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Abstract 
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Title: A quantitative Study of the distribution of information at Sweden’s needle exchange 

programs. [Translated title] 

 

The Swedish needle exchange program focuses on helping individuals who inject drugs to 

reduce the risk of illnesses and infections, by offering them clean injecting tools, get in touch 

with different authorities and organisations that can provide help and support to better their life 

quality. A major part of their work is the distribution of information regarding the risks of 

injecting drugs, how to avoid getting infected and how to handle the situation if you already 

have been infected. Our aim was to collect as much quantifiable data as possible about how and 

which information is passed along to the persons who inject drugs. Our goal has been to analyse 

this data with the target groups need in mind, through the experiences of the employees at the 

needle exchange programs. We have applied Maslow’s hierarchy of human needs and 

information processing theory to better understand why the information is distributed through 

certain methods, only in some circumstances as well as how the information or lack of 

information, in some cases, might affect the clients. It was important to not only study the 

informational logistics of the needle exchange programs measures but what information on 

external resources were being provided, such as health care, social welfare, dental care, etc. 

Apart from the importance of the client expanding their knowledge and gaining the opportunity 

to make an educated decisions themselves regarding their addiction and health it was also of 

value to explore how the client's’ ability to process information might affect the need for user 

friendly information methods and how these needs are met by the professionals. 

 

Key words: needle exchange program, injecting, drugs, information processing theory and 

information. 
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1. Problemformulering 
 

Enligt Meeuwisse och Swärd finns det inget självklart svar på vad ett socialt problem är och 

kan definieras olika i olika samhällen och tider (Meeuwisse och Swärd 2015b). Begreppet kan 

tolkas utifrån olika perspektiv. För att orientera oss bland alla definitioner har vi valt att använda 

oss av ett objektivistiskt perspektiv. Med ett objektivistiskt perspektiv är socialt problem ett 

oönskat fenomen som är skadligt, hotfullt och i någon mån kostsamt för individen och samhället 

(Meeuwisse och Swärd 2015b). Missbruk är ett av de stora sociala problem som diskuteras 

under utbildningen och i socionomyrket. Sprututbytet är en av de skadereducerande insatser 

som bidrar till att personer som injicerar droger, som inte känner sig bekväma med att söka 

hjälp på till exempel sjukhus, vårdcentraler, socialtjänst m.fl, ändå nås av viktig information 

som kan bidra till en ökad medvetenhet bland målgruppen om hälsofrämjande åtgärder och 

riskbeteende (Folkhälsomyndigheten 2015; Socialdepartementet 2015; Dahlman et. al. 2015).  

 

De sociala konsekvenserna för ett samhälle blir större då flertalet individer är utsatta av samma 

problem. För att något ska kunna klassificeras som ett folkhälsoproblem måste minst 1 procent 

av befolkningen lida av det hälsoproblemet (Pellmer och Wramner 2010). Av den anledningen 

är det viktigt att belysa och redogöra för dessa problem (Meeuwisse och Swärd 2015a). 

Meeuwisse och Swärd skriver att narkotikamissbruket uppmärksammades på 1960-talet som 

ett folkhälsoproblem (Meeuwisse och Swärd 2015b). Narkotikamissbruket är fortfarande ett 

stort socialt problem som inte bara skadar individen själv utan även kan skada dess omgivning 

(Schöldéen 2017; Johansson och Wirbing 2005; Johnson, Richert och Svensson 2017). 

Individer som injicerar droger är en av de mest utsatta målgrupperna i Sveriges samhälle 

(Socialdepartementet 2015; WHO 2007). Enligt Europeiska centrumet för kontroll av narkotika 

och narkotikamissbruk var det i genomsnitt ca. 1,3 individer på 1000 som injicerade narkotika 

under 2008–2011 (EMCDDA 2017). Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 

narkotikamissbruk redovisar även att de senaste undersökningarna för narkotikarelaterade 

dödsfall under 2016 uppger att Sverige i genomsnitt har ca. 88 antal drogrelaterade dödsfall per 

1 miljon invånare, i åldrarna 15–65 (EMCDDA 2018). 

 

Enligt World health organization har sprututbyten öppnats upp i mer än 60 länder då forskning 

har påvisat att sprututbytet har minskat HIV och övriga blodsjukdomar samt effektiviserar 

arbetet med skadereducering (WHO 2007).  
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I Seattle har forskare fastställt att de som medverkar i sprututbytesprogram är fem gånger mer 

benägna att påbörja missbruksbehandling än de som aldrig medverkat (Hagan et. al. 2000). 

Målet för sprututbytesprogrammet i Seattle, precis som här i Sverige, är att inkludera utbildning 

som en del av skadereduceringsarbetet, både medicinsk kunskap och eventuella sociala problem 

som medföljer ett drogmissbruk (Hagan et. al. 2000; Folkhälsomyndigheten 2015). Forskarna 

i Seattle-studien menar att det är sannolikt att medverkan i sprututbyte kan främja vägen till 

missbruksbehandling genom uppmuntran, stöttning vid riskreducering samt hjälpa brukaren att 

själv förbättra sin hälsa (Hagan et. al. 2000). För att brukaren ska ha möjligheten att komma i 

kontakt med dessa insatser, veta att de existerar och utveckla en förståelse för konsekvenserna 

av ett missbruk måste informationen spridas och förmedlas bland brukarna av 

sprututbytesverksamheternas yrkesverksamma. 

 

Sprututbytet startade, i Amsterdam år 1984, som ett svar på HIV-epidemin och som ett projekt 

för att minska riskerna för spridning av olika sjukdomar via blodsmitta och begränsa 

konsekvenserna av infektioner (Witteveen och Schippers 2006). Det finns även andra aspekter 

som vuxit fram i arbetet med personer som injicerar droger och andra behov hos målgruppen 

som behöver tas hänsyn till, psykisk och fysisk ohälsa, basala behov, tandvård, socialtjänst och 

missbruksvård (Folkhälsomyndigheten 2015; Dahlman et. al. 2015).  Problem inom dessa 

insatsområden är mer förekommande bland personer som missbrukar jämfört med allmänheten 

(Johansson och Wirbing 2005; Johnson, Richert och Svensson 2017; Folkhälsomyndigheten 

2015). Vidare är de valda problemområden belysta i tidigare forskning som vanligt 

förekommande bland personer som missbrukar narkotika. Samsjuklighet är vanligt bland 

personer som missbrukar vilket stärker vikten av att undersöka hur informationsspridning ser 

ut vid psykisk ohälsa som problemområde. Samsjuklighet betyder att en person både lider av 

psykisk ohälsa och har ett aktivt missbruk. Personer som injicerar droger tenderar i större 

utsträckning att lida av psykiska besvär (Reddon et. Al. 2018). För att undkomma sina psykiska 

besvär tar personen till droger för att dämpa sin ångest eller depression (Alborn 2012; Johnson, 

Richert och Svensson 2017; Reddon et. Al. 2018). Det kan även vara så att personen är 

odiagnostiserad för exempelvis ADHD och tar droger för att lindra symptomen på det (Johnson, 

Richert och Svensson 2017).  Något mer som kan påverka individens psykiska hälsa är bland 

annat problem med tand- och munhälsa som är vanligt förekommande för personer som 

missbrukar narkotika (Folkhälsomyndigheten 2015; De Palma 2008). En vanlig ingångsdrog är  

exempelvis amfetamin som är skadligt för personens munhälsa (Johnson, Richert och Svensson 
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2017; Johansson och Wirbring 2005; Leifman 2016). Det finns även andra droger som är 

skadligt för personens munhälsa och påverkar personen både fysisk och psykisk (De Palma 

2008). På sprututbytesverksamheterna finns det olika hjälpinsatser som är rekommenderade av 

Folkhälsomyndigheten för att minska riskbeteende hos brukaren och skapa en tillitsfull 

omgivning; Naloxonprogrammet och“peer-to-peer”-metoden är några av dessa. Naloxon är ett 

läkemedel som är ett motgift mot opioidöverdos. Naloxonprogrammet har under 2018 börjat 

implementeras i Sverige för att förhindra att personer dör till följd av sitt narkotikamissbruk 

(Socialstyrelsen 2018b). En amerikansk studie visar på starka positiva resultat av utbildning 

och användandet av naloxon, därför är det av intresse att undersöka om alla 

sprututbytesverksamheterna erbjuder samt ger information om naloxon till brukarna (Lambdina 

et al 2018). “Peer-to-peer”-metoden går ut på att volontärer eller personal med tidigare 

erfarenhet av missbruk pratar med brukarna för att förmedla kunskap till dem samt skapa en 

tillitsfull kontakt (Folkhälsomyndigheten 2015). Det är därför av intresse att undersöka om 

sprututbytesverksamheterna erbjuder detta då det kan belysa informationsspridning ur 

ett perspektiv där informationen anpassas efter brukaren. Maslows teori om behovshierarkin 

lyfter fram hygien, vila och hunger som de främsta grundläggande behoven hos en människa 

