen har skrivits både enskilt och tillsammans. Vi studerade ämnet i dess dåtida och 

nutida kontext. Därefter sökte vi personer med kunskaper och åsikter som kunde vara av 

intresse för studien varpå intervjuguider författades. Yrsa tog kontakt med vederbörande, 

antingen via mejl eller telefon och bestämde tid för intervju. Yrsa intervjuade personen ifråga 

och Alexandra transkriberade samtliga intervjuer med undantag av två. Båda var närvarande 

vid alla personliga intervjuer. Analys av data skedde gemensamt. Alexandra lade grunden för 

större delen av arbetets struktur medan Yrsa ansvarade för den språkliga utformningen i det 

färdigskrivna materialet.   

 

Vi vill särskilt framföra vårt varmaste tack till vår handledare, professor Arne Gerdner, för all 

tid som han har ägnat studien. Med intresse och engagemang, både för oss studenter och för 

ämnet missbruk i socialt arbete har Gerdner guidat, konstruktivt kritiserat, ifrågasatt och 

skapat givande diskussioner genom hela arbetsprocessen. Gerdner har på ett professionellt 

och sakkunnigt vis knutit samman våra fynd kring den röda tråden och varit det viktigaste 

stödet för oss under hela uppsatsförloppet.  

 

Vidare vill vi tacka de personer som medverkade till intervjuerna och som på så vis 

möjliggjorde en datainsamling. Ett särskilt tack till den nyöppnade sprutbytesverksamheten i 

Stockholm som trots ett ansträngt tidsschema avsatte stor tid för studien. 

 

/Yrsa och Alexandra   
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Sammanfattning 
 

Studien har gjorts mot bakgrund av den pågående diskussionen gällande införandet av 

sprutbytesverksamhet i Jönköpings län och vill till den diskussionen tillföra de skilda 

erfarenheterna som finns i fyra olika existerande sprutbytesprogrammen i Sverige, att jämföra 

likheter och skillnader i praxis och att relatera dessa erfarenheter till deras mål och resurser. 

Trots att lagen om sprutbyte trädde i kraft år 2006 är sprutbyte fortfarande ett kontroversiellt 

ämne i Sverige. I denna omtvistade form av preventiv verksamhet finns det dock en viktig del 

som gör ämnet mer relevant och det är de goda, sociala bieffekter som programmen medför. 

Dessa omnämns i studien som paramedicinsk vård. Metoden som ligger till grund för studien 

är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Materialet har sedan analyserats för betydelsen av 

sitt innehåll och genom organisationsteori. Utgångspunkten är avhandlingar, vetenskapliga 

artiklar och litteratur i ämnet sprutbyte. Vid sprutbytesprogrammen i Sverige skiljer sig 

uppfattningarna åt gällande behovet och implementeringen av den paramedicinska vården i 

verksamheten. Likaså går åsikterna isär mellan de forskare, politiker och professionellt 

verksamma som intervjuats. En gemensam nämnare är dock synen på paramedicin i stort som 

något betydelsefullt för personer i aktivt missbruk, oavsett om det är landstinget eller 

socialtjänsten som bedriver den. Studiens konklusion blir således att denna form av 

verksamhet kräver ett holistiskt perspektiv av den vård som ska bedrivas. Samarbete utanför 

landstingens och kommunens gränser verkar gynnande. Landstinget har större inflytande än 

kommunen men kommunen har å andra sidan större resurser när det gäller paramedicinska 

vårdinsatser. I de landsting där eventuella sprutbytesverksamheter diskuteras kan studien ge 

exempel på goda respektive mindre goda paramedicinska insatser vid de program som idag är 

verksamma.  

 

Nyckelord: injektionsmissbruk, blodsmitta, organisation, möte. 
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Summary 
 

In light of the ongoing discussion regarding the possible introduction of needle exchange 

programs in Jönköping county, this study aims to compare similarities and differences in 

practice at four different needle exchange programs in Sweden and to relate these experiences 

to their objectives and resources. Despite the fact that the law of needle exchange entered into 

force 2006, needle exchange programs are still a controversial subject of discussion in 

Sweden. In this contested form of infection care there is an important part though which 

makes the subject more legitimate. That is the positive social side effects which come as a 

result of the programs. These effects are mentioned in the study as paramedic care. The 

method underlying the study is qualitative, semi structured interviews. The material has been 

analyzed for the relevance of its content and also through organization theory. The starting 

point is theses, scientific articles and literature on the subject of needle exchange. At the 

needle exchange programs in Sweden the perceptions regarding the need for and the 

implementation of paramedical care differs as well as the views of researchers, politicians and 

professionally active that we interviewed on the subject. A common denominator, however, is 

the perception of paramedical care at large as something significant for people in active 

addiction, whether it is the country council or the social services that engaged in it. The 

conclusion of the study is thus that this form of activities requires a holistic perspective of the 

care that should be conducted. Cooperation outside the county and municipal boundaries 

seems favorable. The county councils have more influence than the municipalities but the 

municipalities on the other hand have greater resources in terms of paramedical care efforts. 

In the county councils where any needle exchange activities are up for discussion this study 

could give examples on favorable and less favorable paramedical activities at programs that 

are currently active. 

 

 

Key words: injecting drug users, blood contamination, organization, encounter. 
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Inledning 
 

Sprutbyte har varit ett omdiskuterat, kontroversiellt ämne under ett flertal år. Till följd av den 

HIV-epidemi som drog fram under 1980-talet ökade kunskapen kring blodsmittor och de mest 

utsatta grupperna. En av dessa var de verksamma injektionsnarkomanerna som aktivt delade 

sprutor med varandra. Runt om i Europa startade ett preventivt arbete för att förhindra fortsatt 

smittspridning i form av att rena verktyg byttes ut mot injektionsnarkomanernas använda. 

Verktyg är ett samlingsnamn för de redskap som används vid injektering av narkotika, 

exempelvis sprutor, kanyler, tussar och filter. Arbetet tog sig olika ut i olika länder men i stort 

kom projekten att bli etablerade program vars kontext innefattade en vidare form av harm 

reduction, ett begrepp som översätts till skadereduktion eller skademinimering på svenska. 

Begreppet innefattar flera olika pragmatiska folkhälsoåtgärder vilka är avsedda för att 

reducera skadliga konsekvenser associerade med drogmissburk och andra riskbeteenden. 

Sverige var ett av få länder som sade nej till WHO:s rekommendation om att starta 

sprutbytesprogram under mitten av 1980-talet. Idag är dock beslutet om sprutbytesprogram 

lagstadgat och etablerade verksamheter finns i fem städer, varav tre ligger i Skåne. Trots 

lagstöd forsätter ämnet att vara omstritt i Sverige.       

Det finns många forskningsstudier gjorda kring sprutbyte, både i Sverige och utomlands. De 

flesta är inriktade på huruvida antalet insjuknade i blodsmittor minskar eller ej i takt med 

programmens etablering. Givetvis finns det flera aspekter och givetvis finns det studier som 

har andra utgångspunkter men oavsett forskningsfråga tar de flesta ställning i sprutbytets vara 

eller icke vara. Denna studie syftar inte till att svartmåla eller promota 

sprutbytesverksamheten som sådan. Den ska istället fokusera på de sociala sidoeffekter som 

sprutbytesprogrammen medför, d.v.s. den paramediciniska vården. Denna vårdform innefattar 

icke rent medicinska behandlingar och utförs av exempelvis sjukgymnaster, kuratorer, 

psykologer, ortopeder, arbetsterapeuter och dietister. Ämnet paramedicinsk vård i samband 

med sprutbytesprogram har lyfts i ett flertal forskningsstudier där forskarna har tillhört olika 

skolor och traditioner. Trots att författarna enas om att paramedicinska insatser är av stor vikt 

för brukarna vid sprutbytet behövs fler noggranna studier av hur den faktiskt praktiseras på de 

verksamheter som idag finns samt på vilket sätt den kan ha betydelse för brukarna.  

I Jönköping har diskussionen om en eventuell sprutbytesverksamhet varit aktiv under ett par 

år. Infektionsmottagningen och Beroendemottagningen efterfrågar en sådan studie och 

diskussion om detta lyfts av politikerna. Med fokus på de sociala effekterna som en 

sprutbytesverksamhet för med sig undersöker denna studie de samlade erfarenheter av den 

paramedicinska vården som fyra av landets fem program kan redovisa. Studien undersöker 

även skillnader i organisationernas mål och resurser och hur dessa avspeglas i respektive 

verksamhets praxis.  
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Bakgrund 
 

AIDS-epidemin 
HIV är ett retrovirus som lagras i kroppens arvsmassa, vilket innebär att den som smittas blir 

bärare av viruset för resten av livet. Viruset angriper människans immunförsvar och skadar 

dess nödvändiga celler. Då en smittad person har fått sitt immunförsvar förstört av HIV, 

utvecklas AIDS (acquired immune defiency syndrome). Den smittades kropp kan då inte 

längre försvara sig mot sjukdomar, vilket leder till döden.  

Enligt FN lever 33,4 miljoner människor runt om i världen med HIV och varje dag smittas 

runt 7400 personer av viruset. Sedan 1981 har 60 miljoner människor smittats av HIV och 25 

miljoner har avlidit i AIDS. Viruset överförs vanligast genom samlag eller när intravenösa 

missbrukare delar sprutor. I samband med att smittvägarna blev kända under mitten av 

åttiotalet startade diskussionen om hur världen på bästa sätt kunde förebygga en HIV-epidemi. 

Världshälsoorganisationen (WHO) menade att ett preventivt arbete för injektionsmissbrukare 

skulle innebära att smutsiga sprutor och kanyler byttes ut mot rena i så kallade 

sprutbytesprogram, såldes lättillgängligt på apotek eller i sprutautomater alternativt skrevs ut 

på recept av läkare. År 1987 rekommenderade WHO att alla länder som hade invånare med 

intravenöst narkotikamissbruk skulle implementera sprutbytesprogram i kampen mot HIV. 

Trots att förutsättningarna för dessa program varierade i både internationella som nationella 

jämförelser, så bedrivs det idag sprutbyte i över 90 länder enligt WHO:s rekommendationer. 

Syftet med programmet är detsamma oavsett om det bedrivs i ett högutvecklat industriland 

eller i lågutvecklat land: att förebygga spridning av HIV-virus och andra blodsmittssjukdomar 

(Stenström, 2008). 

 
Hepatit C 

Ett annat virus som sprids via blod är hepatit C. Detta virus går heller inte att vaccinera sig 

emot och globalt sett är det en mycket utbredd sjukdom. I Sverige är dock förekomsten 

förhållandevis låg men det finns en grupp som är extra utsatta för smittan och det är 

intravenösa missbrukare. Viruset orsakar en inflammation i levern och i de allra flesta fallen 

får den smittade en kronisk och livslång leverinflammation vilket kan leda till skrumplever 

eller ge levercancer. I dagsläget finns inget vaccin mot hepatit C och behandlingarna är både 

mycket smärtsamma och kostsamma. Det finns tydliga samband mellan hepatit C och 

intravenöst narkotikamissbruk. Viruset sprids då verktyg delas med personer som bär på 

viruset. Hit räknas både sprutor, ampuller och kanyler men även tussar, filter och pumpar som 

används av injektionsnarkomaner. Hepatit C är klassat som en allmänfarlig sjukdom enligt 

smittskyddslagen och inträffade fall anmäls till ansvarig smittskyddsläkare i landstinget och 

till Smittskyddsinstitutet (SMI).  

 
Sprutbytets historia i Sverige 

Under WHO:s internationella möte 1986 var Sverige den enda deltagande nation som 

reserverade sig i frågan om att starta sprutbytesverksamhet, trots att drygt 340 personer hade 

insjuknat i HIV i Sverige mellan 1985-1986. Motståndarna tryckte på det faktum att Sverige 

under lång tid arbetat kring visionen om ett narkotikafritt samhälle och att den nya politiken 

skulle legalisera droger (Socialstyrelsen, 1993). Förespråkarna påtalade missbrukarnas 

sprutdelning som ett klart smittskyddsproblem. Den sittande regeringen ansåg att en fortsatt 

restriktiv narkotikapolitik skulle gälla och att målsättningen skulle vara behandling av 

missbruket. Således togs beslutet att inte starta någon sprutbytesverksamhet i Sverige utan 

istället expandera narkomanvården under socialtjänstens regim, vilket skedde mellan 1986 

och början av 1990-talet. Delningen av sprutor och kanyler minskade emellertid inte i den 
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utsträckning som var önskvärd utan fortsatte att utgöra ett allvarligt smittskyddsproblem. I 

Lund befarades en HIV-epidemi bland injektionsmissbrukarna likt den som kunnat 

konstateras under en kartläggning vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 1986. 

Infektionsläkarna i Lund lade därför fram förslaget om att starta en verksamhet där smutsiga 

verktyg byttes in mot rena, där kondomer delades ut, där information om riskbeteenden spreds 

och där tester för blodsmittor samt smittspårning genomfördes. Verksamheten skulle drivas i 

samråd med narkomanvården vilka ställde sig bakom läkarnas förslag under premisserna att 

ansvaret för själva bytet av injektionsverktyg skulle ligga under landstinget. I november 1986 

startade landets första sprutbytesprogram i Lund. Motståndet var dock hårt. Landstingets 

hälso- och sjukvårdsdelegation försökte stoppa verksamheten med hänvisning till att den 

innebar lagbrott. Socialstyrelsen var enig med landstinget i att verksamheten stred mot de 

narkotikapolitiska riktlinjerna men beslutade trots detta att sprutbytet skulle få lov att fortsätta 

i form av en försöksverksamhet under en treårsperiod (Stenström, 2008).    

 

I grannkommunen Malmö fick stadens injektionsmissbrukare höra om sprutbytesprogrammet 

i Lund och det dröjde inte länge förrän mottagningen hade besökare av malmöitiska 

narkomaner. Under våren och sommaren 1987 var hälften av besökarna från Malmö. Dessa 

hade enligt verksam personal ett annat och mer omfattande vårdbehov än Lunds brukare och 

personalen försökte därför uppmärksamma kollegorna i Malmö på situationen och uppmana 

dessa till att starta en egen verksamhet. Narkomanvården i Malmö delade dock inte 

uppfattningen utan menade att Lunds begäran omöjligen kunde genomföras eftersom 

narkomanvården inte syftade till att göra missbruket mindre riskfyllt utan att hjälpa människor 

ifrån narkotikan. Infektionskliniken i Malmö var däremot övertygad om att ett 

sprutbytesprogram var nödvändigt för att förhindra spridningen av HIV. Trots motstånd och 

motsättningar från socialförvaltningen och riksdagens socialutskott beslutade chefen för 

infektionskliniken vid Malmös Allmänna Sjukhus att under hösten 1987 öppna ett 

sprutbytesprogram knuten till kliniken. I efterhand godkändes även Malmös program, i likhet 

med Lunds, som försöksverksamhet (Käll m.fl., 2005). 

Efter att de tre försöksåren nått sitt slut beslutade Socialstyrelsen om en förlängning av 

programmen mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts på uppdrag av regeringen. Efter 

ytterligare tre år genomförde Socialstyrelsen en så kallad myndighetsinspektion av 

verksamheterna i Lund och Malmö vilken visade på brister i samarbetet med socialtjänsten. 

Sammanfattningsvis beslöt Socialstyrelsen att programmen borde fortsätta men att bristerna 

skulle åtgärdas. I februari 2000 begärde socialutskottet en vetenskapligt hållbar utvärdering 

för att kunna ta en slutgiltig ställning till sprutbytets framtid. Under dessa år hade ett flertal 

studier gjorts beträffande försöksverksamheternas preventiva arbete av att förhindra spridning 

av HIV och med bakgrund av dessa kunde Socialstyrelsen inte ge ett enhetligt svar om 

huruvida sprutbytet i sig förhindrade HIV-spridningen eller ej. Andra positiva effekter av 

programmen, såsom ökad motivering till behandling hos deltagarna hade dock konstaterats 

(Socialstyrelsen, 2001) och Socialstyrelsen ansåg heller inte att försöksverksamheterna i Lund 

och Malmö stred mot det narkotikapolitiska målet av ett narkotikafritt samhälle. Något förslag 

gällande sprutbytets framtid lades inte fram och kvar stod regering och riksdag med två 

alternativ: förbjuda sprutbyte eller implementera ett generellt tillstånd. 

