Motion
Sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms läns
landsting i samverkan med Stockholms stad
Sprututbytesverksamhet har funnits i Sverige sedan 1986 då en sådan verksamhet startade vid
infektionskliniken i Lund. Fördel och nackdelarna med sprututbytesverksamhet har diskuterat
livligt genom åren och uppfattningarna har varit många. Tidigare beslut finns sedan tidigare
om att verksamheten ska få drivas på försök i Lund och Malmö. I juni 2006 beslutade
riksdagen efter mycket utredande och långdragna politiska diskussioner att ge möjlighet för
hela landet att starta sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare.
För att kunna starta sprututbytesverksamhet krävs att kommuner och landsting lever upp till
en rad regler. Tillstånd att starta verksamheten ska meddelas av socialstyrelsen efter det att
kommuner och landsting lämnat in en gemensam ansökan. Tillståndet kan återkallas efter 2 år
om kommuner och landsting inte lever upp till förutsättningarna i tillståndet.
När regeringens narkotikapolitiska samordnare kom med sitt förslag ställde sig samtliga
statliga myndigheter som yttrat sig bakom förslaget med undantag av Folkhälsoinstitutet och
Riksåklagaren.
Införandet av sprututbytesverksamhet i Stockholms landstings skulle fylla en viktig funktion i
de förebyggande insatserna som riktar sig till injektionsmissbrukare. Det förutsätter att
verksamheten organiseras på ett sådant sätt att den utgör ett integrerat led i
missbruksvårdkedjan. Sprututbytesverksamhet kan skapa bättre möjlighet att nå tunga
missbrukare med erbjudanden om olika behandlings- och rehabiliteringsinsatser. Det öppnar
också upp för möjligheter att erbjuda bättre fysisk, mental och social hälsa för missbrukaren.
Sprututbyte kan i kombination med andra viktiga stödåtgärder fylla en viktig funktion för att
spåra och förhindra smittspridning av både hivinfektion, hepatit B och C. Det styrks av den
senaste statistiken från Stockholms läns smittskyddsenhet som visar att HIV ökade med 25
procent bland Stockholms narkomaner under 2006.
Verksamheten bör lämpligen organiseras så att den knyts till infektionsmottagningen. För att
verksamheten ska bli väl fungerande krävs att det knyts olika kompetenser dit från både
kommun och landstings såsom kuratorsstöd, socialpsykologisk kompetens, gynekolog och en
väl utvecklad samverkan med socialtjänsten och beroendevården.

En väl fungerande sprututbytesverksamhet kommer inte stå i strid med det övergripande målet
om ett narkotikafritt samhälle och inte med målen att förhindra nyrekrytering till missbruk
och att flera missbrukare ska upphöra med sitt missbruk. Men det förutsätter naturligtvis att
verksamheten håller en mycket god kvalite.

Landstingsfullmäktige beslutar att:
att Stockholms läns landsting tillsammans med Stockholms stad tillsätter en utredning för att
förebereda en ansökan till socialstyrelsen om att få starta sprututbytesverksamhet för
injektionsmissbrukare.
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