(Maslow 2013). Folkhälsomyndigheten lyfter fram hur det “bör” finnas faciliteter för att 

tillgodose dessa behov och några ytterligare förnödenheter, på svenska 

sprututbytesverksamheter då personer som söker sig till verksamheterna många gånger är 

hemlösa och därför kan ha ett behov av faciliteterna (Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

Att brukaren får information och hjälp om hur de ska komma i kontakt med andra 

hälsofrämjande åtgärder är ett viktigt steg för att brukaren ska få den hjälp som de är i behov 

av, det kan även vara ett steg på vägen mot att bli fri från sitt missbruk (Folkhälsomyndigheten 

2015).  Med hälsofrämjande åtgärder syftar folkhälsomyndigheten på olika insatser eller 

aktiviteter som blir aktuella på ett sprututbyte insatser som exempelvis socialtjänst, hälso- och 

sjukvård och snabbt erbjudande av beroendevård (Folkhälsomyndigheten 2015). Michels och 

Stöver redovisar hur DCR (Drug consumption rooms) i Tyskland är en av de skadereducerande 

insatserna för att hjälpa brukaren vidare från sitt missbruk och komma i kontakt med 

behandling, rehabilitering och social integration (Michels och Stöver 2012). Detta målet 

återfinns i Folkhälsomyndighetens vägledning för sprututbytesverksamheterna i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten 2015). Michels och Stövers forskning illustrerar vikten av ett 

omfattande och evidensbaserat tillvägagångssätt som grundar sig i förebyggande arbete, 



8 
 

behandling, vård och stöd för att motarbeta konsekvenserna av ett drogmissbruk (Michels och 

Stöver 2012).  

 

Det var i Skåne som Sveriges första sprututbyte öppnade, i Lund, år 1986. Året därpå följde 

Malmö upp med ännu ett sprututbyte (Bergvall 2005). Sedan dess har andra kommuner också 

tagit beslutet om att öppna upp verksamheterna. Den senaste sammanställda informationen som 

vi kunde hitta, uppger att de län som har en aktiv sprututbytesverksamhet är: Skåne, Blekinge, 

Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Halland, Stockholm samt Uppsala (Alkohol & Narkotika 

2017). Efter en noggrann sökning på Google hittade vi uppstartade sprututbyten även i 

Södermanland, Västra Götaland, Östergötland samt Västerbotten, vilket visar på en ökning av 

aktiva sprututbyten sedan 2017. Totalt kunde vi hitta 17 aktiva verksamheter vid arbetets 

början. Alkohol & Narkotika, som är CAN:s tidskrift, uppger även att många andra läns 

landsting utreder huruvida sprututbytesverksamheten kan öppnas upp i respektive län eller ej 

(Alkohol & Narkotika 2017). Utredningarna har ökat till följd av den nya lagen, Lagen om 

utbyte av sprutor och kanyler (2006:323), som tagit bort möjligheten för kommunerna att säga 

nej till att öppna upp sprututbyte. Under paragraf 1, står det bland annat 

“Sprututbytesverksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde kan motiveras för 

vård och behandling.” (Lag om utbyte av sprutor och kanyler, 2006:323). Ett sätt att bedriva ett 

motiverande arbete där målgruppen har möjlighet att motiveras för vård och behandling, är att 

informera individen om olika aspekter av ett narkotikamissbruk. Inspektionen för vård och 

omsorg skriver att: 

 

Personer som deltar i sprututbytet ska få information om smittrisker 

och hur man skyddar sig mot smitta, om risker med 

narkotikamissbruket och erbjudande om samtalskontakt, avgiftning, 

vård, behandling samt eftervård och stöd (Inspektionen för vård och 

omsorg 2014). 

 

Denna uppmaning delas även av Socialtjänsten (SOSFS 2007:2 §8) och återges i den 

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, 

folkhälsa m.m.  (HSLF-FS 2017:2) under paragraf 9. Vidare fastställer hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL 1982:763 §2) att “Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en 

vård på lika villkor för hela befolkningen “. Enligt Patientlagen (2014:821 3:7) borde de 
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yrkesverksamma i största mån möjligt försäkra sig om att brukaren har förstått den information 

som har de har fått i mötet med den yrkesverksamma.  

 

För att förstå hur individer tar till sig information, bearbetar samt hämtar information som de 

lärt sig har vi tillämpat information processing theory. Shiffrin och Atkinson utformade en teori 

om hur individers förmåga att ta till sig och lära sig information påverkas av minnet och hur 

individens personliga förutsättningar påverkar förmågan att bearbeta och hämta denna 

information. Tillsammans med information processing theory använder vi oss av tidigare 

forskning från Darke, Mintzer, Marques-Teixeira och Pathak som alla har hittat någon form av 

stöd för att personer som missbrukar narkotika har nedsatt förmåga att bearbeta och komma 

ihåg information både i långtids-, korttidsminnet samt det sensoriska minnet (Darke, Sims, 

McDonald och Wickes 2000; Mintzer 2002; Marques-Teixeira 2005; Pathak 2006). På så sätt 

kan vi analysera sprututbytesverksamheternas informationsförmedling, tillgängligheten för 

individer med nedsatt förmåga att bearbeta och lära in exempelvis muntlig information. 

 

Vi har valt att dela upp länen efter huruvida de har öppnat upp innan år 2015 eller öppnat upp 

efter år 2015 för att undersöka eventuella samband eller om det finns någon signifikant skillnad 

mellan de två grupperna. För att undersöka detta har respondenterna delats upp i två grupper 

med tolv respondenter i respektive grupp. Den första gruppen består av respondenter från de 

verksamheter som varit aktiva längst och den andra gruppen utgörs av respondenter från 

verksamheter med senare etableringsår. På grund av denna uppdelning har brytåret blivit 2015. 

För att räkna ut signifikanta skillnader och samband har vi tagit hjälp av Chi-2 test.  

 

Då hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 §2) fastställer att alla patienter ska tillgodoses vård på 

lika villkor, oavsett vart i landet de söker sig, har vi utformat en första nollhypotes om att det 

inte finns signifikanta skillnader i vilka faciliteter ex. toalett, dusch, möjlighet till att få mat osv, 

för att tillgodose basbehoven hos verksamhetens målgrupp oavsett om de etablerats innan år 

2015 eller efter år 2015. Även vår andra nollhypotes grundar sig i hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763 §2) om hur information görs tillgänglig för brukare på Sveriges 

sprututbytesverksamheter, oberoende om verksamheten öppnade upp före eller efter år 2015. 

Vi förväntar oss därför att det inte finns signifikanta skillnader mellan verksamheterna avseende 

vilket sätt informationen förmedlas på. Vi ställer även en tredje nollhypotes att information om 

de olika hälsofrämjande insatserna informeras om i samma utsträckning på samtliga 

sprututbytesverksamheter i Sverige utifrån Inspektionen från vård och omsorg som fastställer 
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att de personer som deltar i sprututbytet ska får information om alla hälsofrämjande insatser, 

samtalsstöd m.m (Inspektionen för vård och omsorg 2014). Även socialtjänsten (SOSFS 2007:2 

§8) och den gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

läkemedel, folkhälsa m.m.  (HSLF-FS 2017:2) under paragraf 9, delar sammar uppmaning.  

 

Sprututbytets nödvändighet är ett ganska omtalat ämne i debatten kring missbruksvård (Käll, 

Hermansson och Rönnberg 2005; Eriksson och Edman 2017). I den efterforskning som vi har 

gjort gällande sprututbytesverksamheterna, har vi utläst från olika artiklar, att sprututbytet har 

lett till att HIV samt övriga blodsjukdomar har minskat tack vare sprututbytesverksamheterna 

(World health organisation Geneva 2004; Blomé et al 2011; Van Den Berg et. al. 2007). Det 

finns även de författare som tar motstånd till sprutbytet då dessa anser att insatsen legitimerar 

narkotikamissbruk (World health organisation Geneva 2004; Käll, Hermansson och Rönnberg 

2005; Eriksson och Edman 2017).  

 

Syftet är inte att utvärdera sprututbytet som nödvändig insats eller moraliskt försvarbar 

verksamhet utifrån svensk narkotikapolitik, utan att redogöra för vilka metoder som används 

för att optimera kunskapsflödet till målgruppen; dels för att brukaren ska kunna leva ett värdigt 

liv men även för att öka kunskapen bland målgruppen om riskbeteende och hjälp som finns att 

tillgå. Genom att undersöka hur arbetet med information- och kunskapsförmedling ser ut på 

sprututbytesverksamheterna i Sverige skapar vi en djupare förståelse om samtliga brukare får 

tillgång till vård och information på lika villkor.  