I mars 2003 lade den dåvarande nationelle narkotikasamordnaren Björn Fries fram sitt förslag 

om att sprutbytesprojekten i Lund och Malmö skulle permanentas och att liknande 

verksamheter skulle ges möjlighet att starta upp där landstingen så önskade. En klar majoritet 

av riksdagens ledamöter ställde sig positiva till förslaget men det dröjde ytterligare tre år 

innan frågan var avgjord. Den första juli 2006 trädde den nya lagen om utbyte av sprutor och 

kanyler (SFS 2006:323) i kraft. Lagen innebär att alla landsting kan, i samverkan med den 

kommun där verksamheten ska bedrivas, ansöka hos Socialstyrelsen om att få starta 
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sprutbytesverksamhet (Stenström, 2008).  

Trots att det snart har gått sju år sedan lagen trädde i kraft har intresset för att ansöka varit 

svalt hos landstingen, vilket tros bero på den starkt ideologiska motvilja som finns mot 

sprutbyte inom framförallt socialtjänst. Även brister i samarbetet mellan kommun och 

landsting anges som huvudskäl till varför hela 80 procent av Sveriges landsting avstår från att 

söka tillstånd (RFHL, 2006). Idag finns sprutbytesverksamhet vid fem mottagningar; Lund 

(1986), Malmö (1987), Helsingborg (2010), Kalmar (2012) och Stockholm (2013), det vill 

säga i tre landsting.             

 
Verksamhetsmål 

Det primära målet med sprutbytesmottagningarna är att minska riskbeteendet bland 

injektionsmissbrukare och härigenom förebygga HIV- och hepatitinfektioner (Stenström, 

2008). Detta sker genom utbyte av begagnade verktyg. Sekundära mål innefattar 

vaccinationer, främst av hepatit B vars virus har hög spridning bland injektionsnarkomaner, 

information om smittorisker och riskfyllt beteende, omläggning av bölder och sår samt att 

motivera till behandling av drogberoende och relaterade problem. Förespråkare pekar på de 

rent humanitära skäl som finns för att starta program, vilka minskar mänskligt lidande och 

låter en marginaliserad grupp människor få hjälp till sjukvård. Det finns även ekonomiska 

vinster i ett sprutbytesprogram, vilket skulle motivera verksamheten på en mer strukturell 

nivå. En ren, steril spruta kostar i dagsläget en krona medan inläggningar på infektionsvård 

och intensivvård kostar samhället höga belopp. 

 

Evidens och motsättningar 

Frågan om evidens kring sprutbytesprogrammen är minst sagt komplex. När vi har talat med 

förespråkaren Martin Kåberg, tillika verksamhetsansvarig för programmet i Stockholm, menar 

han att diskussionen kring huruvida sprutbyte skulle vara evidensbaserad eller ej är absurd. 

Kåberg hävdar att motståndarna baserar all sin evidens på förlegade ideologier, en mening 

som han delar med majoriteten förespråkare. Men vad finns det egentligen evidens för? Sett 

ur ett internationellt perspektiv har det gjorts enormt många forskningsstudier kring 

sprutbytesprogrammen och det är från dessa studier, vars resultat har visat att sprutbyten har 

en bevisad effekt mot spridning av HIV, som världshälsoorganisationer och europeiska organ 

har givit sina direktiv. Men i Sverige har läget varit ett annat. Sveriges narkotikapolitik 

innefattar en nolltolerans mot droger vilket gör tanken på sprutbyte minst sagt motsägelsefull. 

Dessutom är det socialtjänsten som ansvarar för missbruks- och beroendevården vilket 

innebär ett annat synsätt på harm reduction, vilket har varit sprutbytets primära mål. Från 

svensk beroendevård har riktlinjerna varit ”att hjälpa människor att komma ifrån sitt missbruk 

– inte att göra missbruket mindre farligt” (Stenström, 2008).  

I samband med att försöksverksamheterna startade i Lund och Malmö har även svenska 

studier kunnat genomföras. Dessa har till största del varit inriktade på att värdera 

programmens agenda och deras resultat. Under våren 1987 genomförde Kosztovics m.fl. en 

attitydundersökning med titeln ”Anses sprutdelning vara en realistisk åtgärd för att minska 

spridning av HIV/AIDS bland narkomaner?”. När 29 personer som alla var professionellt 

verksamma vid programmen i Lund respektive Malmö hade intervjuats kunde författarna 

konstatera att åsikterna gällande fria sprutor gick isär mellan de båda städerna. I Lund, som 

har en sjukvårdsbaserad narkomanvård, ansåg samtliga tillfrågade att sprutor och kanyler 

borde finnas fritt att tillgå för alla missbrukare för att kunna förhindra spridningen av HIV. I 

Malmö däremot, vars narkomanvård i huvudsak styrs av socialtjänsten, ansåg endast hälften 

att fria injektionsverktyg kunde leda till minskat missbruk. Traditionen i Malmö var snarare 

att angripa missbruket för att kunna förhindra HIV (Kosztovics m.fl., 1987). Studien var en av 

de första i sitt slag och genomfördes då Lund hade bedrivit verksamhet i drygt ett halvår och 
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Malmö i drygt en månad. Men hur var det med spridningen av HIV bland 

injektionsnarkomanerna under denna tid? Denna form av studie var betydligt mer 

komplicerad än attitydundersökningar bland arbetsverksamma, vilket berodde på att 

spridningen av HIV hedjades spontant då smittovägarna blev kända. Dessutom blev den 

fruktade HIV-epidemin inte lika utbredd i Sverige som i övriga delar av världen. 

Socialstyrelsen jämförde förekomsten av HIV-smitta bland injektionsmissbrukare i 

storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö mellan 1987-1999, där Malmö var den enda av 

dessa tre städer som under tiden bedrev sprutbyte. I Stockholm påträffades 271 smittade 

injektionsmissbrukare, 47 i Malmö och 17 i Göteborg. Sett i procent var detta sex procent av 

alla injektionsmissbrukare i Stockholm, två procent i Göteborg och fyra procent i Malmö 

(Socialstyrelsen, 2001). Dessa data bevisar i sig ingenting som rör sprutbytets evidens utan 

har tolkats till fördel för både förespråkare och motståndare. Förespråkarna pekar på att endast 

åtta av de 47 smittade personerna i Malmö insjuknade under sin period i programmet. Övriga 

var redan smittade när de skrevs in. Motståndarna drar slutsatsen att programmen inte 

uppfyller sitt primära syfte då det inte går att bevisa att sprutbyte minskar spridning av 

blodsmitta. 

Debatten kring sprutbyte har som sagt varit intensiv från start och är fortfarande, 27 år senare, 

föremål för diskussioner. Nils Stenström (2008) har i sin avhandling redovisat fyra olika 

perspektiv på verksamheten. Dessa är mer eller mindre dogmatiska och sammanfattas nedan 

genom ”verkningsmodeller”. Pilarna ska förstås som påverkansriktningar, det vill säga 

”…leder till...” 

 

 

Folkhälsoperspektivet: Sprutbyte -> minskad sprutdelning-> färre smittade (HIV/hepatit)-> 

bättre folkhälsa 

Skadereduktions- och normaliseringsperspektivet: Sprutbyte-> ökad kontakt med sjukvård 

och socialtjänst-> minskad stigmatisering-> ökad social integration och förbättrad hälsa 

Det restriktiva perspektivet: Sprutbyte-> underlättar intravenöst missbruk-> svagare motiv 

att sluta/ökade incitament att börja-> längre tid i intravenöst missbruk/ökat 

injektionsmissbruk   

Drogpreventionsperspektivet: Sprutbyte-> kontaktyta mot missbrukare-> motivera till 

behandling-> minskat missbruk-> färre smittade 

 

Sympatisörerna av det restriktiva perspektivet har bedrivit flera studier inom området. Många 

av dessa studier är över 20 år gamla men svarar än idag för den evidens som motståndarna 

lyfter i debatten. År 1992 publicerade tidningen Socialmedicinsk tidskrift Johan Danielssons 

arbete ”Sprutdelning – stickspår med marginella effekter”. Danielsson hade som dåvarande 

informationssekreterare för Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) utfört en kritisk 

granskning av tidigare svenska studier kring sprutbytesverksamhet. I arbetet tryckte 

Danielsson på det faktum att sprutbytesprogrammen saknade evidens för att kunna sägas vara 

effektivt mot HIV-spridningen. Han ansåg att samtliga av de svenska studierna gjorda fram 

till 1992 borde underkännas då verksamheterna ledde till ökat narkotikamissbruk och 

framförallt ett intravenöst sådant. Dessutom argumenterade Danielsson för att personalen vid 

sprutbytesprogrammen inte anmälde besökarnas vårdbehov enligt lagen om vård av 

missbrukare (LVM) i den utsträckning som ansågs nödvändig (Danielsson, 1992). 

Våren 2005 publicerades boken ”Sprutbyte” vars forskning hade bedrivits av överläkare 

Kerstin Käll, doktor Ulric Hermansson och professor Sten Rönnberg. I förordet kan vi bland 

annat läsa ”… ger knappast underlag för att påstå att sprutbyte skulle vara ett effektivt verktyg 

i kampen mot HIV bland injektionsmissbrukare.” (Käll m.fl., 2005, s.5). Resultatet av denna 
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studie har blivit skarpt kritiserad för att bland annat syfta som partsinlaga i en politisk 

diskussion snarare än att bedriva vetenskap (Antoniusson m.fl., 2005).  

Författarna Nauclér och Bergqvist gav år 1998 ut rapporten ”Utvärdering av 

sprututbytesverksamheten på infektionskliniken i Malmö 1989-1997”. Båda två var 

verksamma på mottagningen i Malmö och de kunde i sin studie konstatera att det inte fanns 

några som helst belägg för att verksamheten skulle ha lett till några negativa samhällseffekter. 

Tvärtemot vad de narkotikapolitiska förespråkarna menade så fann man ingen ökad 

nyrekrytering till injektionsmissbruk eller en snabbare övergång från oralt till intravenöst 

missbruk. Däremot visade deras studie på en rad positiva resultat såsom att hela 98 procent av 

de utbytta sprutorna och 96 procent av kanylerna returnerades. Nauclér och Bergqvist 

poängterar dessutom hur personalens goda kontakt med vårdtagarna har betydelse för vårdens 

utfall då den inneburit såväl ökade möjligheter till att remittera personer till narkomanvården 

som snabbare och effektivare smittspårning om och när blodsmitta påvisats (Nauclér & 

Bergqvist, 1998).  

Stenströms avhandling (2008) är den enda doktorsavhandlingen som ägnats ämnet sprutbyte. 

Avhandlingen bygger på en mycket omfattande empiri: 770 000 registrerade besök av 3654 

sprutbytare mellan åren 1989-2003. 

I sin studie kunde Stenström konstatera att mottagningen i Malmö mellan 1989 och 2003 

årligen haft ungefär 1028 besökare i snitt som gjort 12100 besök. Det innebar ungefär 100 

besök i månaden och 30 besök per dag. Den genomsnittlige besökaren besökte mottagningen 

under 4,3 år och gjorde ungefär 11 besök per år under aktiv period. Besöksfrekvensen mellan 

deltagarna skilde sig dock åt vilket enligt mottagningens kurator berodde på variationen 

intensitet i missbruket. 27,9 procent hade besökt mottagningen mellan 1-2 gånger och 12,9 

procent fler än 100 gånger. Skillnader kunde även urskiljas då det gäller tid i programmet och 

antal besök, där det blev tydligt att ju längre tid man deltagit i programmet, desto fler besök.  

Bland besökarna kunde fem grupper urskiljas.  

1.) Drop-in-gruppen (n=1023). Den största gruppen där brukarna gjorde ett till två besök. 

Denna grupp var involverad i missbruksvärlden med liten social integration gentemot 

majoritetssamhället. Gruppen bestod av yngre missbrukare med kortare tid i aktivt 

missbruk. Vården som var kopplad till gruppen var i stor utsträckning tvångsvård och 

det fanns inslag av psykiatrisk problematik. Kriminalitet och bostadsproblem var 

vanligt förekommande. 

2.) Sporadiska besökare (n=794). Den näst största gruppen där brukarna gjorde tre till tio 

besök, i genomsnitt två besök per år och med ett ojämnt besöksmönster. Gruppen 

bestod till stor del av yngre män med kort tid i aktivt missbruk. Dessa besökare 

påminde om drop-in-gruppen förutom att kriminaliteten inte var lika tydlig. 

3.) Intermittenta besökare (n=708). Brukare som gjorde elva till hundra besök. De deltog 

under drygt åtta år med ett genomsnittligt besök i kvartalet. Även i denna grupp var 

besöken relativt oregelbundna, liknande de sporadiska besökarna. Gruppen bestod av 

lite äldre brukare med tidig drogdebut och längre tid i missbruket. De hade fler 

drogfira perioder än ovanstående grupper, bättre hälsa, stabilare boende men också fler 

fängelsevistelser. Gruppen var delaktiga i majoritetssamhället till större grad än 

ovanstående och hade en relativt omfattande vårdkontakt. 

4.) Regelbundna besökare (n=658). Även denna grupp gjorde elva till hundra besök men 

dessa brukare deltog under tre och ett halvt år och besöken räknades till en gång per 

månad. Gruppen bestod av yngre brukare som började injicera droger senare i livet 

och som varit i missbruk under en kortare tid. De hade ett fåtal drogfira perioder och 

liten erfarenhet utav missbruksvård och fängelsevistelser. 

5.) De frekventa besökarna (n=471). Den minsta gruppen brukare som gjort drygt 250 

besök under tio år, vilket omräknas till ett besök varannan vecka. Dessa brukare hade 
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ett jämnt besöksmönster och bestod till stor del av äldre kvinnor där prostitution var 

vanligt förekommande. De hade varit i missbruk under längre tid med ett flertal 

drogfira perioder. Kontakt med missbruksvård, socialtjänst och kriminalvård var 

vanligt. Gruppen i stort hade en stabil boendesituation. 

Av 3654 räknade besökare kunde Stenström se att drop-in besökarna bestod utav 1023 

individer, sporadiska besökarna utav 794 individer, intermittenta besökarna utav 708 

individer, regelbundna besökarna utav 658 individer och frekventa besökarna utav 471 

individer. Siffror som visar på en vid spridning mellan grupperna i användningen utav 

sprutbytesprogrammet.  

Något som också skiljde sig åt grupperna emellan var utnyttjandet utav de paramedicinska 

insatserna (eller ”den komplementära service” som Stenström uttryckte det) som Malmös 

sprutbytesmottagning erbjöd sina brukare. Tjänster som såromläggningar, vaccinationer, 

provtagningar och stödjande samtal nyttjades främst av de frekventa besökarna, sett till både 

antal och frekvens. Bortsett från drop-in gruppen nyttjade samtliga grupper 

provtagningsmöjligheterna för HIV och hepatit men de frekventa besökarna representerade 

flest antal läkarbesök medan de regelbundna besökarna stod för högst antal vaccinationer.   

Stenström har i sin studie inte kunnat fastslå något direkt samband mellan frekvens i sprutbyte 

och minskad blodsmitta, i detta fall hepatit C. Vad som däremot har haft inverkan på 

smittspridningen är de paramedicinska insatserna (”komplementär service”) vilket han 

relaterar till kontakten mellan brukare och personal, vars goda sociala allians och insatser 

ökade motivationen till ett minskat riskbeteende. Även graden av integrering i samhället 

ansåg Stenström ha betydelse för minskade smittorisker. Hans studie visar även att deltagarna 

ökade integreringen i samhället under sin tid i programmet, i takt med att involveringen i 

missbrukarkretsarna avtog.   

 
Verksamhetsbeskrivning 

Målsättningarna för sprutbytesprogrammen har tidigare tagits upp och i följande stycke 

redogörs i korta drag för hur verksamheterna fungerar.  

