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Historik

• Första sprututbyet i Sverige öppnade i Lund 1986, 

Malmö 1987

• Sprutor delades ut runt om i Europa. Stor HIV-

spridning. 

• Hepatit B var känt. Man visst att det fanns en 

annan hepatit Non-A non-B=Hepatit C.

• 1985-87 upptäcktes 9 fall av HIV i Malmö/Lund 

bland iv-missbrukare. 



Kontroversiellt…

• Efter en mindre epidemi med 9 nya 
fall av HIV 1989 ökade man från 4 h 
/vecka till 9h.

• Då: Största syftet var framför allt 
begränsa HIV-epidemin. 

• Fortsatt mycket kontroversiellt i 
resten av Sverige. 



Hur gick det sen?

• Sprututbytet i Skåne fortsatte... 

• Utvärdering av befintliga sprututbyten:

• Minskning av hepatit A och B. Ingen spridning av HIV. HCV-fortsatt 

problem.  

• Minskning av riskbeteenden och infektioner. 

• Inga studier som tyder på ökat missbruk eller kriminalitet där 

sprututbyte finns. 

• Inget som tyder på ökad dödlighet eller ökad smitta. 

Källa: Evidence for the effectiveness of interventions to prevent infections among people who inject drugs Part 1: 

Needle and syringe programmes and other interventions for preventing hepatitis C, HIV and injecting risk behaviour”]. 

EMCDAA, 2012



Hur gick det sen?

• 2006:323 Lagen om utbyte av sprutor och kanyler:

• -1. Förebygga spridning av infektioner bland personer som missbrukar narkotika. 

• -2. Ska bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde kan motiveras för vård och behandling 

• Landstingen fick öppna om tillstånd beviljats från socialstyrelsen.

• 2015 Folkhälsomyndigheten: Inför sprututbyten i hela landet! Hälsofrämjande 

och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar 

droger (2015-01-28)

• 1 mars 2017. Regering: Lagändring. Kommunalt veto slopas. Åldersgräns 

sänks.

• IVO tillsynsmyndighet.



Det dröjde 25 år…

• Helsingborg 2010

• Kalmar 2012

• Stockholm 2013

• Kristianstad 2014

• Karlskrona 2016, Jönköping, Växjö, 
Uppsala, Halmstad

• Piteå 2018

• 2018-2019- de flesta landsting på G. 
Gävleborg?



Sprututbytets 2 huvudsyften

1. Förebygga och begränsa spridning av blodburna 

infektioner bland personer som injicerar droger.

2. Skapa en kontaktyta för att möta personer som 

injicerar droger och på sikt kunna stötta och 

motivera till ett liv utan droger. 



Sprututbytets tankar

• Man ska ha rätt att skydda sig mot 

smitta. (WHO 1986)

• Att ge praktisk möjlighet att följa 

smittskyddsföreskrifterna: ”Dela inte 

verktyg med andra.”

• En möjlighet att fånga upp personer i 

aktivt missbruk för att ge information, 

erbjuda testning och motivera till vård 

och behandling, 



Inte bara sprututbyte…

• Regelbunden provtagning Hepatit B, C, HIV.

• Vaccination mot hepatit A och B.

• Information om smittvägar/smittskyddföreskrifter.

• Förhållningsregler vid positivt resultat.

• Behandling av Hepatit C



Inte bara sprututbyte

• Utdelning av kondomer, spritsuddar, blandkoppar.

• Information kring säker injicering- minska bakteriella 

infektioner.

• Omläggning av sår- behandling?

• Motiverande samtal.

• Kontaktnät och vidareslussning vid behov till barnmorska, 

tandläkare, infektionsläkare, beroendevård, socialtjänst.



Sprututbyten i Sverige

• Uppskattningsvis 8000 personer med injektionsmissbruk. 

• De flesta sprututbyten ligger under infektionskliniken.

• Primärvård/ psykiatri förekommer.

• Lokalfrågan och finansiering utmaning. 

• Skiljer sig kring utbud, öppettider, personal, återlämningskrav, 

dokumentation, drogmissbruk etc.

• Ofta: snabba kontakter mot barnmorska, infektionsläkare, tandläkare, 

psykiatri.

• Alltid: tillgång till provtagning, vaccination, såromläggning, sluss till 

beroendevård.  