 

Vi har inte hittat någon tidigare forskning, varken internationellt eller nationellt, som 

undersöker hur sprututbytespersonalen förmedlar information till brukarna eller vilket behov 

sprututbytesverksamheternas brukare har i avseende på vilket sätt som informationen 

förmedlas, det vill säga i muntlig eller skriftlig form. Vi har däremot hittat information som 

belyser att det finns de brukare som har svårare att ta till sig muntlig information eller upplever 

att de har svårigheter att minnas all information som de har fått (Johansson och Wirbring 2005; 

Socialstyrelsen 2017b). Det saknas forskning om individer som missbrukar narkotikas, 

svårigheter att ta in information, i koppling till sprututbytesverksamheternas arbete med att öka 

kunskap hos brukarna. Med den här studien är våra förhoppningar att bidra till en medvetenhet 

som gynnar brukarna så informationen som ska nå ut till samtliga även anpassas efter brukarens 

förmåga att bearbeta informationen. På så sätt tror vi att chanserna för ett större välbefinnande 

hos brukarna kommer öka. 
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1.3.Syfte 

Syftet är att undersöka hur information och hjälp förmedlas till brukarna på Sveriges 

sprututbytesverksamheter. 

 

1.4. Frågeställningar 

 
• Erbjuds samma faciliteter på sprututbytesverksamheterna, oberoende av om de 

etablerades innan eller efter år 2015, för att tillgodose de basala behov som främjar 

målgruppens välbefinnande? 

• Vilket sätt är vanligast att information förmedlas på till brukaren, på verksamheterna, 

med avseende på huruvida sprututbytesverksamheten etablerades innan eller efter år 

2015?  

• Får brukarna information om varje hälsofrämjande insats i samma utsträckning från 

samtliga sprututbytesverksamheter i Sverige? 

 

2. Kunskapsläge 
 

2.1. Informationssökning 
 

För att bilda oss en grundläggande uppfattning om sprututbytesprogrammet och de insatser som 

sprututbytesverksamheterna i Sverige har tillgängligt, sökte vi på Google, Google scholar, 1177 

vårdguiden, Socialstyrelsens hemsida, Folkhälsomyndighetens hemsida, Inspektion för vård 

och omsorgs hemsida och Lubsearch för att hitta artiklar, böcker och rapporter som belyser 

samhällsproblemet, information processing theory samt kognitiva förutsättningar hos individer 

som använder narkotika. Vi ville ta reda på hur sprututbytesverksamheter arbetar, vad 

sprututbytets uppgift är samt få en bild av narkotikapolitiken i det svenska samhället idag. De 

ord vi sökte på var: sprututbyte, sprut, injektion, intravenöst, injicering, tandvård, munhälsa, 

injektionsverktyg, narkotikamissbruk, narkotika, informationsbearbetning, kognitiva 

nedsättningar, minnesfunktioner och naloxon. Samtliga sökord användes även på engelska. 

Utöver de orden sökte vi även på; information processing theory.  
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På Google samt 1177 Vårdguiden har vi använt oss av sökordet sprututbyte i samband med 

samtliga av Sveriges län och på så vis sammanställt en lista över vilka sprututbyten som var 

aktiva under den tidiga hösten 2018. Vidare har vi sökt efter artiklar i CAN:s tidning Alkohol 

och Narkotika, läst CAN:s rapporter på deras hemsida, samt sökt efter artiklar av relevans för 

sprututbytesprogrammet i Socialvetenskaplig tidskrift för att hitta information om sprututbyte 

och dess påverkan på injektionsmissbrukare. 

 

2.2. Kontakt med andra vårdinrättningar och behandlingsinriktade 

åtgärder  

Att komma i kontakt med andra vårdinrättningar kan vara av stor vikt för att brukaren ska få 

rätt vård (Folkhälsomyndigheten 2015). Därför är det viktigt att samverkan mellan de olika 

vårdinrättningarna fungerar bra. Enligt IVO:s rapport brister samverkan mellan missbruks- 

och beroendevård och hälso- och sjukvården. Det här blir ett problem då individer som har 

missbruksproblematik oftast också har problem med sin psykiska hälsa. Individerna som är i 

behov av hjälp kan tappa sin motivation till att vilja fortsätta om en kontakt inte upprättas och 

fullföljs (IVO 2016).  

Information som går ut till de individer som söker sig till sprututbytesverksamheterna, sprids 

vidare i målgruppens egna led och nätverk, vilket i sin tur kan bidra till att minska individens 

riskbeteende och indirekt leda till att fler söker hjälp (Folkhälsomyndigheten 2015; 

Socialdepartementet 2015). Många inom sprututbytets målgrupp har ingen tidigare kontakt med 

vårdinrättningar, beroendevård eller exempelvis socialtjänsten; sprututbytets yrkesverksamma 

kan hjälpa till med att upprätta en kontakt mellan brukaren och de institutioner som brukaren 

behöver komma i kontakt med för att få stabilitet i sin vardag (Socialdepartementet 2015; 

Michels och Stöver 2012). Det är därmed viktigt att brukarna får information till de olika 

alternativen som finns för att kunna få den hjälp som den är i behov av. Att komma i kontakt 

med andra vårdinrättningar som till exempel tandvård kan vara av vikt för personen som har 

missbrukat och fått dåliga tänder av missbruket. Enligt De Palma indikerar dålig munhälsa på 

fattigdom eller missbruk. Problem som kan uppstå med dålig munhälsa är tandlossning som 

kan leda till svårighet att äta, prata och andas (De Palma 2008).  
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2.3. Narkotikamissbruk i Sverige 
 

Antalet dödsfall till följd av narkotikamissbruk av olika typer av droger har ökat de senaste åren 

(Socialstyrelsen 2016; Socialdepartementet 2015; Leifman 2016). I rapporten från 

Socialstyrelsen om narkotikarelaterade dödsfall går det dock inte att utläsa hur många som 

specifikt dör till följd av intravenöst narkotikamissbruk (Socialstyrelsen 2016). Det här är med 

stor sannolikhet för att många av drogerna går att inta på olika vis, som exempelvis heroin, 

metadon, kokain, fentanyl, amfetamin och metamfetamin (Johnson, Richert och Svensson 

2017). En gemensam nämnare för de nämnda drogerna är att brukaren kan välja att injicera 

drogerna (Johnson, Richert och Svensson 2017). De tio mest förekommande drogerna på 

dödsorsaksintyget enligt socialstyrelsens sammanfattning för året 2014 är opioidläkemedel som 

morfin, metadon, tramadol och heroin när både en eller flera droger har använts samtidigt 

(Socialstyrelsen 2016).  Dock påvisar den att fentanyl och MT-45 är de vanligaste drogerna när 

bara en drog angivits som dödsorsaken år 2014 (Socialstyrelsen 2016). MT-45 är en drog som 

bland annat kan injiceras eller inhaleras (Polismyndigheten 2018). Centralförbundet för alkohol 

och narkotikaupplysningen (CAN) skriver att antalet narkotikadödsfall är på grund av intaget 

av syntetiska opioider som fentanyl, oxikodon, metadon och buprenorfin (Leifman 2016). Även 

rapporten från CAN fastställer att narkotikadödligheten har ökat de senaste åren i Sverige 

(Leifman 2016). 

 

2.4. ”Peer-to-peer”- metoden 
 

Folkhälsomyndigheten beskriver “peer-to-peer”-principen som ett arbetsteam med anställda 

eller volontärer som själva har tidigare erfarenhet av missbruk och kan relatera samt knyta an 

till målgruppen genom sina erfarenheter (Folkhälsomyndigheten 2015). En studie från Ukraina 

redovisar att en “peer-ledd” intervention kan vara effektiv för att reducera riskbeteenden 

kopplade till HIV (Booth et. al. 2009). Vidare uttrycker folkhälsomyndigheten i sin vägledning 

att råd- och vägledning till fördel kan grundas på “peer-to-peer”-principen då det finns ett stort 

behov av volontärer och personal som har kunskap, erfarenhet och personlig lämplighet, 

speciellt i en verksamhet som sprututbytet där det kan förekomma en hel del uppsökande 

verksamhet (Folkhälsomyndigheten 2015). 
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2.5. Naloxon 
 

Naloxon är ett läkemedel som används som motgift vid heroin- och andra opiatöverdoser. 

Naloxon finns som nässpray men det kan även injiceras i personen som tagit en överdos.  Efter 

att personen som tagit en överdos fått naloxon bör ambulans alltid kontaktas. Då läkemedlet 

har en viss verkningstid kan heroinet eller de andra opioider börja verka igen när naloxonets 

verkningstid är över. Det här beror på att dosen naloxon som finns till hands utanför 

vårdinstanser oftast inte är tillräcklig för personen, som i de flesta fall behöver ytterligare en 

dos av naloxon för att överleva (Johnson, Richert och Svensson 2017). 