Sprutbytesprogrammens lokaler är oftast geografiskt placerade vid infektionskliniken. 

Öppettiderna kan variera från mottagning till mottagning, från varje dag till ett par timmar i 

veckan. På vissa ställen delar narkomanerna väntrum med övriga patienter, på andra ställen 

har de en egen ingång. Inne i själva ”sprutbytesrummet” finns behållare för begagnade sprutor 

och kanyler. Provtagning, vaccinering, omläggning och dokumentation sker oftast på plats. 

Patientdokumentationen som sker på mottagningen är enskild och delas vare sig med sjukvård 

eller med socialtjänst. Här dokumenteras, om och när så är möjligt, besökarnas 

infektionsstatus, drogmissbruk, behandlingshistorik, civilstånd, bostadsförhållanden m.m. För 

att få tillgång till programmet krävs det att personen har fyllt 20 år, att han eller hon befinner 

sig i ett aktivt injektionsmissburk samt att personen inte befinner sig i någon form av 

missbruks- och beroendevård, såsom substitutionsbehandling. Antalet verktyg som lämnas ut 

av personal är detsamma som lämnas in av brukare. Vanligt är dock att verksamheterna har en 

maxgräns på antalet sprutor och kanyler. Några verksamheter har en kurator på plats, andra 

har en kurator tillgänglig vid behov medan någon inte har kurator att tillgå. Samma sak gäller 

för barnmorska och tandvårdspersonal. Samtliga verksamheter har tillgång till en läkare. 

Själva sprutbytet sköts alltid av sjuksköterska eller undersköterska. Dessa är antingen 

anställda att enbart arbeta vid sprutbytet eller delar tjänsten med infektionskliniken. Förutom 

att byta verktyg har de även till uppgift att informera om smittovägar och riskbeteenden samt 

uppmana till att lämna blodprover eller vaccinera sig om så är aktuellt. Brukare med 

sönderstuckna och infekterade lemmar läggs om och upplyses om spruthygien. Även om 

sköterskornas huvudsakliga uppgift är att utföra det kliniska omvårdnadsarbetet så har den 



14 

 

icke-kliniska omvårdnadsdelen, den paramedicinska, fått en mycket stor betydelse. Detta visar 

som sagt både forskningsresultat men även personalens egna utlåtanden. Det är sköterskorna 

vid sprutbytet som upp till dagligen träffar brukarna och etablerar kontakt med dessa. En del 

brukare kommer inte för att byta verktyg utan för att prata om relationsproblem, somatisk 

sjukvård, graviditet etc. Detta beror enligt docent Björn Johnson på att brukarna inte känner 

tillit till vanlig sjukvård utan väljer att vända sig till sprutbytet vars personal många brukare 

hyser förtroende för.  
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Teori/centrala analysbegrepp 

 

Studien utgår ifrån organisationsteori. Denna teori bygger på flera begrepp som är 

applicerbara på studier som granskar verksamheter, samarbete och dess arbete. Fokus ligger 

på två viktiga begrepp från organisationsteorin: nyinstitutionalism och byråkrati. Tanken är 

inte att med teorins hjälp jämföra teori och praktik, inte heller att utveckla en ny teori. Tanken 

är att med hjälp utav nyckelbegreppen förhoppningsvis skapa en viss förståelse för 

organiseringen bakom en sprutbytesverksamhet. Nedan följer en förklaring till varför.  

 

Samhället och dess processer är ofta organiserat och vårt samhällsliv utgörs av organisationer 

av olika slag. Organisationer skapar rutiner, regelbundenhet och trygghet och många gånger 

är samverkan mellan människor på något vis organiserat (Ahrne, 1991). Organisationsteorin 

blir därför intressant när den appliceras på sprutbytesprogram och dess verksamhet som i allra 

högsta grad styrs av organisering och samverkan styrt av svensk lagstiftning. Teorin ger 

möjlighet att diskutera hur resurserna är fördelade och hur arbetet är organiserat i 

programmen samt vad det faktiskt innebär för verksamheten och för dem som brukar den. 

Diskussioner kan föras om interagerande organisationer, om den svenska narkotikapolitiska 

kontexten samt om normer för missbruks- och beroendevård kontra infektionsvård. Inte minst 

är det av intresse att se närmare på hur organisationen väljer att implementera och genomföra 

de mål som beslutsfattarna sätter och vilket handlingsutrymme gräsrotsbyråkraterna använder 

sig av i sitt dagliga arbete på sprutbytesmottagningarna.   

Organisationsteorin uppstod ur organisationssociologin vilken i sin tur uppstod i mitten på 

1940-talet i USA (Ahrne, 1991). Den äldre versionen av teorin grundar sig i tankar kring mål, 

medel och effektivitet i rationell arbetsfördelning, vilket gör att denne kallas för rationalistisk 

organisationsteori. Ett viktigt namn inom den äldre teorin är Max Weber som analyserade och 

utvecklade termen ”byråkrati” vilket också kommit att bli ett viktigt begrepp även i dagens 

organisationsteori (Abrahamsson, 2000). Begreppet byråkrati blir intressant i studien då 

förhållandet mellan politisk beslutsnivå och gräsrotsbyråkrater undersöks.  Därmed blir även 

begreppet ”gräsrotsbyråkrat” intressant då dessa svarar för kontakten med klienterna och 

därmed är organisationens ansikte utåt. Johansson (1992) beskriver gräsrotsbyråkrater på ett 

sätt som inkluderar flertalet av denna studies intervjupersoner. Handlingsutrymmet som de 

anställda har måste vara så stort att de har möjlighet att göra egna bedömningar, ifrågasätta och 

omdefiniera.  

Studiens andra begrepp, nyinstitutionalism, utvecklades som en av tre nyinstitutionella 

riktningar; historisk nyinstitutionalism, rational choice-nyinstitutionalism och sociologisk 

nyinstitutionalism. Den sistnämnda är den som anknyter till den här studien. Begreppet syftar 

inom denna ism snarare till organiseringen än till organisationen (Blom & Grape, 2006). Och 

det är framförallt organiseringen som är intresserat för studien då den närmare beskriver vem 

som gör det faktiska paramedicinska arbetet och vad det har för betydelse.  

Organisationsteori och dess analytiska innebörd har först på senare år fått ett erkännande inom 

svensk sociologi. Teorin är vidareutvecklad för att passa in i det svenska systemet, från det 

amerikanska perspektivet som fokuserar främst på enskilda organisationer till ett bredare och 

mer mångsidigt fält som kan appliceras på vårt svenska system. Från början var det främst 

företagsekonomer och nationalekonomer som använde sig av denna form av organisationsteori 

men så småningom fick den inflytande inom den sociologiska forskningen  (Johansson, 2006).  

Kärnan i organisationsteori är en idé om ett socialt och kulturellt samspel mellan organisation 

och omgivning där huvudintresset ligger i dess processer och förändring. När teorin ska 

användas i en studie är det vanligt att forskaren inriktar sig mot en viss sorts organisation, såsom 

denna studie är inriktad på sprutbytesverksamhet. Dessa verksamheter bedriver i sin tur 

samarbete med andra organisationer såsom socialtjänst och hälso- och sjukvård, vilket är en 
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vanligt förekommande analys av teorin (Grape & Johansson, 2006). Således kan organisationer 

ses som ett slags system som påverkar och påverkas av omgivningen. Interaktionen dem 

emellan speglar det arbete som hela tiden går ut på att anpassa organisationen efter avgörande 

faktorer såsom samhällets krav, normer och lagar samt interagerande organisationer 

(Markström, 2006). Hur anpassar sig sprutbytesverksamheterna efter omgivningens krav? 

Teorin blir intressant i en diskussion kring verksamheten för att förstå dess organisation och 

organisering. Genom ett organisationsteoretiskt perspektiv kan studiens empiri analysera hur 

målen anpassas till verksamheternas olika kontextuella förutsättningar samt hur den egna 

organisationen anpassas efter de mål som formulerats. Begreppet gräsrotsbyråkrater appliceras 

på verksamheternas paramedicinska praktiker och deras handlingsutrymme kontra 

verksamhetens resursfördelning samt i en kritisk reflektion om vem som egentligen utför de 

paramedicinska insatserna.  
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Syfte 
 

Syftet är att belysa vikten av de paramedicinska vårdinsatserna vid sprutbytesprogram genom 

att jämföra resursfördelningar vid fyra etablerade verksamheter i Sverige samt genom att se 

hur deras målsättningar avspeglas i organisationens praxis. I Jönköping diskuteras frågan om 

införandet av sprutbyte mer aktivt än någonsin förr och därför kan denna studie vara 

behjälplig i avvägandena gällande de paramedicinska insatserna vid ett eventuellt program.  

 

Syftet kan brytas ner till tre frågeställningar: 

 

1) Skiljer sig den paramedicinska vården åt mellan sprutbytesmottagningarna i Malmö, 

Lund, Helsingborg och Stockholm i deras resursfördelningar och åsikter och i så fall, 

på vilket sätt?  

2)  På vems uppdrag har programmen implementerats; hur tydligt avspeglas det i 

verksamheten och vilken betydelse får det för de paramedicinska insatserna?  

3)  Hur ställer sig verksamma och beslutsfattare i Jönköping till sprutbytesprogram och 

en eventuell verksamhet i Jönköpings län?   

 

Till detta kommer de frågeställningar utifrån organisationsteorin, vilka redovisades i 

föregående avsnitt. 
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Material och metod 
 

Val av metod, teori och ansats 
Då studien handlar om verksamhetsmål och sociala insatser vid sprutbytesprogram grundar 

sig arbetet på organisationsteori. Empirin består av semistrukturerade intervjuguider som är 

anpassade efter verksamma vid programmen, forskare inom ämnet samt politiker i Jönköpings 

kommun och landsting. Detta görs för att de tre grupperna har olika information och uppgifter 

att tillföra. Intervjuguiderna återfinns som bilagor (2-4).  

Innan kontakt togs med tilltänkta intervjupersoner sammanställdes ett standardmejl (bilaga 1) 

med all väsentlig information om studiens syfte, varför personen i fråga var intressant för 

studien och vad intervjun skulle komma att användas till.  

Insamlad data är systematiskt undersökt och organiserad. Analysen av empirin har skett 

genom innehållsanalys och bygger på 17 semistrukturerade intervjuer. Vid analysen lästes 

intervjuerna noggrant igenom ett flertal gånger för en helhetsbild. Meningar och fraser med 

relevant information uppmärksammades och delades in i kategorier för att återspegla det 

centrala budskapet, vilket är ett tillvägagångssätt som Graneheim och Lundman diskuterar i 

en artikel från 2004 med fokus på kvalitativ innehållsanalys. 

 

Urval 
För att uppnå bästa spridning vänder studien sig till programmen i Lund och Malmö vars 

verksamheter har varit aktiva i över 20 års tid. Programmet i Stockholm var precis i 

uppstartningsfas och hade varit i bruk under en veckas tid då intervjuer med 

verksamhetsansvariga på mottagningen genomfördes. Av nyfikenhet valdes dessutom 

mottagningen i Helsingborg för att kunna jämföra eventuella skillnader i den paramedicinska 

vården mellan de tre skånska verksamheterna. Vid de fyra mottagningarna har kontakt tagits 

med sjuksköterskor samt kuratorer och läkare där dessa professioner har verksamma. 

I Jönköpings kommun och län kontaktades politiker med ansvar för hälsa och sjukvård med 

spridning mellan partierna. Följande politiker kontaktades: Inga Jonasson (V), Mia Frisk (KD) 

och Lena Skaring Thorsén (FP) i landstinget och Anders Carlsson (M), Ola Nilsson (KD) och 

Mona Forsberg (S) i kommunen. Gensvaret från majoriteten av de politiker som kontaktades 

var svalt. Bara hälften av dem svarade på mejl och av dessa var det endast två som sa ja till en 

intervju; landstingspolitikerna Inga Jonasson och Lena Skaring Thorsén.  

Kontakt för intervju gjordes även med Beroendemottagningen och infektionskliniken i 

Jönköping. Även personer vars forskning inom socialt arbete och svensk narkotikapolitik har 

gjort dem till auktoriteter inom områden för sprutbyte har intervjuats. Nils Stenström och 

Björn Johnson, båda forskare samt Björn Fries, f.d. narkotikapolitisk samordnare har delat 

med sig av sina kunskaper och erfarenheter gällande sprutbytesprogrammen. 

Kontakten med tilltänkta intervjupersoner skedde via telefon och/eller mejl varpå tid för 

intervju bokades. 

     

Etiska överväganden 
Intervjupersonerna informerades om att önskad intervju byggde på samtycke och frivillighet. 

Innan intervjun påbörjades upprepades syftet med studien ånyo. Samtliga deltagare 

informerades om att varken anonymitet eller konfidentialitet kunde utlovas. Detta motiveras 

av att det inte finns någon etisk grund för intervjupersonerna att vara konfidentiella i denna 

studie. Ingen av de tre grupperna som intervjuas utgör en sårbar population och dessutom 

finns det ett etiskt intresse av att verksamma och politiker svarar för sin verksamhet och 

ståndpunkt inför allmänheten.  

 

Den som önskade läsa igenom transkriberat material och revidera eventuella fel var 



19 

 

välkommen att göra detta. Politiker kunde välja att uttala sig i egenskap av person eller för sitt 

parti. Verksamma vid respektive mottagning är personligen ansvariga för att ingen sekretess 

gällande deras patienter röjdes under intervjuerna.   

 

Provintervju 
Innan den slutgiltiga intervjuguiden var färdigställd genomfördes en provintervju med en 

kurator, verksam vi infektionskliniken i Lund, vars samtal spelades in och transkriberades. 

Därefter diskuterades nya frågor som väckts under samtalet som kom att bli relevanta 

intervjufrågor för frågeställningen och syftet. Provintervjun gav en bild av hur arbetet skulle 

kunna komma att utformas och den gav en möjlighet att förbättra intervjuguiden. 

  

Intervjuer 
Studiens empiriska material består till största del av telefonintervjuer, en metod som tillät 

intervjuer med personer verksamma i andra städer vilket var både tids- och kostnadseffektivt. 

Möjligheten att läsa av intervjupersonernas kroppsspråk och den miljö som denne befann sig i 

uteblev dock (Brinkmann & Kvale, 2009). Risken för feltolkningar har kunnat minimeras då 

deltagarna fått möjlighet att revidera sina intervjuer vilket endast en person önskade göra.  

Personliga intervjuer genomfördes med tre personer verksamma i Jönköping; en kurator på 

Beroendemottagningen vid länssjukhuset Ryhov, en sjuksköterska på infektionskliniken vid 

länssjukhuset Ryhov samt ett landstingsråd. Grunden till att dessa intervjuer genomfördes 

genom möten var att deras arbetsplats låg geografiskt nära samt att de efterfrågade ett 

personligt möte då det bland annat fanns dokument att tillgå på plats. Intervjuerna ägde rum 

på respektive deltagares arbetsplats då intervjun ägde rum under deras arbetstid.  

Samtliga intervjuer utgick från intervjuguiderna och varade överlag mellan 20 och 60 minuter. 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas för analys. 
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Resultat 
 

Stockholm 

Vid sprutbytesmottagningen i Stockholm intervjuades läkaren Martin Kåberg och kuratorn 

Helena Dahlborn. Kåberg är projektledare och har drivit frågan om sprutbyte i Stockholms län 

långt innan verksamheten öppnade. Idag är han i sin profession medicinskt ansvarig och har 

dessutom uppdrag i form av infektionsläkare, beroendeläkare och psykiatriker vid 

programmet i Stockholm. 

Dahlborn har tidigare erfarenheter av missbruks- och beroendevård och arbetar numer heltid 

som kurator vid sprutbytet. Hennes nuvarande primära arbetsuppgifter är inskrivningar av nya 

patienter samt kartläggning av gruppen brukare. Framöver kommer Dahlborn främst att arbeta 

med kurativa insatser såsom stödjande samtal, samhällsinformation och att knyta kontakter 

mellan brukarna och övrig social- och sjukvård.  