Sprututbyten i Norden

• Finland: sprututbytesarbetet regleras i 

smittskyddslagen och alla kommuner har 

skyldighet att erbjuda sprututbyte.

• Danmark: God täckningsgrad för 

sprututbyte. Ingen skyldighet i lagen dock. 

Ingen åldersgräns. 

• Norge: Reglerat i smittskyddslagen. 2016 

40-tal mottagningar. 

• I samtliga nordiska länder inkl Island finns 

sprutor och kanyler att köpa på apoteket. 



Sprututbytet i Norrbotten

• 2015 skapade arbetsgrupp för lågtröskelmottagning med 

sprututbyte. 

• Pilotprojekt- Luleå och Piteå kommun positiva. 

• Socialstyrelsens skattning 2012: 150-300 personer som 

injicerar droger.

• Piteå ca 50. 

• 40 personer / år smittas med hepatit C. 

• Majoriteten smittas inom 2 år efter iv-missbruk.
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Hepatit C incidens - ålder 15-24 år



Sprututbytet i Norrbotten

• Startade i Piteå maj 2018. Piteå sjukhus. 

• Öppet 2 dagar i veckan. Måndag och torsdag kl

11-15. Drop-in.

• 2019 öppnades en mottagning i Sunderbyn.

• 2 ssk delar på 100% tjänst. 

• Infektionsläkare 10%.

• Projekt tom 191231, fått muntligt löfte om 

förlängning av verksamheten tom. 200630



Lågtröskelmottagningen i Sunderbyn

190516



Forts LT-mott

• Fått tillstånd från IVO 2 ggr

• Utarbetat rutindokument: inskrivning vid LT, tolkning provsvar, 
återbesök, 

• HCV-behandling

• Journalför i infektionsjournalen. AU 115= utdelning av 
sjukvårdsmaterial.

• Pat. får vid behov hjälp att fylla i blankett för 

spärr av journalen

• Kondomer delas ut vid behov

• Kaffe och kaka finns tillgängligt

• SoS var inbokade för inspektion i våras men denna inhiberades 
pga flygkaos, ingen ny förfrågan kommit.



Statistik 200204

• Totalt inskriva 61 ( 34 PS, 27 SY)

• 67% män och 33% kvinnor

• Medelålder män= 31,7 resp för kvinnor 30,7

• 388 ssk besök 30 läkarbesök

• Återlämningsgrad sprutor 76,7% och kanyler 76,2%

• Provtagning: HIV-ser= 59, HBV= 46, HCV=35

• 4 nysmittade HCV, 1 nysmittad HBV, ingen HIV



Statistik fortsättning

• 2 patienter remitterade till psyk

• 6 patienter startat HCV-behandling

• Amfetamin huvuddrog 55,7%

• Många har blandmissbruk. Opioider utbrett. 

• 12% heroin. På uppgång!



När delar vi ut rena verktyg?

• Legitimering krävs enl lag.

• Åldersgräns18 år.

• Sprutor delas ej ut till patienter som är inlagda eller vårdas 

på behandlingshem.

• Återlämningskrav 90% 

• Regelbunden provtagning.



Sprututbytet Norrbotten
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Framtiden

• Lågtröskelmottagningar i ALLA kommuner i Norrbotten?

• Utökade öppettider?

• Fler LARO-platser- Bättre samarbete / tillgång till beroendevård

• Uppstart Naloxon under våren, personal utbildade 200115

• Önskvärt med mixad kompetens, dvs ssk från beroendeenhet för 

bättre arbete med att minska riskbeteendet

• Ny lokal i Piteå

• Hitta samarbetspartners vid HC ute i länet för att kunna erbjuda 

jämlik vård

• Jobba mer med kvinnohälsa

• Ökat samarbete med beroendeenheten, Q-enheten, 

kvinnosjukvården



Naloxon- en livräddare?

• Narkotikamissbruk ger en 20-faldig 

dödlighet jmf med generella 

populationen.

• Största orsaken till hälsoproblem och 

dödsfall bland ungdomar och yngre 

vuxna.

• I Sverige dog 900 personer 2015 pga

överdoser/droganvändande.

• Källa: ECNN (europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 

narkotikamissbruk)



Tack!