 

Naloxon har inga farliga bieffekter och det finns ingen risk att personen börjar missbruka 

läkemedlet. Sverige är det europeiska land som har bland det högsta narkotikadödsfall 

rapporterade (EMCDDA, 2017). I andra länder som exempelvis USA, Norge och Danmark 

finns ett så kallat naloxonprogram. Programmet går ut på att informera personer som missbrukar 

opiater och anhöriga om hur läkemedlet fungerar samt hur man upptäcker att en person har tagit 

en överdos i samband med att naloxonet ges ut (Johnson, Richert och Svensson 2017). I USA 

implementerade naloxonprogram redan under 1990-talet och införandet av programmen har 

ökat markant sedan dess. Anledningen för det ökade antal naloxonprogram beror på upptäckten 

av att narkotikadödligheten hade ökat i landet. Efter införandet av naloxonprogrammet har 

narkotikadödligheten minskat i flertal stater (Lambdina et al 2018). Sedan 2018 har 

naloxonprogram även börjat implementeras i Sverige (Socialstyrelsen 2018b). 

 

Från polismyndighetens rapport: Nationell lägesbild fentanylanaloger, står det att polisen i 

flertal fall har använt sig av naloxon, i väntan på ambulans, när de påträffat en person som har 

tagit en överdos. Polismyndigheten bekräftar att tack vare att de använde sig av naloxon har 

flera personers liv räddats (Polismyndigheten 2018). 

 

En del sprututbyten skriver på sin informationssida om att de har möjlighet att skriva ut naloxon 

samt att de instruerar hur läkemedlet fungerar (1177 Vårdguiden 2018).  Socialdepartementet 

belyser att en aspekt av informationsspridning kan bestå av vad individen gör om de bevittnar 

en överdos exempelvis hjärt- och lungräddning eller användning av naloxon 

(Socialdepartementet 2015). Sedan den 17 maj 2017 fick Sveriges läkare möjligheten att skriva 

ut naloxon (Socialstyrelsen 2017a) och i november 2018 blev det även en möjlighet för 

sjuksköterskor att skriva ut läkemedlet (Socialstyrelsen 2018a; HSLF-FS 2018:39). 
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2.6. Psykisk ohälsa vid drogmissbruk  
 

Personer som missbrukar narkotika tenderar i högre grad att lida av depression och/eller ångest, 

detta benämns ofta som samsjuklighet (Reddon et. al. 2018). Samtidigt som personer som 

injicerar droger i högre grad lider av depression och/eller ångest så är det även en större 

sannolikhet att personer med depression och/eller ångest vänder sig till droganvändning för att 

lindra sina psykiska besvär (Reddon et. al. 2018; Alborn 2012; Johnson, Richert och Svensson 

2017). Det finns även de personer som omedvetet använder droger för att lindra sina symptom 

på exempelvis ADHD eller andra psykiska sjukdomar som de inte fått diagnostiserad än 

(Johnson, Richert och Svensson 2017). 

 

Suicid är en vanlig riskfaktor bland personer som missbrukar och som samtidigt lider av psykisk 

ohälsa (Johansson och Wirbing 2005; Johnson, Richert och Svensson 2017; Socialstyrelsen 

2017b). Att brukaren får hjälp att komma i kontakt med psykiatrin eller annan insats för 

samtalsstöd är ett viktigt steg på vägen mot att bli fri från sitt missbruk och att skapa en känsla 

av empowerment för brukaren (Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

2.7. Narkotikaanvändare och deras förutsättningar för 

informationsbearbetning  
 

Johansson och Wirbring lyfter att skriftlig information tilldelas alkoholmissbrukare framför 

muntlig för att de ska ha möjligheten att återgå till informationen vid ett senare tillfälle 

(Johansson och Wirbring 2005). Detta för att individen kan få en nedsatt förmåga att bearbeta 

och tillämpa information på grund av sitt missbruk (Johansson och Wirbring 2005). Denna 

nedsättning återfinns även i forskning som underbygger att individer som missbrukar narkotika 

har nedsatt förmåga att bearbeta information (Darke et.al. 2000; Mintzer och Stitzer 2002; 

Marques-Teixeiras och Santos Barbosa 2005; Pathak, Mandal, Sharma och Rai 2006).  

 

Heroin orsakar inte neurotoxicitet, det vill säga att det inte är ett nervgift som orsakar störningar 

i nervsystemet. Däremot är heroin den mest förekommande drogen vid injektionsmissbruk och 

kan orsaka andra omständigheter som kan leda till att individen utvecklar kognitiv nedsättning, 

exempelvis överdos (Darke et. al. 2000). En av konsekvenserna vid en överdos kan vara att 

hjärnan skadas på grund av förlängd hypoxi, vilket betyder att kroppens vävnader inte får 



16 
 

tillgång till syre (Darke et. al. 2000). Nervcellsdöd kan förekomma i olika delar av hjärnan och 

medföra permanent kognitiva nedsättningar som långsam bearbetning av information och 

minnessvårigheter (Darke et. al. 2000). Det är därför inte en självklarhet att de individer som 

nyttjar sprututbytets resurser, och tar del av den information som förmedlas av 

sprututbytesverksamhetens personal, kan ta in och bearbeta information, speciellt muntlig 

sådan under samma förutsättningar som en person som inte injicerar droger. 

 

Individen som använder droger har enligt Marques-Teixeiras och Barbosas studie nedsatt 

förmåga att hämta relevant information från sensoriska stimuli speciellt under obehaglig eller 

neutral stimuli (Marques-Teixeiras och Santos Barbosa 2005). Marques-Teixeira och Barbosa 

har i sin studie, som visar på att narkotikamissbrukare har nedsatt förmåga för selektiv 

uppmärksamhet, hittat stöd för att narkotikamissbrukare har 

närvaro/uppmärksamhetsnedsättningar kopplade till emotionella tillstånd i det tidiga skedet av 

informtionsbearbetning (Marques-Teixeiras och Santos Barbosa 2005).  

 

Utifrån resultaten i en studie av Pathak et. al., tillsammans med bland annat Mintzer som sett 

minnensnedsättning i arbetsminnet (Pathak et. al. 2006; Mintzer och Stitzer 2002) samt Darke 

i det visuella arbetsminnet (Darke et. al 2000), kom Pathak till slutsatsen att heroinmissbrukares 

minnesnedsättning inte är begränsad till en högre kognitiv nivå utan även kan observeras på 

sensorisk nivå (Pathak et. al. 2006). Mintzers studie har däremot inte kunnat fastställa i om 

nedsättningen observerad i deras tester var på grund av kronisk metadonbehandling och/eller 

missbruk av en eller flera droger (Mintzer och Stitzer 2002).  

 

2.8. Lagstadgar 
 

I studien har vi främst utgått från följande lagstiftningar samt de nämnda lagstiftningarna i 

problemformuleringen för att utveckla en förståelse för ämnet samt för utformningen av våra 

nollhypoteser. 

 

2.8.1. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763 §2 a)  

 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en 

god vård. Detta innebär att den ska särskilt 
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  1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 

  2. vara lätt tillgänglig, 

  3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

  4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen, 

  5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 

Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte 

är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt 

hälsotillstånd. Lag (2014:822). 

 

2.8.2 Patientlagen (2014: 821 3§7) 

 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att 

mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade 

informationen. 

 

Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till 

mottagarens individuella förutsättningar eller om han eller hon ber om 

det. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1. Information processing theory 
 

Information processing theory ämnar förklara hur inlärning går till utifrån hjärnans 

minnesfunktioner samt hur dessa arbetar med bearbetning och hämtning av information. Teorin 

har i flera skeden utvecklats och bearbetats, men mest framstående är Shiffrin och Atkinsons 

“stage theory” som går ut på att hjärnan hanterar information i tre steg; input-process-output 

(Atkinson och Shiffrin 1968). För att illustrera hur detta funkar liknas människans hjärna ofta 

vid en dator eller informationsprocessor det vill säga att sinnena samlar in information (input) 

och bearbetas i hjärnan för att antingen sparas eller glömmas bort (process) och sedan svarar på 
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informationen vid hämtningen (output) (Atkinson och Shiffrin 1968). Craik och Lockhart 

utvecklade Shiffrin och Atkinsons modell genom att lägga till, att hur väl information lärs in 

påverkas av till vilken grad/hur djupt som informationen bearbetas (Craik och Lockhart 1972). 

 

3.1.1. Sensoriskt minne  

 

Detta minne hanterar den information som samlas in av sinnena. Minnena som hanteras här är 

vi inte medvetna om och sparas endast i upp till tre sekunder. Det sensoriska minnet är ett slags 

filter för vår uppmärksamhet som fokuserar på viktig information och glömmer bort 

information som inte är användbar för oss. Informationen som bearbetas i det sensoriska minnet 

förs endast över till arbets-/korttidsminnet om det uppfattas som relevant eller bekant i koppling 

till tidigare upplevelser (Craik och Lockhart 1972: Atkinson och Shiffrin 1968). Vidare förloras 

verbalt material som inte aktivt uppmärksammas, inom några sekunder (Craik och Lockhart 

1972). Craik och Lockhart menar därmed på att vilken nivå som information bearbetas på avgör 

hur snabbt informationen glöms bort, inte innehållet av informationen (Craik och Lockhart 

1972). 