 

Målsättningar 
I Stockholm är båda intervjupersonerna överens om vilka tre målsättningar som råder genom 

de uppdrag som tilldelats från beställningskontoret. Huvudsyftet harm reduction i form av 

smittskyddsarbete är kärnan i verksamheten. Detta kommer att implementeras i form av att 

smutsiga verktyg byts ut mot nya, steriliserade samtidigt som brukarna informeras om 

smittorisker och hygienhållning i samband med injektioner. På plats kommer även 

sjuksköterskorna att kunna ta blodprover och ge vaccinationer mot exempelvis hepatit B. 

Andra målsättningen är att arbeta för att brukarna ska länkas vidare in i beroendevård eller 

åtminstone etablera en kontakt med hälso- och sjukvård, en paramedicinsk arbetsinsats. 

Tredje målsättningen är att öka hälsa och livskvalitet hos brukarna av programmet genom att 

bland annat erbjuda kompletterande vårdinsatser i form av dentala hälsoundersökningar då 

mottagningen kommer att ha ett tandvårdsteam på plats en gång i veckan. Även barnmorska 

med ansvar för kvinnohälsa och gynekologi kommer att finnas till hands en eller ett par dagar 

i veckan. Utbudet av dessa tjänster är idag svåra att uppskatta då verksamheten fortfarande är 

i startfas men efterfrågan kommer enligt projektansvarige få lov att styra framtiden.  

Dahlbron nämner först och främst betydelsen av att sprida information till en marginaliserad 

grupp människor som, citat ”är skrämmande omedvetna om sitt riskbeteende”. I riskbeteendet 

handlar det dels om att använda sina verktyg på rätt sätt men även att välja sina sexuella 

kontakter och att skydda sig mot sjukdomar och infektioner. Det är också viktigt att 

informationen når ut på rätt sätt, att det inte ska uppfattas som moralisering eller fördömande. 

Både Kåberg och Dahlbron poängterar att personalens arbete vid sprutbytet i grund och botten 

handlar om att skapa en relation med Stockholms injektionsnarkomaner, att de ska känna sig 

trygga och våga ta emot det stöd som erbjuds. ”Vi kan servera sprutor på silverfat men om vi 

inte når ut till dem (brukarna) så har vi inget här att göra” (Martin Kåberg).      

”Det är jätteviktigt att man har en helhet” 

Vid diskussioner kring de paramedicinska insatserna vid ett sprutbytesprogram är Dahlborn 

och Kåberg rörande överens om vikten av en helhetssyn i vården. Även om minskad 

smittspridning kan genomföras med enbart rena verktyg anser de båda att det krävs en mer 

omfattande insats av harm reduction för att kunna uppfylla Socialstyrelsens krav men framför 

allt av humanistiska skäl. Tid måste också läggas på samtal, bemötande och lyhördhet.  
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Kåberg, som har arbetat med sprutbyte i Sidney Australien, är fast övertygad att programmen 

är en effektiv åtgärd för att minska smittspridning av HIV, en uppfattning som inte delas med 

forskaren Nils Stenström. Både Kåberg och Stenström är dock överens om att kontakten 

mellan vårdtagare och personalen på sprutbytet är oerhört viktig. Det är denna kontakt som 

Stenström i sin avhandling menar har den största smittskyddande effekten, inte själva bytet i 

sig (Stenström, 2008).  

Både Dahlborn och Kåberg har visioner om att hjälpa människor som på grund av sitt 

missbruk står utanför samhället. De talar mycket om motivationsarbete utan att för den skull 

tvinga på information om exempelvis beroendevård. Deras önskan är att brukarna ska ha mod 

att komma till mottagningen, att de känner sig välkomna och att en allians uppstår så 

småningom.  

”Prioritering för oss är att vi ska erbjuda ett brett utbud av vårdinsatser” 

Resurser 
I deras nyöppnade paviljong finns sjuksköterskor, en kurator, en läkare, en barnmorska och ett 

tandvårdsteam. Till en början kommer barnmorskan och tandvårdsteamet att befinna sig på 

mottagningen en gång i veckan medan övrig personal arbetar heltid. Med de resurser som 

verksamheten i Stockholm har, sett till deras målsättningar, anser de att det finns goda möjlighet 

att tillgodose paramedicinska vårdbehov. Tillvägagångssätten svarar även för harm reduction 

vars uppdrag är att verka för en bättre hälsa och social situation genom att bland annat erbjuda 

vårdformer utöver verktygsbyten.  

 

Insatser 
I relation till målsättningarna blir de verkliga arbetsuppgifterna intressanta. Då mottagningen i 

Stockholm endast har varit verksam under en veckas tid när studien genomförs går dessa inte 

att utvärdera. Därmed får vi utgå ifrån hur intervjupersonernas tänkta arbetsuppgifter ser ut.  

 

I sin egenskap av medicinskt ansvarig beskriver Kåberg hur han har ansvar för klinikens 

vaccinationer, smittskyddsåtgärder samt att trygga verksamheten. I egenskap av läkare kommer 

han att utföra hälsobedömningar, receptförskrivningar, remittera till andra myndigheter vid 

behov och vara tillgänglig för diskussion kring beroendefrågeställningar. Då Kåberg dessutom 

är psykiatriker kommer han att kunna tillhandahålla vissa former av samtalsinsatser. I första 

stadiet vill han ta reda på hur gruppen ser ut och vad de är i behov av, att få lära känna dem för 

att få en bild av var i livet de befinner sig. Dahlborn beskriver samma sak. Hon betonar också 

vikten av att få lära känna gruppen för att sedan kunna förlägga arbetet kring varje enskild 

individ. Dahlbron säger att hon framöver kommer att tillhandahålla både akuta och stödjande 

samtal, samtal av motiverande karaktär där hon kan hjälpa brukaren vidare till olika former av 

beroendevård samt informerande samtal, framförallt om tjänster från försäkringskassan och 

socialtjänsten. Information om riskbeteende och smittskydd sköts i huvudsak av 

sjuksköterskorna i samband med att verktyg byts ut och/eller provtagning sker.  
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Lund 

Från sprutbytesmottagningen i Lund intervjuades Malin Axelsson, sjuksköterska. Hennes 

tjänst är delad och hon arbetar halvtid vid sprutbytet och halvtid på infektionskliniken. 

Axelssons primära arbetsuppgift vid sprutbytet är att byta verktyg.  

Verksamheten i Lund har ingen kurator knuten till sig men på infektionskliniken arbetar 

kurator Elin Levin sen ett par år tillbaka och hon har kontakt med både personalen vid 

sprutbytet samt de brukare av programmet som är inskrivna hepatit C-patienter vid infektion.  

Rådgivningsbyrån i Lund är en öppenvårdsmottagning för narkotikamissbrukare vars uppgift 

är att informera, ge råd samt förmedla eller ge behandling åt personer med narkotikaproblem. 

Verksamheten drivs i samverkan mellan Lunds universitetssjukhus och Lunds kommun. 

Rådgivningsbyrån erbjuder bland annat avgiftning i öppenvård, behandlingsplanering, tester 

och bedömningar, terapi, medicinsk omvårdnad och stöd till anhöriga. 

 

Målsättningar 
Sprutbytet i Lund är en liten verksamhet vars lokaler finns vid infektionskliniken på 

universitetssjukhuset. Brukarna som kommer hit har en egen ingång och det primära 

uppdraget som personalen har är att byta ut smutsiga verktyg mot rena. Här sker även 

vaccinationer och provtagning medan omläggning av sår och bölder sker vid 

infektionskliniken, dit de hänvisas likt vilken patient som helst. I Axelssons och de andra 

verksamma sjuksköterskornas arbetsuppgifter ingår det att under mötet med brukaren 

informera om smittorisker, men samtal av mer kurativ karaktär menar Axelsson att hon och 

hennes kollegor inte tillhandahåller på mottagningen.   

”Ofta vid provtagningstillfället, det är väl då jag känner att jag hinner prata lite mer med 

dem på djupet” 

Däremot har Axelsson efter alla sina verksamma år vid sprutbytet lärt känna de personer som 

regelbundet besöker mottagningen. Hon berättar hur hon och hennes kollegor genom deras 

klientrelation kan läsa av vad brukarna säger verbalt och med sitt kroppsspråk. Därför kan de 

också motivera personer att ta kontakt med andra organisationer, myndighetspersoner eller 

behandlingsalternativ när så verkar passande. Detta är ingenting som Axelsson uttryckligen 

menar är mål för verksamheten men utgör likväl praktik inom paramedicin. Typiskt för 

klientrelationen är att dess dubbla karaktär i form av en relation mellan professionell och 

brukare samt organisation och brukare. Den professionella har ramar att arbeta utifrån och ska 

inom dessa anpassa sitt arbete så att det också blir till hjälp för brukaren (Johansson, 1992), 

såsom också sjuksköterskorna på sprutbytet måste anpassa sig då de möter brukarna på både 

sprutbytet och infektionskliniken. Att motivera ambivalenta brukare räknas således som en av 

målsättningarna och utgör därför ett paramedicinskt inslag i arbetsuppgifterna. 

 

Resurser 
På sprutbytet i Lund arbetar sjuksköterskor som precis som Axelsson har delade tjänster med 

infektionskliniken. Resurserna är i mångt och mycket delade med infektionskliniken då även 

läkaren som används vid programmet har sin tjänst vid infektion. Vid själva 

sprutbytesmottagningen i Lund sker inga direkta paramedicinska behandlingsinslag. Om 

brukarna önskar få tala med kurator eller önska etablera kontakt med missbruks- och 

beroendevården hänvisas denne till rådgivningsbyrån som är belägen bara några meter ifrån 

mottagningen. Här arbetar läkare, socionomer, kuratorer, psykolog och sjuksköterska med den 

sammansatta problembilden av ett missbruk men då denna vårdinsats sker på frivillig basis 

krävs att det finns en motivation till förändring hos personen i fråga.  
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”Man tycker att det räcker, bytet ska vara för bytet och sen den sociala biten ska man hålla 

sig till rådgivningsbyrån eller kommunen” 

Citatet ovan visar komplexiteten mellan organisationer och betydelsen av samarbete. Vid 

sprutbytesmottagningen i Lund är arbetsuppgifterna fördelade på samma sätt idag som när 

verksamheten startade 1986 men med hänvisning till Axelssons uppgifter har ett gediget 

kontaktnät knutits med brukare så väl som Rådgivningsbyrån vilket ökar chanserna att kunna 

erbjuda adekvat hjälp. Med gott samarbete fångar mottagningen in flera professioner som i sin 

tur kan erbjuda olika former av insatser. Detta ger mottagningen i Lund möjlighet att fånga 

upp brukarna trots att det enbart är sköterskor som arbetar vid sprutbytet. 

Insatser 
”Man tar in dem en och en och är det någon man känner så frågar man hur de mår och 

pratar lite. Hur de har det och hur de bor just nu” 

 

Axelssons arbetsuppgifter består av att byta verktyg, ta prover, vaccinera och till viss del 

motivera till behandlande insatser. Samtalar gör hon oftast alldagligt med brukarna som hon 

har lärt känna under åren. Några längre och djupare samtal blir det inte vid verktygsbytet utan 

dessa uppstår främst i samband med provtagning och vaccination. Axelsson berättar att hon 

då har större möjlighet att lyssna på brukarens berättelse som ofta delar med sig om sin 

livssituation och händelser sedan sist. Även om Axelsson inte har någon utbildning i 

samtalsteknik, som hon själv säger, så har hon i mötet med brukaren möjlighet att så ett frö av 

motivation som i vissa fall gror till en vidare kontakt med Rådgivningsbyrån eller 

beroendevårdens substitutionsbehandlingar. Det händer också att barnmorska kopplas in vid 

graviditet eller sexuellt våld. Den paramedicinska vårddelen kan såldes avspeglas vid 

sprutbytesmottagningen i Lund där personalgruppen består av sjuksköterskor.   

Kuratorn Levin beskriver paramedicinsk vård som den ”sociala biten”. I hennes uppdrag ingår 

både rådgivning, vägledning och att kunna se när patienterna vid infektionskliniken mår 

mentalt och socialt dåligt. Levin uttrycker att sjuksköterskorna vid sprutbytet är mycket 

duktiga på att bemöta brukarna och ser inte vad hon eller någon annan kurator skulle kunna 

göra annorlunda i det vardagliga arbetet. Hon beskriver hur sköterskorna möter brukarna på 

ett öppet och icke-dömande sätt och att många av brukarna uttrycker ett förtroende för 

personalen.  

 

”Jag tycker att vi är väldigt duktiga på att sköta det sociala också faktiskt” 

 

Välvillig neutralitet innebär att man bemöter brukaren på ett vis som passar situationen 

(Blennberger, 2005). Som både sjuksköterska Axelsson och kurator Levin beskriver arbetet 

vid mottagningen i Lund finns här en paramedicinsk vård där också brukarna uttrycker att de 

känner sig väl bemötta.  
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Malmö 

Vid mottagningen i Malmö arbetar kurator Lena Hansson vars tjänst är knuten till sprutbytet. 

Hansson arbetar i första hand med MI (Motiverande Intervju). 

 

Målsättningar 
”Att försöka liksom hjälpa, inte för att underlätta missbruket, utan för att faktiskt hjälpa i den 

situationen man befinner sig i när man inte har kraft” 

 

Hansson beskriver hur målsättningen för verksamheten i Malmö är att kunna hjälpa så många 

injektionsnarkomaner som möjligt till behandlande vård och att dessförinnan underlätta 

hanteringen av det mänskliga lidandet. Att hjälpa en marginaliserad grupp människor genom 

lidande består för Hansson av att dels tala motiverande genom MI men också att informera 

om rättigheter och skyldigheter för dem som bär på infektioner. För Hansson ligger 

kvinnohälsa och graviditet henne varmt om hjärtat. Hon poängterar vikten av att fånga upp 

gravida injektionsnarkomaner och hjälpa dem vidare inom sjukvården precis som de kvinnor 

som antingen utsätts för eller riskerar att utsättas för sexuellt våld.  

 

Hansson arbete är som sagt inriktat på motivation och hon talar om vikten av att motivera 

brukarna utan att stöta bort dem, ett arbetssätt som kräver finkänslighet. Precis som 

mottagningen i Stockholm nämner Hansson harm reduction som huvudmål och om hur hon 

ska kunna underlätta situationer som ter sig svåra. Många saker som kan orsaka bekymmer 

hos vissa brukare är sådana som andra ser som banala alldagligheter, till exempel att ordna 

med bostadsköer, blanketter hos socialförvaltningen eller hos Försäkringskassan kräver 

internetuppkoppling och telefon, något som de flesta hemlösa inte har. Brukarna söker 

antingen upp Hansson för samtal eller blir hänvisade till henne av sköterskor vid bytet. Hon 

samarbetar även med psykiatrin, beroendecentrum och socialtjänsten i Malmö. 

Inom människobehandlande organisationer är en av funktionerna att hjälpa människor till 

social integration (Svensson m.fl., 2008). Det sätt som Hansson beskriver verksamhetens 

målsättningar på är en indirekt beskrivning av paramedicinsk vård. Hon säger inte rakt ut att 

hon finner den paramedicinska vården viktig i ett sprutbytesprogram utan trycker på de 

sociala situationer som interagerar till vård.  

 

Resurser 
”Jag tycker att vi i Malmö kan ge en god vård för vi har bra resurser för det. Och vi har bra 

kontakter, vi har bra nätverk. Jag tycker vi har det bra på det sättet att vi verkligen kan ge en 

bra vård” 

 

Vid sprutbytesmottagningen i Malmö arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, en kurator och 

en läkare. Barnmorska finns även knuten till mottagningen. Samarbetet med andra 

myndigheter och frivilligorganisationer fungerar enligt Hansson mycket bra. Varje 

eftermiddag har mottagningen, som ligger i anknytning till Malmös Allmänna Sjukhus, någon 

eller några representanter på plats i väntrummet. Dessa kommer från bland annat RFHL, 

socialtjänsten och frivården och för att svara på frågor eller vara till hjälp i situationer som 

uppstår i och utanför sprutbytet. En viktig del i att skapa en social relation av något slag är att 

det också finns en social värld som delas av andra människor (Johansson, 1992). På 

mottagningen i Malmö delas väntrummet av olika människogrupper men där möten uppstår 

möten och leder till ett socialt sammanhang.  
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Insatser 
”Det är en balansgång mellan att motivera och att inte ta över.” 

