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Inför sprutbytesprogram i Landstinget Sörmland! 
 
”Sveriges landsting bör följa Finland och införa sprutbytesprogram för injektionsmissbrukare”.  

Det var rubriken  på en debattartikel i DN skriven av tre sakkunniga personer inom 
smittskydd; Lars-Erik Holm, generaldirektör Socialstyrelsen, Johan Carlson, 
generaldirektör Smittskyddsinstitutet och Sarah Wamala, generaldirektör Statens 
folkhälsoinstitut.  

 

Sverige har sedan 2006 en lag som tillåter landstingen att starta sprutbytesprogram. 
Socialstyrelsens särskilda föreskrifter för sprutbytesverksamheten ställer hårda krav på 
att sprutbyte endast är tillåtet som en del av en bredare verksamhet som riktar sig till 
missbrukare och som syftar till ett liv utan droger. Det handlar bland annat om 
hälsorådgivning av läkare, motiverande samtal, information om hur man skyddar sig 
mot sexuellt överförbara infektioner, test och vaccinationer. Verksamheten ska ha en 
öppen dörr mot vård och behandling för att hjälpa personer med beroendeproblematik 
att bli drogfria! 

 

Målet med sprutbytesprogrammet är inte endast att verka för minskad HIV-smitta utan 
på sikt, genom kontinuerlig kontakt hjälpa och motivera personen till ett drogfritt liv. 
För samhället och individen innebär det samtidigt en stor vinst; varje person som slipper 
hiv- eller hepatitsmittad kräver inte medicinska insatser och rätten till en god hälsa även 
för dessa utsatta personer tillgodoses.  

 

Finland, som har en restriktiv drogpolitik, har infört en lagstadgad och hälsopolitisk 
skyldighet för kommunerna att inrätta sk lågtröskelmottagningar med sprutbyte för 
drogmissbrukare. Erfarenheterna från Finland är övervägande positiva. Ökningen av 
nysmittade med hiv kunde brytas tack vare införandet av lågtröskelverksamheten. Även 
nya fall av hepatit B och C har minskat i antal. Utöver detta har man via dessa 
mottagningar även nått unga personer och andra grupper med dolt missbruk.  

 

Sedan många år finns ett sprutbytesprogram i Malmö och Lund. Erfarenheterna från 
Malmö och Lund är likartade som i Finland. Stockholms läns landsting är positiva till att 
införa sprutbytesprogram och även vårt landsting bör införa ett sprutbytesprogram. 
Med hänsyn till att det största antalet personer som injicerar droger finns i 
Eskilstunaområdet bör sprutbytesprogrammet inledas i Eskilstuna. 
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Debatten om sprutbyte har pågått i 20 år i Sverige. Sprutbyte är inte en narkotikapolitisk 
åtgärd! Det handlar om en sund hälsopolitisk insats för en grupp utsatta människor. Vi 
vill ta ansvar för att främja hälsa även hos dem som är mest utsatta. Det handlar om 
allas rätt till en god hälsa och även drogmissbrukare har rätt till hälsovård och att slippa 
bli smittad av hepatit och/eller HIV.  

Vi har inte gett upp kampen mot droger och drogberoende! Det handlar om att ta 
ansvar för minskad spridning av HIV och hepatit samt arbeta hälsofrämjade för 
människor som idag injicerar droger och är en riskgrupp för smitta och smittspridning.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi Landstingfullmäktige besluta 

 

att sprutbytesprogram för injektionsmissbrukare införs i Landstinget 
Sörmland, samt 

att införandet av sprutbytesprogram ska finansieras med hjälp av 
landstingsstyrelsens anslag för hälsofrämjande åtgärder. 
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