 

3.1.2. Arbets-/korttidsminne 

 

Alan D. Baddeley utvecklade teorin ytterligare med en tanke om att arbetsminnet har något 

kallat “central executive” som övervakar all aktivitet i arbetsminnet; urval av information, 

processmetod, informationens betydelse samt beslut om informationen ska föras över till 

långtidsminnet eller glömmas bort. Till hjälp har arbetsminnets “central executive” två 

delsystem: “the phonological loop” som hanterar verbal information samt “the visuospacial 

sketchpad” som bearbetar visuell information (Baddeley 2001).  

 

Information som förts över från det sensoriska minnet till arbetsminnet håller i upp till ca 30 

sekunder och för att behålla informationen i arbetsminnet behöver informationen underhållas 

genom repetition och genomgå utarbetat inövning, det vill säga att informationen måste 

organiseras (Atkinson och Shiffrin 1968; Craik och Lockhart 1972; Baddeley 2001). 

Bearbetningen av information som sker i arbetsminnet påverkas av olika faktorer det vill säga:  

 

• Olika nivåer av kognitiv börda (cognitive load) eller mental ansträngning som individen 

kan ägna sig åt oberoende av tidsperiod på grund av individuella egenskaper (t.ex. ålder) 
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eller intellektuell kapacitet (Levitt, Fugelsang och Crossley 2006; Phillips och Soltis 

2010). 

• Information som upprepats många gånger kräver mindre kognitiva resurser, ett exempel 

på detta är att cykla (Craik och Lockhart 1972; Baddeley 2001). 

• Beroende på den aktuella uppgiften individen har framför sig så tillämpar individen 

selektiv bearbetning av information för att fokusera sin uppmärksamhet till information 

med hög relevans eller användbarhet för den aktuella uppgiften (Craik och Lockhart 

1972).  

 

3.1.3. Långtidsminne 

 

Långtidsminnet består av olika typer av information. Först har vi declarative som består av 

semantic memory (hanterar generella fakta) och episodic memory (personlig fakta). Nästa typ 

av information är procedur som hanterar hur vi gör någonting och slutligen imagery som 

hanterar mentala bilder (McLeod 2010).  

 

Till skillnad från det sensoriska och arbetsminne har långtidsminnet enligt denna teori 

obegränsat utrymme för förvaring av information. Det som istället blir avgörande för 

långtidsminnet är hur väl organiserad informationen är. Det påverkas av korrekt kodning vid 

överföring av informationen från arbetsminnet till långtidsminnet. Det påverkas även av 

minneshämtningens processer, det vill säga sökningen av minnet efter information och 

överföringen av denna information tillbaka till arbetsminnet för användning och output (Craik 

och Lockhart 1972; Baddeley 2001).  

 

3.2. Mänskliga välbefinnandet 
 

Vi utgår från Nygårds och Maslows perspektiv att välfärdssystemet går ut på att uppfylla 

basbehoven för att människan själv ska kunna uppfylla den individuella potentialen (Nygård 

2013; Maslow 2013). 

 

Maslow beskriver behov utifrån 2 perspektiv: homeostas och aptit. Homeostas handlar om 

balans i kroppen och aptit handlar, på ett sätt, också om balans men syftar snarare till att 

individen blir sugen på eller har aptit för specifika saker när kroppen har en låg halt av något 
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(Maslow 2013). Tanken är att till exempel att hunger ska vara ett isolerbart behov och i stort 

sett är det det, men behov fungerar också som en kanal för andra behov. Exempelvis hunger 

kan egentligen handla om ett behov av tröstning och så vidare. Därför är behoven inte helt och 

hållet isolerbara utan kan ersättas av till exempel rökning eller att dricka vatten (Maslow 2013). 

Behov kan därför gömma och/eller påverka andra behov. Maslow menar på att de fysiologiska 

behoven är starkare än några andra behov och att hos en människa som saknar allt i livet så är 

det främst de fysiologiska behoven som är motiverade (Maslow 2013). Maslow tar upp 

exemplet att en människa som är hungrig och saknar kärlek, trygghet och förtroende, med 

största sannolikhet täcker upp för alla dessa behov med hunger (Maslow 2013). När de 

fysiologiska behoven tar plats, kan de övriga behoven falla i skymundan och nästan helt 

försvinna, hungern eller de andra fysiologiska behoven är så starka att de blockerar nästan all 

medvetenhet om andra känslor (Maslow 2013). En svulten människa har därför inget annat mål 

eller medvetenhet än att släcka hungern (Maslow 2013). En svulten människas utopi kanske 

troligen är bilden av ett ställe med mycket mat där det alltid finns något att äta och att så länge 

det finns, kommer dem aldrig önska eller sakna någonting mer, inga andra behov finns att fyllas. 

Bara det finns så blir allt bra (Maslow 2013). Men vi lever i ett samhälle som enligt Maslow, 

om än 80 år gammal ståndpunkt, allt mindre har förutsättningar för så akuta behov (Maslow 

2013). Så när hungern tar slut framträder andra behov och när dem efterhand tillfredsställs så 

träder ytterligare behov fram och det är med detta Maslow menar att det finns en behovshierarki 

med olika styrka (Maslow 2013). De sprututbyten som har möjlighet att förse brukaren med 

resurser för de basala behoven såsom hunger, hygienartiklar etcetera har möjligheten att minska 

de fysiologiska behoven. Om sprutbytet ytterligare kan facilitera missbruksvård och behandling 

reduceras det narkotikasug som med största sannolikhet ersätter ett annat behov som inte är 

tillfredsställt, ex. trygghet. 

 

Nygård beskriver hur vårt samhälle är uppbyggt på en ideologi som i grunden ämnar att värna 

om människors välbefinnande. För att främja människors välbefinnande måste samhället som 

institution hantera sociala risker och problem (Nygård 2013). Det vill säga både temporära 

situationer som kan drabba alla exempelvis sjukdom, men också problematiska händelser som 

blir ett hot mot större grupper människor och därmed ett problem på samhällsnivå, exempelvis 

missbruk (Nygård 2013). 

 

Nygård belyser även hur socialpolitik talas om i snäv och vid bemärkelse, närmre objektiva och 

subjektiva behov (Nygård 2013). De objektiva behoven är de insatser och verksamheter som 
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arbetar med det mänskliga välbefinnandet, som till exempel sprututbytesverksamheter som 

tidigare nämnt, startades som ett svar på HIV-epidemin och blev ett samhällsproblem som 

hotade välbefinnandet för en större grupp av det svenska samhället. Inom sprututbytet arbetar 

de yrkesverksamma med riskreducerande samtal och med att öka målgruppens kunskap om sin 

situation, riskerna och vilken hjälp som finns att tillgå för att främja det individuella 

välbefinnandet, det vill säga täcker de subjektiva behoven (Nygård 2013). 

 

Vidare kan hälsa definieras utifrån två olika perspektiv, antingen från det biomedicinska 

perspektivet som menar på att en god hälsa är när individen får vara fri från sjukdom. Det andra 

perspektivet är utifrån det humanistiska perspektivet som menar på att god hälsa är när 

individen känner sig som en del av eller inkluderad i samhället och dess omgivning. 

Humanistiska perspektivet fokuserar således med på en övergripande bild av individen som inte 

är sammankopplat med sjukdom eller skada (Pellmer och Wramner 2010). WHO definierar 

hälsa på följande sätt “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp” (Pellmer och Wramner 2010 

s. 10). 

 

WHO definition på hälsofrämjande arbete är; 

“Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att 

öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den. För att nå ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande måste individen 

eller gruppen kunna identifiera sina strävande och bli medveten om dem, 

tillfredsställa sina behov och förändra eller bemästra miljön. Hälsa skall 

därför ses som en resurs i vardagslivet och inte som målet i tillvaron. Källa: 

WHO Ottawa Charter (1986)” (Pellmer och Wramner 2010, s.20) 

 

Iden om hälsofrämjande arbete har som grund att exponera hälsofrämjande åtgärder och inte 

endast motverka de negativa riskerna (Pellmer och Wramner 2010). WHO betonar fyra 

värdebegrepp som har lika stor inverkan på begreppet hälsa, begreppen är, friskt liv, rikt liv, 

nämligen långt liv samt jämlikt liv (Pellmer och Wramner 2010). 

 

Vid arbete med folkhälsa kan det uppstå en etisk konflikt mellan att samhället har en skyldighet 

att ge information till individen om hälsorisker samt ta ett beslut som kan skydda individens 
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hälsa. Individen har i sin tur rätt att bestämma över sig, sina handlingar och tillgångar utan 

samhällets inblandning (Pellmer och Wramner 2010). 