 

Hansson beskriver sin viktigaste uppgift som att stötta brukarna och motivera dem till 

behandling utan att för den skull stöta bort dem. Klientrelationen är en relation där den ena 

parten på något sätt försöker påverkar den andra åt något håll. Det blir en balansgång mellan 

att å ena sidan möta klienten i form av en organisation och å andra sidan att möta klientens 

behov (Johansson, 1992).  

Hansson har många samtal av stödjande och motiverande karaktär, både tidsbundna och drop-

in. Många av dessa samtal grundar sig i att personerna är ledsna, menar hon. Det är en grupp 

människor som ofta möter våld och som lever i påfrestande och utsatta miljöer. 

Sjuksköterskorna vid bytet i Malmö är de som först och främst talar med brukarna. Dock 

hänvisar de alltid till kurator Hansson då det krävs en annan form av samtal med en annan 

kompetens.  

 

”Det är oerhört viktigt att man agerar även om det är tufft. Men att man gör det tillsammans 

med brukaren” 

 

I intervjun med Hansson kommer anmälningsplikten på tal. Hansson berättar om 

svårigheterna och komplexiteten mellan arbetet som hon bedriver och att samtidigt ha 

skyldighet att anmäla enligt LVM och LVU. Hon säger att dialogen som förs mellan 

personalen och brukarna måste vara öppen och tydlig och att det är av yttersta vikt att 

informera dem om att inga händelser som kräver åtgärder ses genom fingrarna av 

verksamheten. Det händer att anmälningar enligt LVM och LVU har gjorts vid mottagningen 

i Malmö. I dessa fall är det viktigt att vara tydlig mot brukaren varför en anmälan görs, vilken 

hjälp som finns att få samt vilka åtgärder och påföljder som kan komma att bli aktuella. 

Personalen bör så långt som det är möjligt tar med brukaren i diskussionen och motivera sitt 

val för denne. I rollen som professionell skapar sådana här situationer ofta rollkonflikter. 

Frågor om huruvida brukaren blir hjälpt eller stjälpt uppstår och Hansson beskriver den 

ambivalens som föds. Det viktiga är se till människan, vad han eller hon lider minst av i ett 

holistiskt perspektiv och inte vad narkotikamissbruket säger, menar Hansson. Informationen 

ska dessutom framföras på ett värdigt sätt. Att bemöta med uppriktighet ger en möjlighet till 

en konstruktiv relation med brukaren (Blennberger, 2005).
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Helsingborg 

Från sprutbytesmottagningen i Helsingborg intervjuades sjuksköterska Katarina Johansson 

vars primära arbetsuppgift är att byta ut verktyg.  

 

Målsättningar 
”Vår huvudsakliga uppgift är att byta deras sprutor och kanyler.. Det andra kommer på köpet 

så att säga.” 

 

Johansson berättar att mottagningens primära målsättning är att förhindra smittspridning. 

Detta sker genom att smutsiga verktyg byts ut mot nya, genom att informera om smittorisker 

samt genom att vaccinera, framförallt mot hepatit B. Johansson beskriver även hur hon och 

hennes kollegor kan vara till stöd och lyssna om brukarna vill prata men poängterar att 

personalen vid sprutbytet inte har till uppgift att motivera till behandling eller ge råd om annat 

än smittorisker och injektionsteknik. Enligt Johansson har de har heller inget samarbete med 

missbruks- och beroendevård eller socialtjänst.  

 

Resurser 
”..man skulle kanske vilja ha ett större samarbete. Det kanske är någonting som kommer på 

sikt.” 

 

Vid sprutbytesmottagningen i Helsingborg arbetar sjuksköterskor med en läkare knuten till sig. 

Varken kurator eller barnmorska finns att tillgå. Samarbeten med andra instanser fanns till en 

början när verksamheten var nystartad men i dagsläget finns inga direkta kontaktnät, vilket 

Johansson anser som önskvärt.   

 

Insatser 
”Man kan tänka så här, att ofta är vi de enda icke-missbrukande människorna de träffar. Vi är 

länken till det normala för många.” 

 

Johanssons arbetsuppgifter består av att byta ut smutsiga verktyg mot rena, ge information 

kring smittspridning och hur infektioner bör behandlas, vaccinera, ta blodprover samt att 

lägga om sår och bölder. Hon berättar att hon har lärt känna vissa av brukarna lite närmre 

under de år som hon har arbetat på mottagningen i takt med att samtalen har blivit flera. Även 

om Johansson inte har till uppgift att motivera till beroendevård så hjälper hon till med 

information om vart brukaren kan vända sig om han eller hon själv tar upp ämnet. Johansson 

menar på att samtalet kan komma att anta en viss motiverande karaktär beroende på brukarens 

inställning. Hon understryker vikten av att brukaren har väckt tanken om behandling hos sig 

själv och att hennes roll som moderator till behandlingsvård först får betydelse när brukaren 

uttrycker sina tankar verbalt i deras samtal.    

 

Johansson tror inte att den paramedicinska vården är på väg att ta större plats på mottagningen 

i Helsingborg men hon finner ämnet intressant och skulle gärna se en utveckling av det.  

 

”Vi samtalar mycket, man lär känna dem efter ett par år.” 

 

Samtidigt som Johansson uttrycker att de inte har någon paramedicinsk vård på mottagningen 

och inte heller tankar om att utveckla denna vårdform bedriver de till viss del ett socialt arbete 

genom de samtal som förs med brukarna om deras liv, hälsa och situation. Genom att gå in i 

ett möte med en öppenhet, tydlighet och ett förtroende ökar chansen för en bra relation som 

kan ligga till grund för en fortsatt allians (Blennberger, 2005).  
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Stenström, Johnson och Fries 
Nils Stenström är forskare och har i sin avhandling ”Sprutbyte vid intravenöst 

narkotikamissbruk” från 2008 studerat sprutbytesmottagningen i Malmö. I intervju med 

Stenström verifierar han tidigare uppgifter om de resultat studien givit honom. Dessa visar på 

att det inte finns något samband mellan sprutbytesprogram i Sverige och minskad 

smittspridning av HIV eller hepatit C bland landets injektionsnarkomaner. Däremot fann han 

att vårdgivarnas bemötande har betydelse för brukarnas mottagande av vårdinsatser. Det 

sociala bemötandet och kontaktskapet kan liknas med begreppet paramedicinsk vård. 

Stenström kunde i sin longitudinella studie konstatera att brukarna vid sprutbytet i Malmö i 

första hand vände sig till undersköterskorna och sjuksköterskorna vid bytet med frågor 

rörande deras hälsa och leverne i övrigt, trots att övrig sjukvård var kostnadsfri för majoriteten 

brukare. Relationen mellan personalen och vårdtagarna uppfattades därför som unik och 

värdefull enligt Stenströms studie.   

 

”Kuratorn var ganska perifer egentligen i verksamheten. Det blev en slags selektion av 

brukarna som vände sig till kuratorn och det gjorde man ganska sent i kontaktprocessen” 

  

Stenström anser att gagnet av en kurator vid sprutbytesprogrammen kan, med bakgrund av 

ovanstående citat, problematiseras då det är en kostsam resurs för huvudmannen. Dock 

poängterar han att så länge kuratorn besöks av brukarna vid sprutbytet så finns det ett behov 

av nämnda profession. Stenström hade dock förväntningar och förhoppningar om att kuratorn 

besöktes av fler brukare och att tjänsterna som denne erhåller skulle efterfrågas betydligt 

tidigare i förloppet. Stenström problematiserar processen där sköterskorna vid bytet blir de 

som står i fokus för insatserna. Det är i mötet med sköterskorna som förtroende skapas och det 

är till dem brukarna vänder sig i första hand.  

 

”Om det finns en politisk och allmän opinion för sprutbyte så visst.. Men om man tror att det 

kommer ha en jättebetydelsefull inverkan för att förebygga smittspridning, då tror jag att man 

överskattar betydelsen av sprutbytesprogram” 

 

Vid frågor gällande målsättningar som skulle motivera sprutbytesverksamhet svarar 

Stenström harm reduction. Stenström anser att en instans som hjälper personer som står 

utanför samhällets och dess vårdapparat med humanitära behov är viktig. Dock ser han inte 

övervägande positivt på att brukarna vid sprutbytet per automatik tar en annan ingång till 

vården än vad resterande invånare i samma landsting gör. Vid fråga om huruvida programmen 

verkar för preventivt infektionsarbete är Stenström tydlig. Han hänvisar till sin studie och till 

andra systematiska översikter vars vetenskapliga kvaliteter visar på lågt bevisvärde för 

smittreducering; att sprutbyte inte skulle vara en nyckelinsats för att förebygga blodsmitta. 

Dock påpekar Stenström att han inte fann några negativa konsekvenser av 

sprutbytesprogrammen och han anser inte att de gör någon skada. I avseende att etablera 

kontakter med missbruks- och beroendevård anser Stenström att verksamheten i Malmö 

fungerar mycket bra och utgör ett praktexemplar i allmän harm reduction. Stenström berättar 

att det var vanligt förekommande att brukare besökte mottagningen men inte i egenskap av 

sprutbytare utan för att få hjälp och stöd med andra saker. Detta är dock inte uteslutande 

positivt, menar Stenström. Han hänvisar till den kontext och det ramverk som sprutbytet finns 

i, närmare bestämt infektionsvård. Stenström menar att det är problematiskt att denna form av 

verksamhet har fått ett stort genomslag mot sociala problem. Enligt Stenström borde de 

paramedicinska frågorna skötas av socialtjänsten. Han är också kritisk mot socialtjänsten i 

Malmö då han i sin forskning har kunnat konstatera att en stor del av Malmös 

injektionsnarkomaner som överhuvudtaget har någon form av vård och stöd, har det via 
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landstingsdriven infektionsvård. Sprutbytesprogrammen har således ingen större brobyggande 

effekt mellan bytet och beroendevård, menar Stenström. I sin studie visar hans resultat att det 

endast är ett marginellt antal brukare som berörs. Den motiverande faktorn, enligt Stenström, 

är att sjukvården tillhandahåller de verktyg som injektionsnarkomaner behöver.        

 

Forskare Björn Johnson är docent i socialt arbete och verksam vid Malmö Högskola. 

Johnson har inte bedrivit forskning specifikt kring sprutbyte men har i sina studier kring 

missbruks- och beroendevård, främst om substitutionsbehandlingar (– även kallad 

underhållsbehandlingar eller läkemedelsassisterad behandling (SOSFS 2009:27). 

Substitutionsbehandling innebär att personer med diagnostiserat opiatberoende erbjuds 

receptförlagd Metadon, Subutex eller Suboxone med stöd av hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763)). Därför har Johnson tillbringat mycket tid på sprutbytesmottagningen i Malmö. 

Han har även debatterat om ämnet sprutbyte i tidskrift och sociala medier. Johnson har främst 

intervjuat och samtalat med brukare av programmet vilket har kunnat ge en bild av brukarnas 

uppfattningar kring den vård som erhålls. Johnson konstaterade att sprutbytesmottagningen 

verkade som rekryteringsbas för substitutionsbehandlingarna vilket med stor sannolikhet inte 

hade varit möjlig utan personalen. Han betonar även det sociala samspelet som viktigt, 

framförallt mellan personal och brukare men även brukare emellan. Detta vidimerades även 

av båda parter. 

 

Johnson anser att implementeringen av sprutbytesverksamhet i första hand bör bygga på att 

förhindra smittspridning av infektionssjukdomar genom verktygsbyte, men också genom 

grundlig information kring smittspridning och hygienskötsel i samband med injektioner. Han 

nämner också att attraktiva vårderbjudanden lockar brukarna samtidigt som det måste finnas 

en vårdkapacitet. Att sprutbytesprogram skulle kunna minska spridningen av hepatit C är 

oklart och Johnson berättar om komplexiteten. För att få tillgång till sprutbytesprogrammet 

måste du ha fyllt 20 år och enligt statistiken har majoriteten av programmens brukare smittats 

av hepatit C långt tidigare. Däremot fyller verksamheterna en betydande roll för att informera 

om sjukdomen och smittspridningen samt för att motivera till behandling. På sikt menar Björn 

Johnson att programmen kan komma att minska spridning av hepatit C genom att det 

preventiva arbetet ger resultat i form av att unga personer under 20 år inte smittas. Många av 

dem som vi har talat med betonar att denna grupp människor vet skrämmande lite om 

smittspridning och prevention. Det krävs dock att informationen når ut, från mottagningen till 

gatan och inte minst ett ansvarstagande från både injektionsmissbrukarna och vårdpersonalen. 

 

”Om personalen säger ’du ska nog gå till akuten med det här’ så går de till akuten men dit går 

de inte annars. Så det är ju en del av det paramedicinska” 

I likhet med Stenström såg Johnson hur sköterskorna vid mottagningen i Malmö spelade en 

betydande roll för brukarna av sprutbytet. Relationerna var goda och präglades av respekt från 

bägge parter. Att vara icke-dömande är enligt Johnson grundstenen i det sociala samspelet 

mellan brukare och personal då han upplever att brukarna har en grundmurad misstro mot 

andra delar av sjukvården och samhället. Sprutbytet når således en grupp personer som i 

övrigt inte har någon kontakt med myndighetssfären, menar Johnson. Sköterskorna motiverar 

till vidare vård, både inom somatiken och inom beroendevård och för flertalet av de före detta 

injektionsnarkomanerna i Malmö som Johnson har intervjuat så har de uttryckligen anfört 

vikten av sprutbytet vars personal stärkte dem i beslutet att lämna missbruket.  
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”Tina (sjuksköterska) som gick i pension nu i höstas, hon hade enorm kunskap om 

personerna, alltså sprutbytarnas familjeförhållanden, vad de hade varit utsatta för, 

drogproblem osv.. Hon kunde otroligt mycket om patienterna”    

I Johnsons studie rekryterades brukare från sprutbytesprogrammet i Malmö till 

substitutionsbehandling och efter nykterhet från drogerna i den nya behandlingen var det flera 

brukare som besökte sprutbytet för att träffa personalen, visa upp sig och för att samtala. 

Enligt Johnson är det svårt att visualisera liknande scenarion vid andra 

sjukvårdsverksamheter.  

 

 

 

Björn Fries är socialdemokratisk politiker och arbetar som rådgivare inom public affairs. Han 

är en flitig debattör, moderator och föredragshållare inom ämnet sprutbyte.  

Under en socialdemokratisk regering var Fries utsedd till narkotikapolitisk samordnare. Under 

2002 blev han i egenskap av sitt uppdrag ombedd att framföra sitt ställningstagande till 

sprutbytesprogram. För Fries innebar uppdraget att värdera huruvida verksamheten gick emot 

Socialstyrelsens narkotikapolitiska kontext och centrala mål om ett narkotikafritt samhälle 

eller ej, inte att göra någon ny utvärdering av programverksamheten. Fries besökte 

försöksverksamheterna i Malmö och Lund, de enda sprutbytesprogrammen som då fanns i 

landet. Vid en presskonferens den 4 mars 2003 presenterade Fries sitt ställningstagande till 

sprutbytesverksamhet. Detta innehöll förslag om att de båda verksamheterna i Malmö och 

Lund skulle permanentas och ge möjlighet för samtliga landsting att, under vissa 

förutsättningar, inrätta sprutbytesverksamhet.    

 

”Det handlar inte om att orsaka överdoser, det handlar om att kunna erbjuda smittskydd. 

Sköterskorna på bytet hatar knarket men älskar människan” 

 

Fries berättar i intervju att han under sina besök vid sprutbytesmottagningarna fick bortse från 

sina politiska ideologier och se till de humanitära skäl som motiverade deras verksamhet. 

Fries kunde konstatera att deltagarna i programmen utgjorde en starkt marginaliserad grupp i 

vårdbehov vars förmåga inte räckte till för att på egen hand bryta sitt missbruk; en målgrupp 

som ingen annan organisation eller myndighet hade liknande kontakt med. Farhågan om att 

sprutbyte orsakade nyrekrytering till tungt missbruk avslog Fries med hänvisning till 

Socialstyrelsens utvärdering men även han kunde konstatera att på sprutbytet var det inte 

drogerna som stod i centrum utan det mänskliga omhändertagandet.  

 

”Jag brukade säga att när jag behövde injicera lite medmänsklighet så skulle jag åka till 

syrrorna i Malmö”  

 

Vid frågan om vilka målsättningar som Fries anser skulle motivera sprutbytesverksamhet 

svarar han att smittskyddsperspektivet är en prioritering som vars evidens får utgå från 

internationella studier då utsikterna att nå full kunskap gällande HIV-preventiva effekter i 

Sverige bedöms som små på grund av att antalen HIV-fall är för få för att dra statistiskt 

säkerställda slutsatser, menar Fries. Han anser att sprutbyte i kombination med paramedicinsk 

vård fyller en viktig funktion när det gäller att förhindra smittspridningen av HIV och hepatit. 

Dessutom förbättras det preventiva smittskyddsarbetet genom vaccinationer och regelbundna 

tester samt genom information och smittspårning. Men Fries understryker att sköterskorna vid 

sprutbytesmottagningarna som han besökte under 2002 utstrålade så mycket mer än bara 

smittskydd. Det var också sköterskorna som fick honom att inse att ett narkotikafritt samhälle 
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inte ska stå i kontrast med enskilda personer vars behov av omvårdnad, sjukvård och andra 

sociala insatser ska få stå tillbaka på grund av deras missbruk. Krav på omedelbar drogfrihet 

för att kunna erbjudas omvårdnad är omänsklig, menar Fries. Vägen ur ett missbruk kan vara 

lång och en restriktiv narkotikapolitik måste vara förenad med insatser som präglas av 

humanitet, värdighet och omsorg vilket också bör vara en av verksamhetens målsättningar 

enligt Fries. En tredje målsättning är de paramedicinska insatserna med dess rehabiliterande 

effekter och Fries berättar om sköterskornas gedigna arbete vars tålamod och regelbundna 

kontakt resulterade i att brukarna fångades upp i ett kontaktnät som inte hade existerat utan 

programmet. Dock påpekar Fries att om motivationsarbetet ska lyckas till fullo krävs det att 

det finns resurser inom missbruks- och beroendevård och socialtjänst för att möta upp behovet 

av vidare insatser.         

 

Jönköping 
Iveroth, infektionsläkare 

Peter Iveroth, smittskyddsläkare och verksamhetsansvarig på Smittskyddsenheten vid 

länssjukhuset Ryhov i Jönköping ser ett tydligt samband mellan hepatit C och intravenöst 

missbruk och han uppskattar att runt 98 procent av dem som i Sverige är bärare av viruset 

antingen är eller har varit i ett aktivt, intravenöst narkotikamissbruk. Iveroth uppskattar antalet 

nyupptäckta fall i Jönköpings län till runt 70 per år. Det är ett relativt konstant antal, utan vare 

sig signifikanta ökningar eller minskningar. Enligt lag kräver varje nyupptäckt fall av hepatit 

C en individuell smittspårning. Doktor Iveroth har smittspårningsansvar i Jönköping och 

berättar om dilemmat med att spåra viruset hos en grupp som är så pass svår att nå som 

injektionsmissbrukare. Kedjan i smittspårningen går i de allra flesta fall inte att följa särskilt 

långt och som enskilda patienter är de sällsynta på mottagningarna. Tillgängligheten är en av 

de faktorer som Iveroth trycker på. Det är en grupp som väljer att inte komma på sina 

uppföljningar, som inte vet exakt vem eller vilka personer som han eller hon har delat verktyg 

med eller som inte vill meddela detta. Idag finns det bra behandlingar mot hepatit C men för 

att kunna tillgodogöra sig den besvärliga medicineringen krävs det att personen är helt 

drogfri. Således finns det för tillfället ingen behandling att erbjuda personer med viruset som 

är i ett aktivt missbruk och det kan möjligtvis vara en av förklaringarna till att aktiva 

injektionsnarkomaner väljer att inte komma till mottagningarna. De som önskar få behandling 

i Jönköping har enligt Iveroth haft ett missbruk under en längre tid, oftast i över 20 år. 

 
Olsson, infektionssjuksköterska  
Vid infektionskliniken på Ryhov arbetar sjuksköterskan Therese Olsson sedan mer än ett 

decennium tillbaka och hennes arbetsuppgifter främst är inriktade mot Hepatit C-patienter. 

Olsson bekräftar tidigare uppgifter från infektionsläkaren Peter Iveroth att sambandet mellan 

patienterna med hepatit C och ett aktivt alternativt före detta injektionsmissbruk är näst intill 

likalydande. Att ett sprutbytesprogram skulle minska spridningen av hepatit C har hon svårt 

att se, möjligtvis på lång sikt. Olsson är dock övertygad om att verksamheten är fördelaktig i 

syfte att reducera spridning av hepatit B och HIV samt att kunna nå en utsatt grupp personer 

och etablera en vårdkontakt med dessa. Hennes dagliga kontakt med patientgruppen väckte 

tanken på sprutbytesprogram ett par år tidigare. Hon berättar att det var i Malmö under en 

infektionsutbildning som intresset för ämnet blev ännu starkare då representanter för Malmös 

sprutbytesverksamhet berättade om deras program. För Olsson var det inte svårt att teoretiskt 

applicera idén om sprutbyte vid hennes klinik.  

 

”Man har många gånger tänkt att det skulle vara bra med ett program. När också de 

(patienterna) säger samma sak så finns det ju ett behov.”   
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Olsson berättar hur patienter vid infektionskliniken har bett henne om att få med sig rena 

sprutor hem. Det har naturligtvis aldrig kommit på fråga, understryker hon. Dock hon har 

många gånger reflekterat över det humanitära lidandet då patienter läggs in på avdelningen 

med allvarligare infektioner, blodförgiftning och kallbrand och detta på grund av infekterade 

och smutsiga sprutor som använts till narkotika. Olsson påpekar att infektionsvården kostar 

samhället pengar men framförallt är det oerhört smärtsamt för patienten. Omsorgen om denna 

utsatta patientgrupp har gjort att hon har drivit frågan om ett sprutbytesprogram framåt i 

Jönköpings län. Olsson berättar att samtlig personal med chefer vid infektionskliniken på 

Ryhov är positivt inställda till en eventuell verksamhet, precis som vid smittskyddsenheten, 

Beroendemottagningen och beroendevården. Olsson berättar hur infektionskliniken redan nu 

samarbetar i liten skala med Beroendemottagningen, vilket enligt uppgifter från båda 

verksamheterna är mycket positivt. Målsättningen för ett eventuellt sprutbyte i Jönköping 

skulle vara att först och främst att hitta och kartlägga brukarna och deras behov vilket 

förutsätter att de hittar till verksamheten. Med en patientgrupp kan verksamheten syfta till att 

förhindra smittspridning av HIV, hepatit B och i viss utsträckning hepatit C. Vidare talar 

Olsson, som hon tidigare nämnde, om vikten av att etablera en kontakt med hälso- och 

sjukvård, socialtjänst och mödravård samt att sår, feber och infekterade stickmärken kan 

behandlas på plats. På frågan om vikten av de paramedicinska insatserna vid ett eventuellt 

program svarar Olsson att dessa är av stor betydelse. Funktionerna ligger i att kunna nå och 

uppmärksamma en utsatt grupp personer och hänvisa dessa vidare vid behov, menar hon. 

Olsson understryker hur viktigt bemötandet med brukarna är. Själv tror hon att patienterna vid 

infektionskliniken känner sig väl bemötta vilket hon grundar på det faktum att majoriteten 

personer med hepatit C väljer att göra sina årliga provtagningar, vilka de är ålagda enligt 

smittskyddslagen, på infektionskliniken trots att de kan välja att göra dessa på en närliggande 

vårdcentral. Enligt Olsson beror detta på att personalen vid infektion inte hyser någon rädsla 

för sjukdomen då de bär på kunskapen.   
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Thorsén (FP) och Jonasson (V), landstingspolitiker  

 

Lena Skaring Thorsén, gruppledare för Folkpartiet i Jönköpings läns landsting intervjuades i 

egenskap av landstingspolitiker med ansvar för primärvården. Thorsén berättar att frågan om 

sprutbytesverksamhet i Jönköpings län har varit uppe många gånger och diskuterats fram och 

tillbaka inom paritet. Uppfattningar är delade och åsikterna går isär. 

 

”Det är ju det att man inte tycker att det hjälper människor att sluta knarka, det är väl 

motiveringen.”    

 

Frågan om att starta sprutbytesprogram i Jönköping var uppe för beslut i 

landstingsfullmäktige för ett par år sedan och fick då avslag. Thorsén menar dock att nya 

fakta om verksamheten har tillkommit sedan dess och kan inte svara på hur ett eventuellt 

utfall skulle se ut idag. Det finns en ambivalens mellan politikerna som till viss del bygger på 

okunskap och ideologier men också den narkotikapolitiska kontexten, menar hon. 

Motståndarna till sprutbyte trycker på det motsägelsefulla faktum att det från den ena dagen är 

lagligt att byta ut smutsiga sprutor mot rena som nästa dag är olagliga att bruka. Själv ser 

Thorsén en fördel av sprutbytesprogram ur smittspridningssynpunkt samt att fler personer 

som står utanför samhället ska få hjälp med olika medicinska och sociala problem. Enligt 

Thorsén är preventivt infektionsspridningsarbete den centrala målsättningen i frågan. Av den 

anledningen att infektionsvården kostar mänskligt lidande och en stor summa skattepengar 

anser Thorsén att det finns ett värde i att starta en verksamhet i Jönköping. Vid frågan om 

betydelsen av de paramedicinska insatserna svarar Thorsén att hon ser en klar fördel av att 

satsa på denna vårdform i ett sprutbytesprogram. Hon drar paralleller till en personlig kontakt 

som hon har med en barnmorska vid ett av programmen i Skåne vars insatser har kunnat 

hjälpa flera kvinnor i missbruk bort från prostitution. Att underlätta kontakten med olika 

vårdinstanser och motivera till behandling är av stor vikt, poängterar Thorsén. På frågan om 

politikerna i Jönköping har tagit del av den evidens som finns inom ämnet och om det i 

dagsläget finns planer på att starta upp en verksamhet i Jönköping svarar Thorsén att aktuella 

fakta diskuterades för några år sedan men att inga diskussioner kring evidens förts på politisk 

gruppnivå sedan dess. Hon kan tänka sig att frågan kan komma att aktualiseras men kan inte 

svara på när och hur planerna framöver ser ut.           

 

Inga Jonasson är gruppledare och landstingsråd för vänsterpartiet i Jönköpings läns landsting 

med ansvar för frågor gällande primärvården. Jonasson har varit drivande i frågan om att 

införa sprutbyte i Jönköpings län under ett par år. I slutet av maj 2007 lade hon in sin första 

motion om att införa sprutbyte i Jönköpings län men denna avslogs i Landstingsfullmäktige. I 

en interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande hösten 2009  frågade Jonasson om det 

inte var dags att ompröva sprutbytesfrågan med hänvisning till myndigheters uppmaning om 

att etablera verksameter där injektionsmissbruk förekommer i en omfattande utsträckning. 

Svaret blev att frågan var kontroversiell och komplex av narkotikapolitiska skäl. Lanstingets 

styrelse hade således inte planer på att införa någon verksamhet med hänvisning till att det 

saknades entydig evidens för sprutbytesprogrammens förhindrande av infektionsspriding. 

Jonasson berättar att motståndet till frågan var stort på landstingskansliet. Hon upplevde att 

sprutbyte var ett ämne som varken hennes kollegor från andra partier eller Hälso- och 

sjukvårdsutskottet ville diskutera. Jonasson lade fram ytterligare en motion i början av 2010 

men förslag om sprutbyte avslogs då på nytt.  
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”Målet för den enskilde missbrukaren måste alltid vara att sluta knarka men det är 

livsavgörande att inte bli smittad med HIV eller hepatit på vägen mot målet.” 

 

För Jonasson är målsättningen för ett eventuellt sprutbytesprogram i Jönköping att få en 

marginaliserad grupp in i sjukvårdsapparaten; eller som hon själv uttrycker det ”att 

implementera rätten till en jämlik hälsa på lika villkor”. Jonasson understryker att ett 

narkotikaberoende inte jämställs med andra sjukdomar. Hon drar paralleller till att en 

diabetiker troligtvis inte skulle bli nekad en steril spruta av sjukvården och att 

sprutbytesprogram skulle kunna rädda liv. Dock menar Jonasson att själva sprutbytet endast är 

en del i ett mycket större förebyggande syfte. Som arbetsterapeut till professionen så ligger 

paramedicinsk vård Jonasson varmt om hjärtat. Hon talar mycket om harm reduction och om 

vikten av att etablera hälsovård och få kontakt med missbruks- och beroendevård. Insatser i 

form av vaccinationer, omläggningar och provtagningar är självklara men enligt Jonasson 

krävs att verksamheten kan erbjuda kuratorsstöd, särskilt stöd för utsatta kvinnor och dentala 

hälsoundersökningar.  

       

Monwell, kurator  

 

Bodil Monwell är kurator på Beroendemottagningen vid Ryhov. Monwell arbetar främst med 

substitutionsbehandlingar, hon är KBT-terapeut och utöver sina ordinarie arbetsuppgifter så 

bedriver hon forskning kring patientgruppen. Vid intervju berättar Monwell om det behov 

som hon kan se av att sprutbytesprogram införs i Jönköping. I sitt arbete träffar hon personer 

som har fått utstå mycket fysiskt och psykiskt lidande på grund av sjukdomar kopplade till 

deras injektionsmissbruk. Monwell anser att ett sprutbytesprogram skulle kunna verka för en 

grupp missbrukare som övrig missbruks- och beroendevård inte har lyckats nå. 

Målsättningarna för sprutbyte anser Monwell borde vara att arbeta preventivt för att skydda en 

utsatt grupp människor för livslånga infektionssjukdomar som HIV och hepatit C men även 

att utveckla det arbete kring harm reduction som Beroendemottagningen och 

infektionskliniken har bedrivit under alla år; genom att reducera riskerna för skada under tiden 

för motivationsarbetet. Monwell understryker att majoriteten personer med ett 

narkotikaberoende har en stark önskan om att förändra sin livssituation och att 

sprutbytesprogram kan vara en av vägarna mot förändringen. Den stora vinsten menar 

Monwell är rent humanitär. Abscesser, bölder och somatiska besvär kan behandlas bättre och 

mer effektivt. Vidare tror hon att en verksamhet kan underlätta i kontakten med andra 

vårdgivare eftersom möjligheterna för ett gott samarbete ökar. 

 

”Rent somatiskt så far folk (injektionsnarkomaner) väldigt illa. Men holistiskt, sett på hela 

individen, så är bara sjukvården en del för sedan är det den andra hjälpen, som bör hänga 

ihop.” 

 

Vid frågor om de paramedicinska insatserna vid sprutbytesverksamhet är Monwell övertygad 

om att denna vårdform är av stor betydelse. Hela spektrumet behövs för brukarna vid 

sprutbytet och hon betonar att i den bästa av världar så fungerar samarbetet väl. Dessutom är 

det enligt Monwell viktigt att inte stigmatisera insatserna vid ett sprutbytesprogram utan att 

varje individ ska kunna tillgodose sina enskilda behov utan risk för moralisering av 

personalen.   
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Organisationen  

 

Byråkratiska organisationer har en social struktur. De är specialiserade på det vis att de 

verksamma till viss del har olika arbetsuppgifter och organisationen har ett avgränsat 

verksamhetsområde. Arbetet som bedrivs är formaliserat och de verksamma har lagar och 

regler att rätta sig efter. Flera variabler såsom hierarki, specialisering och formalisering kan 

samvariera men behöver för den skull inte göra det. Organisationer kan vara byråkratiska på 

olika vis och på olika plan. De verksamma vid nedanstående mottagningar kan benämnas 

gräsrotsbyråkrater, ett begrepp introducerat av Michael Lipsky. De ingår i byråkratin, arbetar 

utefter den och är organisationens ansikte utåt (Johansson, 1992). Byråkrati skulle kunna 

beskrivas som ett begrepp som fångar upp ”hela skalan av de frågor som rör individers 

relationer till abstrakta organisatoriska företeelser” (Johansson, 1992, s.37). Brukarna vid 

sprutbytet blir en del av ett byråkratiskt arbete i möte och samarbete med 

gräsrotsbyråkraterna. 