 

4. Metod och metodologiska överväganden 
 

Då målet är att uppnå ett komparativt resultat till frågeställningarna kommer en kvantitativ 

metod användas, där vi kommer samla in empiri genom enkäter för de anställda på 

sprututbytesverksamheten att svara på. Anledningen till att vi väljer att undersöka våra frågor 

med en enkätstudie är för att vi vill ta reda på vilka metoder som prioriteras bland de anställda 

på sprututbytesverksamheterna, för att nå ut till och öka kunskapen hos injektionsmissbrukare.  

 

Det är inte aktuellt med en kvalitativ studie då målet inte är att undersöka hur respondenterna 

tänker eller känner, som man exempelvis skulle vid en kvalitativ studie med etnometodologisk 

tradition eller emotionalism (Barmark och Djurfeldt 2016; Bryman 2012). Då populationen är 

väldigt liten, i vår uppskattning 17 sprututbyten, är det nödvändigt att maximera antalet 

observationsenheter. Genom en enkätundersökning skapade vi möjligheten att få in svar från 

samtliga anställda vid sprututbytesverksamheter. Förutom det faktum att det inte fanns 

ekonomiska samt tidsmässiga resurser för att intervjua samtliga anställda vid 

sprututbytesverksamheterna, förmedlade enkäten kvantifierbara resultat som har kunnat lägga 

grunden för statistisk utvärdering av sprututbytesverksamhetens informationsförmedling och 

hjälp. Användningen av en kvantitativ metod passade även bättre för att analysera empirin och 

avgöra om våra hypoteser stämde eller inte (Bryman 2012). En kvalitativ intervjustudie hade 

även lämnat större utrymme för respondentens individuella tolkningar av den sociala 

verkligheten och därför försvårat en hållbar analysering av data (Bryman 2012). 

 

4.1. Urval 
 

Eftersom det inte finns så många aktiva sprututbyten i Sverige, enligt vår uppskattning ca 17 

stycken, har vi använt oss av en totalundersökning (Bryman 2012). Det betyder att vi har 

efterfrågat alla yrkesverksammas deltagande i studien på de aktiva sprututbytesverksamheter vi 

kunde hitta i Sverige. Idealet med den här typen av undersökning är att alla väljer att delta och 

därmed får vi i bästa fall in hela populationens tankar kring våra frågor och kringgår osäkerheten 

som kommer med ett slumpmässigt urval där urvalet talar för resten av populationen (Barmark 
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och Djurfeldt 2016). För att få tag i alla verksamheterna har vi gjort en grundlig 

informationssökning på Google av varje län i Sverige för att ta reda på vart det finns aktiva 

sprututbyten. Då det är flertal som har öppnat upp under 2018 och information om vart det finns 

sprututbyten är svår att nå kan vi inte vara helt säkra på att vi har fått med alla sedan vår sista 

sökning i oktober 2018. 

 

Efter vi sammanställt i vilka län det finns aktiva sprututbyten i, ringde vi upp och fick prata 

med en person på respektive verksamhet och presentera vårt arbete och syfte med studien 

(bilaga 9.1.). När informationen nått alla tilltänkta respondenter sände vi ett mail innehållande 

informationen om vår studie till personen vi pratade med (bilaga 9.2. och 9.3.). I mailet bifogade 

vi även länken till enkäten samt ett introduktionsbrev till medarbetarna (bilaga 9.4.). I de fall 

att vi inte kunde få en bekräftelse om deltagande eller intresse i telefon direkt ombads 

mottagaren om återkoppling via mail, när de beslutat sig om sin eventuella medverkan, dels för 

att påminnelsemail endas skulle kunna skickas ut till de som var intresserade av att delta i 

studien samt för att kunna ha en uppfattning om vilken omfattning respondenter vi kan förvänta 

oss. Alla sprututbytesverksamheter som vi kontaktade var intresserade av att delta.  Ett 

påminnelsemail skickades ut till samtliga län efter cirka en vecka efter vi skickat det första 

mailet till dem (bilaga 9.5.). Förhoppningen var att detta skulle leda till ett reducerat bortfall 

(Bryman 2012). Dock fick vi inte in svar från två av de 12 länen, Kronoberg och Jönköping. 

 

Vi har valde som tidigare nämnt att dela upp länen efter huruvida de har öppnade upp innan år 

2015 eller efter år 2015, med ca. 12 respondenter i respektive grupp, för att undersöka om det 

fanns eventuella samband eller signifikant skillnad mellan grupp ett och två. För att räkna ut 

signifikanta skillnader och samband har vi tagit hjälp av Chi-2-test, då det fanns ca. 12 

respondenter från både de äldre och nyare verksamheterna och ett jämt fördelat antal var 

nödvändigt för testen blev det naturliga brytåret 2015.  

 

Öppnades upp innan år 2015 Öppnades upp efter år 2015 

Skåne län Blekinge län 

Lund 1986 Karlskrona 2016 
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Malmö 1987 Södermanland län 

Helsingborg 2010 Eskilstuna 2018 

Kristianstad 2014 Uppsala län 

Kalmar län Uppsala 2018 

Kalmar 2012 Västerbotten län 

Stockholm län Umeå 2018 

Stockholm St:Göran 2013 Halland län 

 
Kungsbacka 2018 

 
Varberg 2018 

 
Halmstad 2018 

 
Västra Götaland län 

 
Trollhättan 2018 

 
Östergötland län 

 
Norrköping 2018 

Fig.1. Översik av de län vars sprututbytesverksamheter har deltagit i studien uppdelade i två grupper efter 

etableringsår innan 2015 samt efter år 2015.  

 

4.2. Enkät 
 

För att nå en större grupp yrkesverksamma inom sprututbytesverksamheterna skickades 

enkäten ut elektronisk till samtliga sprututbyten i Sverige. Den elektroniska enkätstudien visade 

sig vara effektiv då den nådde ut till flera personer på en kortare tidsperiod samt att 

respondenterna själva hade möjligheten att disponera sin tid och när de hade möjlighet att svara 
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på enkäten (Barmark och Djurfeldt 2016). Genom att ha använt oss av elektroniska enkäter 

sparade vi även in på naturmaterial och ekonomiska resurser. Den enda frågan som markerades 

som obligatorisk i enkäten var vilket län som respektive respondent arbetade på, av den 

anledningen att vi åtminstone får svar på vilka områden vi fått in enkätsvar från, men också för 

att minimera det bortfall som kunde komma med kravet att svara på frågor som kändes svåra 

att svara på eller var oklara (Bryman 2012). 

 

Vi skapade vår enkät i Google Forms som erbjuder möjligheten att överföra den insamlade 

empirin som ett komplett dataset till en excelfil och all analys av empirin utfördes i excel via 

excels “pivot table”-funktion samt CHISQ.-TEST. 

 

4.2.1. Utformning av enkäten 

 

För att försäkra oss om att våra frågor i enkäten blev sammankopplade med syftet för studien 

har vi sett över vilka som är av relevans för huvudsyftet och huruvida de lyfts fram i de frågor 

som enkäten är uppbyggd på (Barmark och Djurfeldt 2016). Att frågorna i enkäten undersöker 

det som är tänkt att undersökas är en av förutsättningarna för att stärka validiteten i studien 

(Barmark och Djurfeldt 2016; Bryman 2012). Det vill säga att desto mindre utrymme för 

tolkning det finns i frågorna desto högre validitet, då vi kan vara säkrare på att frågorna 

uppfattats korrekt utifrån vår definiering av frågorna. Hög validitet bidrar till en högre 

reliabilitet då enkätfrågorna med större säkerhet kan återanvändas i en ny undersökning och få 

samma eller liknande resultat (Bryman 2012). Däremot är det viktigt att ta hänsyn till att hög 

reliabilitet inte nödvändigtvis betyder hög validitet då resultaten kan bli desamma för att 

frågorna är missvisande eller inte är tydligt definierade (Barmark och Djurfeldt 2016; Bryman 

2012). För att förebygga misstolkningar valde vi att förtydliga de begrepp vi använt oss av i en 

kort sammanfattning innan själva enkäten. Där förtydligades vad vi menar med olika 

återkommande begrepp i enkäten med förhoppningen att respondentens tolkning av frågan inte 

särskiljer sig allt för kraftigt från vår definition. Det finns däremot alltid en risk för att en fråga 

uppfattas annorlunda än tänkt, speciellt i text (Barmark och Djurfeldt 2016; Bryman 2012). 

Enkäten består av 40 frågor, som är uppdelade i olika sektioner efter vilken typ av information 

vi efterfrågar.  

 

Vid utformandet av frågorna i enkäten läste vi på mycket om ämnet för att få en förståelse kring 

hur sprututbytesverksamheterna arbetar och bör arbeta enligt folkhälsomyndighetens 
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vägledning (Folkhälsomyndigheten 2015). Där i påpekar Folkhälsomyndigheten att det bör 

finnas exempelvis, toalett, mat, vatten och så vidare för att tillfredsställa grundläggande behov 

hos brukaren (Folkhälsomyndigheten 2015). Vi ansåg därför att det var viktigt att fråga om 

vilka typer av faciliteter och stöd som fanns tillgängligt för brukaren som var främjande för 

dessa individers välbefinnande. 