 

Stockholm 

Frågan om att starta ett sprutbytesprogram i Stockholm var uppe redan 2001 av 

landstingsrådet Stig Nyman (KD) men det dröjde över ett decennium innan både landstinget 

och kommunfullmäktige beslöt att ansöka om en verksamhet hos Socialstyrelsen. Landstinget 

är den drivande parten i frågan. En organisation strävar efter jämvikt och att överleva, något 

som till stor del beror på intressenten och relationen till denne. Intressenten i detta 

sammanhang blir Landstinget som också har i uppgift att se till att syfte och mål uppfylls 

(Abrahamsson, 2000).  

 

Stockholms sprutbytesverksamhet startade den nionde april 2013 och vid intervjun med 

läkaren Martin Kåberg och kurator Helena Dahlborn hade programmet varit aktivt i drygt en 

vecka. Mottagningen ligger i en paviljong vid S:t Görans sjukhus på Kungsholmen. 

Placeringen anses fördelaktig för denna form av smittskyddsverksamhet då läget innebär 

närhet till annan beroendevård, psykiatri och somatisk vård. Det geografiska läget med 

lokalisering till sjukområden inspirerades från de mångåriga sprutbytesprogrammen i Lund 

och Malmö vars erfarenheter av läget har varit lämpligt för alla parter då samarbete 

underlättas i och med närheten. Uppdelning av ansvarsområden är dock tydlig vilket också är 

typiskt för en byråkratisk organisation (ibid, 2000). Oavsett förväntas ett gott samarbete där 

de olika vårdföreträdarna kan ses komplettera varandra.  

 

Beslutsfattarna ansåg inte att verksamheten placerades alltför nära bostadsområden, daghem 

och fritids m.m.; en åsikt som inte delades med lokalbefolkningen i närområdet. Farhågorna 

hos invånarna har i stor utsträckning legat i huruvida närområdet skulle kunna komma att bli 

en samlingsplats för missbruk och langare men återigen hänvisar beslutsfattarna till de båda 

skånska verksamheterna vars mångåriga erfarenheter är att sprutbytesverksamheten varken 

har upplevts som störande eller bidragit till ökad förekomst av langning i området.   

    

Stockholms sprutbytesverksamhet är bemannad med personal som har kompetens inom 

infektions- och beroendevård. Aktuella befattningar är verksamhetschef, infektionsläkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor samt kurator. Vid behov kan barnmorska eller tandvårdsteam 

konsulteras. Mottagningen har öppet måndag till fredag mellan 10.00 och 16.00 och själva 

sprutbytesbesöken kräver ingen tidsbeställning men åldersgränsen är 20 år och identiteten 

måste kunna styrkas.  Även den tydliga uppdelningen av kompetensområden talar för en 

byråkratisk organisation (Abrahamsson, 2000) vilket våra intervjupersoner ser som en stor 



35 

 

fördel i och med att det tillför en bredare kompetens och större möjligheter för brukarna att 

komma i kontakt med vård av olika slag. 

 

Verksamhetschef är infektionsläkaren Martin Kåberg som med sina många års erfarenhet av 

missbruks- och beroendevård, har varit drivande i Stockholms nyöppnade verksamhet. Enligt 

honom är riskbeteenden oerhört vanligt hos Stockholms injektionsnarkomaner och 

mottagningens kurator Lena Dahlborn påpekar att den nya mottagningen har en utmaning i att 

nå ut och kartlägga deras målgrupp. För att detta ska bli möjligt samarbetar verksamheten 

med frivilligorganisationer i kombination med uppsökande verksamhet och detta 

uppmärksammar Grape och Johansson (2006) som en positiv aspekt då de skriver att de 

upplever en vilja till samverkan mellan organisationer i ljuset av gemensamma mål. 

Information kring riskbeteende måste anpassas till stadens injektionsnarkomaner, menar 

Kåberg.  

Dahlborn bekräftar uppgifterna och säger att verksamheten inte får fastna i mönster som inte 

fungerar eller som inte gynnar brukarna. Skulle det visa sig att brukarna inte söker upp henne 

på sprutbytet får hon överväga andra strategier såsom uppsökande arbete vid brukarföreningar 

och liknande. Dahlborn talar om det handlingsutrymme som hon erhåller i egenskap av 

gräsrotsbyråkrat. Det är gräsrotsbyråkratens uppdrag att föra samman brukarens behov med 

organisationens uppdrag (Svensson m.fl., 2008). Dahlborn har tillsammans med verksamheten 

erhållit sitt uppdrag från Beställarkontoret i Stockholms län vars uttryckliga anspråk om 

paramedicinsk vård, som en del av målsättningen, ger Dahlborn och hennes kollegor stort 

handlingsutrymme i frågan.      

 

Lund 

Lunds sprutbytesmottagning var den första i Sverige och startades upp som 

försöksverksamhet 1986. Verksamheten permanentades i samband med att lagen om sprutbyte 

trädde i kraft år 2006. Den drivande parten har varit landstinget och infektionskliniken.  

Sprutbytesmottagningen som byråkrati drivs i en socialistisk, statlig anda i och med detta men 

hade likaväl kunnat drivas i form av någon annan intressent. Poängen ligger i att byråkratin 

oavsett ”lyder order” (Abrahamsson, 2000). Mottagningen ligger i samma byggnad som 

infektionskliniken vars geografiska läge är placerat vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 

Sprutbytesmottagningen har dock en egen ingång och eget väntrum.  

 

Mottagningen i Lund har öppet måndag till torsdag mellan 8.00 till 15.00 och fredagar mellan 

8.00 till 12.00. Bytet av sprutor kräver ingen tidsbokning, åldersgränsen är 20 år och 

legitimation måste visas. Verksamhetsansvarig är överläkare Peter Lanbeck, chef för 

infektionskliniken. När infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus bildades den 1 

januari 2012 slogs de tidigare infektionsklinikerna i Lund och Malmö samman vilket gör att 

Lanbeck ansvarar både för sprutbytesverksamheten i Lund och i Malmö. Vid sprutbytet 

arbetar enbart sjuksköterskor vars tjänster är delade med infektionskliniken. Vid behov av 

kurator kontaktas Elin Levin, kurator vid infektionskliniken. Mottagningen har även tillgång 

till läkare och barnmorska.  

 

Sprutbytet i Lund har samma målsättningar idag som när försöksverksamheten startade år 

1986 enligt de verksamma som intervjuats. Dess medicinska karaktär är tydlig. Vid intervjun 

berättar sjuksköterskan Malin Axelsson att verksamhetens målsättningar är anpassade efter 

tanken att mottagningen ska vara till för byte av verktyg och att den sociala biten därmed ska 

skötas utav antingen kurator Levin eller Rådgivningsbyrån. Den paramedicinska vård som 

ändå sker på mottagningen utförs av Axelsson och hennes sjuksköterskekollegor vid 

sprutbytet. Även om deras främsta mål inte är av paramedicinsk karaktär utövar de samtal 



36 

 

med brukarna och de motiverar dem till att söka beroendevård i den mån de kan.  Då en 

byråkrati har egna intressen, så som att faktiskt arbeta motiverande med brukarna, gynnar det 

troligtvis både uppdragsgivare som byråkratgrupp (Abrahamsson, 2000), alltså anställda vid 

sprutbytet. 

 

Helsingborg 

Helsingborg har haft sprutbytesverksamhet sen hösten 2010. Lokalen är placerad i omedelbar 

närhet till infektionskliniken vid Helsingborgs lasarett men med egen ingång och eget 

väntrum. Sprutbytesmottagningen ligger under Akutcentrum i Helsingborg och 

verksamhetsansvarig är biträdande sjukhuschef och verksamhetschef Kjell Ivarsson. 

Mottagningen har öppet måndag till torsdag mellan 8.00 och 15.00 och fredagar mellan 8.00 

och 12.00. Ingen tidsbeställning krävs för byte av verktyg, åldersgränsen är 20 år och 

legitimation måste visas. På mottagningen arbetar endast en sjuksköterska åt gången och 

tjänsten alternerar mellan två till tre sköterskor från infektionsmottagningen. Denne sköter 

både verktygsbytet och vaccinationerna. Varje måndag finns infektionsklinikens överläkare 

Johan Sundler på plats under en halvtimmes tid för receptskrivning och/eller medicinskt 

utlåtande. Andra professioner såsom kurator, barnmorska eller tandvårdsteam finns inte 

representerade vid sprutbytet i Helsingborg. 

 

Sjuksköterskan Katarina Johansson har varit med från start och berättar att mottagningen 

under denna tid hade vissa problem med brukarnas rädsla för bristande sekretess. Detta har de 

dock kunnat arbeta bort, menar Johansson. Vid denna tidpunkt var mottagningens verksamma 

ute och marknadsförde verksamheten och dess innebörd hos bland annat ”Hemlösas hus”. 

Idag bedriver mottagningen ingen uppsökande verksamhet då de märker att nyrekrytering till 

sprutbytet sker genom kommunikation brukarna emellan. Att organisationen samarbetar med 

andra organisationer så som ”Hemlösas hus” kan ses som en resurs i och med att de 

tillsammans arbetar för att nå ett mål och därmed också ökar chanserna för att uppnå det 

(Abrahamsson, 2000).  

 

Johansson berättar att den huvudsakliga målsättningen vid Helsingborgs 

sprutbytesmottagning är att minimera smittorisker för intravenösa missbrukare i form av att 

byta smutsiga verktyg och genom att informera kring riskbeteenden. Mottagningen har inget 

direkt samarbete med någon annan instans som tillhandahar paramedicinska insatser. 

Ingenstans i Helsingborgs sprutbytesverksamhets målsättningar nämns något som kan knytas 

till paramedicinsk vård; varken när det gäller motivering till beroendevård eller sociala 

insatser. Handlingsutrymmet för verksam personal är således litet när det kommer till ämnen 

som inte rör det rent medicinska eftersom organisationens målsättningar är styrt av klara 

regler. Relationen mellan brukare och verksam sjuksköterska riskerar därför att bli något 

komplex. Då sköterskan ska möta både klientens och organisationens krav blir det till största 

sannolikhet brukaren som formas efter regelverkets ram (Johansson, 1992).  

 

Malmö 

Då sprutbytesmottagningen i Malmö ligger under infektionskliniken vid Skånes 

universitetssjukhus är verksamhetschef, precis som i Lund, överläkaren Peter Lanbeck. 

Verksamheten startade på försök 1987 och permanentades, precis som verksamheten i Lund, 

år 2006 när lagen om sprutbyte trädde i kraft. Idag bedrivs sprutbytet med samma 

målsättningar som när det startade för 25 år sedan. I Malmö har socialtjänsten med dess 

missbruksvård varit drivande redan från start vilket tydligt avspeglas i 

sprutbytesverksamhetens målsättningar. Kommunen har ett större inflytande i organisationen 

än vad exempelvis Helsingborgs och Lunds kommun har vid deras sprutbytesprogram. Detta 
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bekräftas av såväl arbetsverksamma vid verksamheten i Malmö samt av de forskare som 

studerat Skånes olika mottagningar.  

Mottagningen är geografiskt placerad i direkt anslutning till infektionskliniken vid Skånes 

universitetssjukhus i Malmö men med egen ingång och eget väntrum. Besökstiden är måndag 

till torsdag 9.00 till 12.00 och 13.00 till 15.30. Fredagar håller mottagningen öppet 9.00 till 

12.00. Det krävs ingen tidsbokning till sprutbytet men däremot för att träffa kurator, 

barnmorska och läkare. Omläggningar och provtagningar sker enligt överenskommelse 

måndagar till fredagar. Åldersgränsen är 20 år och legitimation måste visas.  

På sprutbytesmottagningen i Malmö arbetar en sjuksköterska, två undersköterskor, en kurator 

på heltid, en läkare på halvtid samt två barnmorskor som finns på plats varje måndag 

eftermiddag.   

 

Att Malmös sprutbytesverksamhet är mer inriktad på paramedicinsk vård än övriga 

verksamheter i Skåne blir tydligt i både intervjuer och i eftersökningar. Mottagningen har 

utarbetat ett stort kontaktnät med flera samarbetsorganisationer som fyller olika funktioner för 

brukarna vid sprutbytet. Kuratorn Lena Hansson berättade i intervjun om det gedigna 

samarbetet som mottagningen bedriver med bland annat frivilligorganisationer, 

Beroendecentrum, psykiatrin och socialförvaltningen. Brukarna kan på ett enklare sätt 

etablera kontakter och ta del av de resurser som finns tillhands vilket också ofta ligger i fokus 

då organisationer samverkar. Det finns en vilja och en strävan efter att på bästa sätt nyttja de 

resurser som finns (Danermark, 2004). 

Då Hansson berättar om målsättningarna för Malmös sprutbytesverksamhet framgår det 

tydligt att en stor del är av paramedicinsk karaktär. De som utför den paramedicinska vården 

är kurator, sjuksköterskor, undersköterskor och de representanter från olika 

samarbetsorganisationer som under onsdagseftermiddagarna sitter i väntrummet och talar med 

sprutbytarna och försöker motivera dem till olika former av insatser.  

Även om mötet mellan brukare och de arbetsverksamma på sprutbytet i Malmö är av stor 

betydelse så kvarstår det faktum att en relation mellan organisation och brukare inte går att 

kontrollera (Johansson, 1992). Däremot kan det konstateras att brukarna vid Malmös 

sprutbytesmottagning känner sig välbemötta och respekterade av personalen som de möter, 

något som forskaren Björn Johnson intygar.  
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Diskussion 
 

Föreliggande studie genomfördes under vårterminen 2013 och bygger på empiri från 

intervjuer, genomförda på verksamma och kunniga inom ämnet sprutbyte och missbruksvård. 

Att säkra kvaliteten i en kvalitativ studie är en ämne som inte är helt enkelt. Det finns dock en 

förteckning över generella riktlinjer vars innehåll har varit till hjälp i diskussionerna kring 

kvaliteten i studien. Reflektioner över de resultat som har erhållits har förts under hela 

processen, från avslutad intervju till sammanställning av analysen (Fejes & Thornberg, 2009). 

Slutligen kan det pragmatiska kriteriet nämnas vars innebörd har betydelse för tillämpningen. 

Förhoppningen är att studien kan komma till nytta vid diskussioner av kommande 

sprutbytesverksamheter, inte minst i Jönköpings län.   

Att det råder variation mellan verksamheternas paramedicinska insatser står nu klart men det 

är vikigt att understryka att målsättningarna mellan organisationerna ser olika ut beroende på 

uppdrag och kontextuella förutsättningar. Kajsa Johnsson talar i boken ”Organisation och 

omvärld” om organisatoriska fält vars funktion liknas med en arena där organisationer med 

samma mål interagerar. Johnsson skiljer dock på medicin som ett organisatoriskt fält och 

socialt arbete som ett annat. Målet för det medicinska fältet är i förenklad form att hjälpa 

människor att skydda sig mot eller lösa medicinska problem. Det sociala arbetets 

organisatoriska fält ser till sociala problem istället för medicinska. Samspelet innanför fältet 

mellan de interagerande organisationerna ligger i bägge fall hos politiker, forskare och annan 

människovård där olika mål spelar in. Politik drivs av övergripande ideologiska mål, 

forskningen av vetenskapliga mål och människovården av ytterst mänskliga behov. Det är här 

som kontexten skiljer sig mellan de olika verksamheterna och deras praxis vars skillnader kan 

tänkas bygga på motstridiga ideologiska övertygelser, olika vetenskapliga ideal, olika 

erfarenheter eller motsättningar i arbetssättet såsom exempelvis gräsrotsbyråkratin (Grape 

m.fl., 2006).  

Handlingsutrymmet som verksamheternas samtliga praktiker har skiljer sig sålunda åt mellan 

de mottagningar som studien har undersökt. Detta grundar sig i begränsningar genom de 

ramar som organisationen satt i uppdrag till respektive yrkesutövare (Svensson m.fl., 2008). 

Hur varje enskild yrkesutövare, i egenskap av vårdpersonal eller gräsrotsbyråkrat, väljer att 

nyttja det handlingsutrymme som han eller hon har till förfogande tros bero på individuella 

faktorer, alliansen mellan professionell och brukare samt traditioner.    

Att landstingen i respektive län är den drivande parten är gemensamt för samtliga 

verksamheter. Detta avspeglas dels i vem som har lyft och drivit frågan om sprutbyte och dels 

i verksamheternas målsättningar där det primära målet har varit minskad smittspridning och 

harm reduction. Resultatet blir att den kliniska vården står i centrum vid sprutbytet och att den 

paramedicinska vården blir en sidoeffekt. 

 

Jämförelser mellan de äldsta mottagningarna; Malmö och Lund 
Studien visar att de äldsta verksamheterna, Lund och Malmö, driver sina program i nästintill 

identisk regim som vid starten av försöksverksamheterna 1986 respektive 1987. Skillnaden 

mellan dessa två verksamheter är att socialtjänsten har varit mer drivande och mer insatt i 

Malmö än i Lund, vilket kan bero på missbrukarvårdens resursfördelningar städerna emellan. 

Enligt studien visar resultatet att Malmö arbetar mer mot de paramedicinska och sociala 

insatserna än Lund vilket grundar sig på Malmös större resurser när det gäller nätverk, 

samarbete och insatser rent paramedicinskt.  

 

Mottagningen i Lund har ingen specifik kurator kopplad till sprutbytet. Vid behov kontaktas 

kuratorn på infektionskliniken alternativt kuratorerna på Rådgivningsbyrån. Här föreligger en 
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viss skillnad mellan vilka brukare som blir hänvisade till vilken kurator. Kuratorn vid 

infektionskliniken uppgav att de brukare vid sprutbytet som hon kom i kontakt med till största 

del var personer med HIV-smitta och/eller de som varit inlagda på avdelningen. Kontakt togs 

i de allra flesta fall sent i vårdskedet vilket kuratorn upplevde som problematiskt då hennes 

insatser inte alltid blev fulländade och kontakten blev kort. Kuratorn vid Rådgivningsbyrån 

uppgav att brukarna från sprutbytet som kontaktade verksamheten till största del gjorde detta 

på eget initiativ även om de erhållit vägledningen från personalen vid 

sprutbytesmottagningen. Till skillnad från brukare i kontakt med kuratorn vid 

infektionskliniken etablerade brukarna vid Rådgivningsbyrån en kuratorskontakt över 

betydligt längre tid. Dessutom uppgav kuratorn att brukare från sprutbytet som uppsökte 

samtalskontakt vid Rådgivningsbyrån var motiverade till en paramedicinsk vård då beslutet 

om insats låg hos individen själv. 

 

I Malmö finns en kuratorstjänst på heltid knuten till sprutbytet. Dessutom har Malmö ett 

samarbete med frivilligorganisationer med representanter närvarande för samtal i väntrummet 

under någon dag i veckan. Någon utvärdering av deras insatser och betydelsen av dessa har 

inte gjorts men möjligheten att etablera kontakt med någon form av organisation måste ändå 

anses öka med tillgången. 

 

Kan Malmö anses erbjuda bättre paramedicinska insatser än Lund med tanke på deras breda 

kontaktnät och fasta kuratorstjänst eller har yrkesrollen mindre betydelse i alliansbildningen 

mellan vårdgivare och vårdtagare?  

De två forskare som intervjuats i studien samt den f.d. narkotikapolitiske samordnaren menar 

att yrket inte behöver spela en avgörande roll vid de sociala insatserna, för det goda mötet 

eller för motivationsarbete. Samtliga tre intervjupersoner uppger att det var de 

yrkesverksamma som hade tätast och mest regelbundna kontakt med brukarna som kom att 

betyda mest för patienten och dennes riskbeteende. Stenström ifrågasätter till och med 

kuratorns roll som betydande för sprutbytesprogrammen. Frågan är komplex, för om en 

allians mellan brukare och vårdgivare enbart grundar sig på ett gott bemötande och en 

humanistisk och ickedömande människosyn torde yrkesrollen inte spela någon betydande roll. 

Ur en annan synvinkel, sett till kunskaper och kontaktnät, torde däremot en kurator med 

utbildning i socialt arbete anses betydande för en sprutbytesverksamhets paramedicinska och 

sociala insatser.  

 

Jämförelser mellan de yngsta mottagningarna; Helsingborg och Stockholm. 
Att de paramedicinska insatserna vid de olika sprutbytesprogrammen skiljer sig åt har kunnat 

konstateras vid analys av data. Som resultatet över organisationen visar är fördelningen 

mellan de olika professionerna någorlunda densamma, verksamheterna emellan. Avvikande 

verksamhet är Helsingborg som varken har kurator eller barnmorska att tillgå. Sett till 

resultatet från de paramedicinska studierna innebär det att brukarna saknar direkta sociala 

insatser från vården, precis som kvinnohälsa, dental hälsa och motivationssamtal. 

Understrykas bör att paramedicinska insatser inte heller hör till Helsingborgs verksamhets 

målsättningar. Detta är något som också är avvikande för Helsingborg då övriga 

sprutbytesprogram har paramedicinsk vård integrerad i sina målsättningar.  

Stockholms nystartade verksamhet har haft ett relativt nära samarbete mellan landstinget och 

Stockholms stadskommun under uppbyggnadsfasen. Verksamheten har således kunnat dra 

nytta av de resurser som respektive organisation besitter vilket också lägger en naturlig grund 

för ett nära samarbete. Vilken betydelse detta får samt vilket resultat programmet ger återstår 

att se.  
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Helsingborgs sprutbytesprogram är idag helt styrt av landstingets insatser vilket avspeglas i 

deras syn på verksamhetens målsättningar. Mot bakgrund av resultatet visar Helsingborgs 

verksamhet på en enbart klinisk form av harm reduction, vilket innebär att endast den 

medicinska vården är aktuell. Här finns inga medel eller resurser avsatta för paramedicinska 

insatser och kommunen har en rent formell roll med juridiskt ansvar för verksamheten. 

Helsingborgs målsättningar kan givetvis diskuteras då den paramedicinska vården lyser med 

sin frånvaro och när paralleller dras till Stenströms (2008) studie vars resultat tydligt visade 

på korrelering mellan gott behandlingsreslutat och paramedicinska insatser.   

 

Stockholms sprutbytesprogram har valt att satsa på paramedicinsk vård i en något mer 

omfattande grad än vad systerprogrammen i Skåne gjorde vid verksamheternas start. Idéerna 

till Stockholms paramedicinska insatser har hämtats från framförallt programmen i Malmö 

och Lund men även från etablerade program utomlands såsom verksamheten i Sidney, 

Australien och Vancouver, Canada.  

Frågor som väcks är naturligtvis varför Stockholm har valt att lägga stora resurser på 

paramedicinska och sociala insatser och varför Helsingborg har valt att inte lägga några 

resurser alls. Möjligtvis är det som så att sköterskorna i Helsingborg utför vissa delar av en 

paramedicinsk vård utan att själva reflektera eller vara medvetna om det. Det är inte helt 

otroligt att en viss form av motivation kommer att prägla något av samtalen mellan brukare 

och sköterska. Även om mottagningen i Helsingborg inte har någon direkt kontakt med 

socialtjänsten eller har till uppgift att hänvisa till annan vårdform borde det finnas utrymme 

för samarbete. Exempelvis ligger substitutionsbehandlingar inom landstingets ramar och 

kunde eventuellt tänkas vara en mer naturlig instans för hänvisning.  

 

Jönköping  
Att frågan om sprutbyte är omtvistad i Jönköping under tiden för studien råder inget större 

tvivel om. Att bli nekad intervjuer eller att medvetet negligera telefonsamtal och mejl tolkas 

som ovillighet att uttala sig i ämnet. Men varför? Konstateras kan, med bakgrund av data, att 

motståndet är störst hos kommunpolitiker i Jönköping. Med tanke på att lagen om sprutbyte 

trädde i kraft för sju år sedan och att sprutbytesverksamhet har varit en politiskt laddad fråga 

sedan åttiotalet är det knappast ett nytt och okänt fenomen för beslutsfattarna. Inte heller bör 

det röra sig om okunskap då ämnet är omdiskuterat, tvistat och aktuellt i den politiska sfären. 

Bortsett från kommunpolitiker har gensvaret från studiens intervjupersoner i Jönköping varit 

enligt förväntan. Samtliga personer som intervjuats har kunnat redovisa sina ståndpunkter i 

ämnet; Lena Thorsén talar om smittskydd och om samhällelig ekonomisk vinning, Therese 

Olsson om smittskydd och mänskligt lidande, Inga Jonasson hänvisar till alla människors lika 

värde och kuratorn Bodil Monwell pekar på harm reduction. De landstingspolitiker som 

intervjuats har varit mycket insatta i ämnet och visar på ett stort intresse för denna form av 

infektions- och missbruksvård. Verksamma inom beroendevården och infektionsvården ser ett 

behov av ett sprutbytesprogram i Jönköpings län men talar också om vikten av att en eventuell 

verksamhet fyller den funktion som den är ämnad att göra; att lyckas nå en grupp människor 

som idag står utanför samhället. Och det är här som den stora frågan om svensk 

missbruksvård väcks; har socialtjänsten misslyckats i sitt uppdrag att hjälpa denna 

marginaliserade grupp till vård- och stödinsatser? Mycket tyder trots allt på att 

sjukvårdspersonalen vid sprutbytesprogrammen lyckas bättre med att kartlägga de mest 

utsatta injektionsnarkomanerna än vad socialtjänsten gör. Detta resulterar i att det blir 

sköterskorna vid mottagningarna som etablerar allianser med brukarna och motiverar till 

behandling på ett sätt som socialtjänsten inte lyckas med. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Standardmejl 
 

Hej XXX, 

Mitt namn är Yrsa Jarl och tillsammans med Alexandra Sundhall skriver vi just nu C-uppsats 

för att så småningom kunna bli examinerade socionomer vid Hälsohögskolan i Jönköping. 

Ämnet vi har valt att skriva om är sprutbytesprogram.  

Då vårt område är socialt arbete är vi i huvudsak intresserade av de paramedicinska insatserna 

i programmen och den sociala delen som så många forskare före oss har kommit fram till 

spelar roll för en gynnsam vård. Den kliniska delen, d.v.s. själva utbytet av verktyg, är ju 

omskriven sedan 80-talet och huruvida det finns evidens för programmen etc. Det är inte den 

delen vi vill se närmare på i vår studie utan vi vill höra vad mottagningarna har att säga om de 

paramedicinska insatserna som sker parallellt, dels genom mötet med sköterskan som sköter 

själva utbytet samt i motiverande och stödjande insatser från exempelvis kuratorer.  

 

Tanken med uppsatsen är att jämföra de paramedicinska insatserna i Region Skåne, som har 

haft verksamheter sedan mitten av 80-talet, med verksamheten i Stockholm som är alldeles 

nyuppstartad till hur politiker och beslutsfattare i landstinget Jönköping tänker om sprutbyte 

som både en preventiv form att förhindra smittspridning men även en socialt viktig del i 

missbrukarvården. 

 

Då Du är (……..) skulle vi mycket gärna vilja ta del av Dina tankar och åsikter kring ämnet 

sprutbyte. Detta för att (…….). Vi förstår att Dina ordinarie arbetsuppgifter är mycket 

tidskrävande men vi vill ändå be om att få stjäla Din uppmärksamhet i ca 30 minuters tid 

under en semistrukturerad telefonintervju. Det skulle betyda otroligt mycket för studien.  

 

Hör gärna av Dig.  

 

Med vänlig hälsning, 

Yrsa Jarl 

0733-572276  
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Bilaga 2. Intervjuguide forskare 
 
Hur ska sprutbyte kunna implementeras i en narkotikapolitisk kontext? 

 

Vilken typ av målsättningar skulle motivera till sprutbytesprogram? 

 

Har du i din forskning stött på eller reflekterat över den paramedicinska insatsen och dess 

betydelse vid sprutbytesprogrammen?  

 

Anser du att denna form av behandlande insatser är av betydelse för de personer som nyttjar 

programmen? 

 

Hur ställer du dig personligen till sprutbytesprogram? 

 

Hur fångade ämnet sprutbyte ditt intresse? 

 

Vad anser du om vår sprutbyteslag som sådan och den policy som kräver samarbete mellan 

kommun och landsting? Styrkor/svagheter?  
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Bilaga 3. Intervjugudie politiker i Jönköpings kommun och landsting 
 

Tema: Arbetslivserfarenhet 
Verksamhetsområde? Tilldelat uppdrag? 

Under hur lång tid har du haft dina nuvarande arbetsuppgifter? 

 

Tema: Sprutbytesprogram 
Hur är din inställning till sprutbytesprogram? 

Varför/varför inte bör sprutbyte införas i Jönköpings län? 

Hur ställer sig det parti som du representerar i frågan? 

Mål och resurser? 

Vilka mål anser du vara centrala i sprutbytesfrågan? 

Hur och när utvärderas målen? 

Vad bör prioriteras; minskad smittspridning, omläggning, motivation till beroendevård? 

Vad har du för syn när det gäller den paramedicinska vård som skulle kunna erbjudas vid ett 

sprutbytesprogram i Jönköping? Vad har du för tankar/idéer/åsikter? 

Vad kan göras från politiska håll när det gäller den paramedicinska vård i ett eventuellt 

sprutbytesprogram?  

Vad innebär en god paramedicinsk vård för dig? 

Vad anser du vore bästa tänkbara vård för Jönköpings injektionsnarkomaner för att förhindra 

spridning av HIV och hepatit-C? 

Hur motiveras dina åsikter gällande ett eventuellt program i Jönköping? 

 

Tema: Samarbete 
Hur ser samarbetet ut mellan kommun och landsting i frågor gällande missbruksvård, 

infektionsvård och ett eventuellt sprutbytesprogram? 

Vad skulle kunna göras annorlunda? 

Hur ser du på utvecklingen? 

Hur ser politikerna i allmänhet på missbrukarvården? Har politikerna i vår kommun och 

landsting en annan uppfattning gällande sprutbyte än övriga delar av landet? 
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Bilaga 4. Intervjuguide verksamma vid sprutbytesmottagningar 
 

Tema: Verksamhet 
Yrke? 

Mottagning? –Berätta om mottagningen. 

Hur länge har du haft dina nuvarande arbetsuppgifter? 

Beskriv dina arbetsuppgifter; prioriteringar? 

Vad har ni för målsättningar? 

Varför arbetar ni på det sätt som ni gör? 

Hur ser resursfördelningarna ut? (Vaccinationer, paramedicinska insatser, omläggning m.m.) 

 

Tema: Paramedicinsk vård 
Vad är paramedicinsk vård på din arbetsplats? 

Hur yttrar den sig? 

Vad skulle kunna göras bättre? 

Ser du att den paramedicinska vården ger resultat? 

Hur viktig anser du att den paramedicinska vården är för sprutbytesprogrammen? 

Hur ska personen som nyttjar programmet få en god paramedicinsk vård? 

Vad gör vården god? 

Är resurserna tillräckliga? 

 

Tema: Samarbete 
Vilka insatser har krävts från kommun och landsting? 

Anser du att samarbetet har fungerat väl? 

Ge oss ett exempel på gott samarbete. 

Vad skulle kunna göras bättre? 

 

Tema: Framtid 
Har du några rekommendationer till andra mottagningar? 

Förhoppningar/tankar/önskemål gällande utvecklingen av den paramedicinska vården inom 

verksamheten? 

 