 

Som konsekvens av ett missbruk kan individen även drabbas av olika sjukdomar, såsom till 

exempel dåliga tänder (De palma 2008). Vi har även haft samsjuklighet i åtanke vid utformning 

av enkäten, då personer som injicerar droger tenderar lida av psykisk ohälsa i större utsträckning 

(Reddon et. al. 2018).) Personerna tar då till droger för att dämpa eller lindra sina psykiska 

besvär (Alborn 2012; Johnson, Richert och Svensson 2017; Reddon et. Al. 2018). I ljuset av 

detta var det av intresse för oss att fråga i vilken utsträckning som personalen på 

sprututbytesverksamheterna informerar om tandvården och insatser som kan hjälpa till med 

psykisk ohälsa. Kontakt till andra vårdinrättningar och behandlingsinriktade åtgärder såsom, 

missbruksbehandling, socialtjänst och så vidare är viktiga att informera om för att brukaren ska 

få den hjälp som individen kan vara i behov av (Folkhälsomyndigheten 2015). Därav ansåg vi 

även att det var intressant att undersöka om sprututbytesverksamheterna förmedlade 

information för de insatserna och på vilket sätt de förmedlar informationen.  

 

Folkhälsomyndigheten och Hagan et. al. skriver även om vikten av att hålla i riskreducerande 

samtal och stödsamtal, för att kunna hjälpa brukaren att minska eller bli fri från sitt missbruk. 

Därför valde vi att fråga om personalen på sprututbytesverksamheterna förmedlar information 

om att stödsamtal finns tillgängligt för brukarna samt hur den informationen förmedlas 

(Folkhälsomyndigheten 2015; Hagan et. al. 2000). 

 

Vi läste också, på 1177 vårdguiden, att en del av sprututbytesverksamheterna har möjlighet att 

skriva ut samt informera om naloxon (1177 Vårdguiden 2018). Naloxon är ett viktigt läkemedel 

som kan rädda personers liv när de tagit en överdos (Johnson, Richert och Svensson 2017). 

Därav fanns intresset att undersöka om alla sprututbytesverksamheter kan förse brukarna med 

naloxon samt instruera dem, eller de som riskerar att bevittna en överdos, hur det fungerar.  

Folkhälsomyndigheten anser även att det är av vikt att sprututbytespersonalen använder sig av 

volontärer eller personal med tidigare erfarenhet av missbruk, så kallat ”peer-to-peer”-metoden 

för att brukarna ska kunna knyta en närmare och mer tillitsfull kontakt till dem 



27 
 

(Folkhälsomyndigheten 2015). Det blev därför intressant för oss att undersöka om alla 

sprututbytesverksamheter har personal i form av personer som tidigare har missbrukat. 

 

Vi utgick även från Dahlman et. al. som skriver att personer som injicerar droger inte vågar 

söka vård på egen hand och därför är sprututbytet en bra första väg för att få hjälp med 

infektioner eller andra hälsobesvär det vill säga för sin fysiska hälsa (Dahlman et. al. 2015). 

Med allt det här i åtanke, utformade vi några huvudområden att fokusera på:  tandvård, psykisk 

ohälsa, behandlingsinriktade åtgärder, socialtjänst, riskreducerande samtal och stödsamtal, 

“peer-to-peer”-metoden, naloxon och fysiska hälsa. 

 

Det finns alltid en risk att de som svarat på de utskickade enkäterna inte är de tilltänkta 

respondenterna, eller att frågorna inte besvaras sanningsenligt (Bryman 2012). Det vill säga att 

de svar som lämnas är påverkade av vad respondenten tror är “rätt” svar utifrån de resultat de 

upplever att vi är intresserade av eller som de tror är till störst nytta för verksamhetens offentliga 

bild. Då enkäten är uppbyggd av slutna frågor bidrar det till att respondenterna inte har 

möjlighet att svara utanför de svarsalternativ som presenterats i enkäten (Barmark och Djurfeldt 

2016). Det leder till att risken för kraftig spridning i svaren reduceras och förser studien med 

komparativa resultat (Bryman 2012), det bör dock nämnas att det inte är en garanti att 

respondenten tolkat frågan såsom det är tänkt. Mycket tid har av den anledningen lagts ner på 

att utforma frågorna med stor eftertanke eftersom vi inte har haft möjlighet att vara på plats för 

att besvara eventuella frågor (Bryman 2012) då det funnits restriktioner både ekonomiskt samt 

tidsmässigt. På en del frågor hade vi med ett “annat”-alternativ och sista frågan i enkäten bestod 

av en öppen fråga som respondenterna själva kunde formulera ett svar på. Det här för att 

respondenterna skulle få möjligheten att dela med sig av empiri som vi inte själva har övervägt 

eller efterfrågat. En del av de öppna frågor vi väljer att använda oss av i enkäten är frågor där 

respondenterna ska svara i siffror. Den här typen av öppna frågor är mer strukturerade och 

lämnar inte utrymme för tolkningar utan det är tydligt vad som eftersökt med frågan. Eftersom 

vi är ute efter faktiska antal väljer vi därför att inte kategorisera siffrorna i olika intervaller 

(Barmark och Djurfeldt 2016). 
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4.3. Statistisk testning 
 

4.3.1. Chi-två-test (X²) 

Vi kommer att använda oss av korstabeller för att undersöka sambandet mellan olika 

kategoriserade variabler (t.ex. “etableringsstatus före eller efter 2015”, “muntligt eller skriftlig 

information”). Med hjälp av Chi-två-testet (“goodness of fit”-analys) kan vi undersöka om 

skillnaden mellan observerade och förväntade neutrala värden för en egenskap har statistisk 

signifikans och på så vis fastställa hur säkra vi kan vara på att det finns en relation mellan de 

kategoriserade variablerna (Bryman 2012; Barmark och Djurfeldt 2016).  

 

För att se om det finns något signifikant samband med våra nollhypoteser och den insamlade 

datan är ett Chi-två-test fördelaktigt eftersom det ställer låga krav till datakvalitet och antal 

observationer. Vi kommer att sammanställa resultaten från utvalda frågor, vilket är lika med O 

(observerat värde) i formeln nedan, fig.2. Därefter använder vi oss av det förväntade talet vilket 

representeras av E (förväntat värde) i formeln, fig.2. Vi beräknar att nollhypotesens förväntade 

neutrala värde för respektive svarsalternativ hos de två grupperna normalt bör vara mellan 5-7 

respondenter på (medelvärdet av antal besvarade enkäter i respektive fråga) beroende på hur 

många svar som kan räknas med. Det är detta förväntade värde som det observerade värdet 

ställs emot för att räkna ut om det finns statistisk signifikans i de samband vi undersöker. För 

att räkna ut vad det signifikanta värdet blir har vi tagit hjälp av funktionen CHISQ.TEST i Excel 

för att räkna ut X² (Bryman 2012; Barmark och Djurfeldt 2016).  

 

 

Fig 2. Formeln som används för att räkna ut X². 

 

Svaret på X² har ingen egentlig mening för sig, utan behövs sättas i relation till den statistiska 

signifikansnivå som är kopplad till det. För att förstå svaren kommer vi därför att använda oss 

av tre signifikansnivåer, P<0,05, P<0,01, P<0,001, där P<0,05 anger den lägsta graden av 

signifikans (Bryman 2012; Barmark och Djurfeldt 2016). 

 

Vi har valt att utesluta en fråga gällande förmedling av tandvård och munhälsa (fråga 4.1.) då 

antalet positiva svar var för litet och inte medgav statistisk testning. På grund av det här kan vi 
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inte räkna ut och få ett signifikant värde som är representativt för att se om där finns ett samband 

eller ej.  

 

5. Forskningsetiska överväganden 
 

För att kunna identifiera hur de yrkesverksamma på sprututbytet förmedlar hjälp och 

information om olika hälsofrämjande insatser har vi gått in i analysen av materialet med en 

objektiv ståndpunkt. Syftet med undersökningen är inte att värdera sprututbytesverksamheterna 

utan endast att kvantifiera information som vi upplever saknas i nuläget och diskutera kring de 

eventuella för- och nackdelarna av informationsflödet som det ser ut just nu. Alla resultat som 

enkäten har genererat kan indirekt påverka läsarens uppfattning om 

sprututbytesverksamheterna och eventuellt påverka diskussionen om hur välfärdens resurser 

bör användas och eventuella behov av omfördelning av dessa resurser (Meeuwisse och Swärd 

2015b). 

 

Då vi inte är anlitade av ett politiskt parti eller någon organisation med ett specifikt intresse i 

debatten om sprututbytesverksamheten, har vi inte tagit ställning i frågan om sprututbytet är bra 

eller dåligt (Bryman 2012). Vi har skaffat oss insikt i den debatt som pågått, det vill säga vi har 

en viss förförståelse för ämnet, både om minskad blodsmitta samt de som motsätter sig 

verksamheten med argumentet att det legitimerar injektionsmissbruk (Käll et al. 2005; 

Antoniusson et al. 2005). 

 

Vi är medvetna om att vårt resultat av den här studien kan komma att påverka verksamheterna 

och indirekt brukarna (Skærbæk 2012).  Exempel på hur konsekvenserna kan se ut från en etisk 

utgångspunkt är om många av de som söker sig till en sprututbytesverksamhet och därmed får 

hjälp via den information och fortbildning som riskreducerande samtal kan resultera i, bidrar 

det här till att argumentera för sprututbytets positiva effekter på ett socialt problem. I det fall 

att resultaten visar att de hälsofrämjande insatserna på sprututbytesverksamheterna inte har ett 

omfattande informationsutbyte, kan det visa på att vidare studier behövs göras för att belysa 

vikten av att information når ut till målgruppen. Utöver verksamheten kan frågan göra inverkan 

på injektionsmissbrukare. 
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När vi skrev introduktionsbrevet till våra respondenter utformades det enligt 

informationskravet, det vill säga att vi informera dem om vad studien handlar om, information 

om oss samt att vi inte kommer begära in personuppgifter på respondenterna då de inte uppfyller 

något värde för de mätningar som är relevanta för forskningssyftet (Bryman 2012; Kalman och 

Lövgren 2012; Barmark och Djurfeldt 2016; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679). Det är viktigt att respondenterna förstår på vilka grunder de deltar i vår studie och 

vad det innebär för dem, av respekt för deras självbestämmande och integritet (Kalman och 

Lövgren 2012). Vidare är det också viktigt för att inte föra respondenterna bakom ljuset när det 

kommer till studiens syfte och eventuella konsekvenser för deltagarna (Bryman 2012). I 

introduktionsbrevet förklaras det att deltagandet i studien är helt frivilligt och genom att svara 

på enkäten har de därmed lämnat sitt samtycke till att delta i studien (Bryman 2012; Kalman 

och Lövgren 2012; Nygren 2012; Lövgren, Kalman och Sauer 2012; Lag med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 2018:218). Som ovan nämnt är personuppgifter 

inte av intresse för enkäten. Svaren kommer således inte gå att knyta an till specifika 

respondenter. Det här bidrar till att det etiska konfidentialitetskravet uppfylls (Bryman 2012; 

Kalman och Lövgren 2012). Respondenterna behöver även endast svara på vilket län de arbetar 

i då det är en liten arbetsstyrka på samtliga sprututbytesverksamheter och risken för av-

anonymisering blir aktuell om respondenten måste specificera mottagningen. Det finns 

intressanta frågor som hade varit möjliga att studera om vi hade mer specificerad och individuell 

information men vi valde att prioritera respondenternas anonymitet. I introduktionsbrevet är vi 

tydliga med att svaren på enkäten endas kommer att användas i den här studien och enskilda 

svar från respondenterna eller de olika områdena kommer inte att komma ut till en offentlig 

publik, på så sätt är det etiskt hållbart utifrån nyttjandekravet (Bryman 2012; Kalman och 

Lövgren 2012). 

 

Vi valde att inte besöka de sprututbytesverksamheterna som ligger i omnejd av oss eftersom vi 

upplevde att det kunde bli en viss bias. Vi har varit måna om att ge alla i studien samma 

förutsättningar. Hade vi besökt några sprututbyten hade eventuellt fler frågor uppstått än vad 

det har gjort vid att endast sända ut enkäten elektroniskt. En annan nackdel med att vara på plats 

är att desto fler frågor som vi svarar på kan leda till att vi påverkar deras svar och guidar dem 

till ett svar som är baserat på vår uppfattning av deras arbete, istället för respondentens egen 

erfarenhet. Vi valde därför att skicka ut alla elektroniskt för att alla skulle få samma premisser 

med förhoppningen att minimera risken för missvisande svar. 
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6. Resultat och analys 
 

6.1. Mänskligt välbefinnande 
 

6.1.1. Resultat 

  

Det finns, som figur 3 visar, inte en konsekvent tillgänglighet av faciliteter som tillfredsställer 

de olika basbehoven som Folkhälsomyndigheten förespråkar “bör” finnas på 

sprututbytesverksamheterna (Folkhälsomyndigheten 2015). Det alternativ som de flesta 

sprututbytesverksamheter kan erbjuda är dricka, toalett och telefon. Det finns även tre 

respondenter som har svarat att det inte finns något av de ovanstående alternativen som vi hade 

med i enkäten. Svarsalternativet “inget av ovanstående” har som syfte att redogöra för om det 

inte finns tillgång till någon av de övriga svarsalternativen, dock talar det inte om för oss om 

det finns andra alternativ tillgängliga för brukaren då vi utelämnade möjligheten för 

respondenten att skriva ett eget alternativ. Det finns däremot en avslutande fråga i enkäten som 

ger möjligheten för respondenterna att beröra punkter som de upplever att vi missat men det 

var inget av svarsalternativen som tog upp alternativa stödinsatser som tillgodoser basbehov 

hos målgruppen.  

 

Fig 3. Resultaten av vilka faciliteter som finns tillgängligt för målgruppen på sprututbytesverksamheterna. 
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Respondenterna representerar tio av tolv län. PSID är vår förkortning av personer som injicerar droger. Antalet 

respondenter motsvarar 27 yrkesverksamma på Sveriges sprututbyten och det som finns tillgängligt på 

verksamheterna i respektive län har kryssat i samtliga svarsalternativ som de använder sig av. 

 

I fig. 4. Observerar vi en signifikant skillnad mellan de två gruppindelningarna gällande 

antalet tillgängliga faciliteter. De län som haft sprututbyten aktiva en längre period och 

etablerades innan år 2015 har fler faciliteter tillgängliga. I fig. 4 testas hypotesen att 

målgruppen uppfyller lika villkor på alla mottagningar med avseende på antalet faciliteter, ex. 

toalett, dusch, möjlighet till att få mat osv, och mottagningens etableringsår.  P-värdet i testet 

var mindre än 0,01 (0,0098) och därför signifikant. Det finns alltså signifikanta skillnader i 

förhållande till de förväntade värden. Vi förkastar därmed vår nollhypotes gällande att 

samtliga sprututbytesverksamheter har samma utbud av faciliteter oavsett om de etablerades 

innan år 2015 eller efter år 2015, för att tillgodose behoven hos verksamhetens målgrupp.  

 

Mindre än tre faciliteter Tre eller fler faciliteter Beskrivning 

4 (6) 8 (6) Skåne, Stockholm, Kalmar 

10 (6) 2 (6) Övriga län 

Fig. 4. Korstabell för statistisk testning av relationen mellan facilitetsantalet (fler eller färre än tre) och 

etableringsstatus (för eller efter år 2015) med avseende på antalet av verksamheter i varje kategori. I parentesen 

anges det förväntade antalet om kategorivariablerna är oberoende av varandra. I uträkningen har vi utelämnat 

svar från tre respondenter som svarade ”inget av ovanstående” samt ett uteblivet svar från en respondent. 

Tabellen relaterar till fråga 2.1. Vad finns tillgängligt för person(-er) som injicerar droger (PSID) på 

verksamheten? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ). 

 

6.1.2. Analys  

 

Huruvida basbehoven kan täckas för brukare som inte har det bra ställt, är av intresse för att det 

som vi tidigare nämnt är ett grundläggande steg för att kunna nå de faktiska behoven som 

missbruket tillfredsställer (Maslow 2013). Därför efterfrågade vi vad 

sprututbytesverksamheterna har att tillgå för att stötta upp individer som kan behöva hjälp med 

mat, hygien etcetera. I lagstiftningen i Hälso-och sjukvårdslagen (1986:763 §2a) står det bland 

annat följande under paragraf 2a hälso- och sjukvården ska uppfylla kraven på en god vård, 

bland annat “1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens 



33 
 

behov av trygghet i vården och behandlingen”. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även i 

sin vägledning för sprututbytesverksamheterna att det bör finnas faciliteter som tillgodoser 

målgruppens behov av vila, hunger samt hygien (Folkhälsomyndigheten 2015). I Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763 §2) står det även att sjukvård ska ges på lika villkor i hela landet och 

däri grundades vår hypotes om att det inte skulle vara någon skillnad på vården, oavsett vart i 

Sverige man söker sig till en sprututbytesverksamhet, då utbudet av faciliteter bör vara 

densamma.  

 

Hygien, vila och hunger är de främsta basbehov som Maslow placerar längst ned i 

behovshierarkin (Maslow 2013). Dessa behov är de fysiologiska behoven och som vi tidigare 

framfört behövs dessa tillgodoses innan de “högre behoven” i Maslows behovstrappa kan träda 

fram och bearbetas (Maslow 2013).  

 

Vi funderade över om skillnaderna i antalet av tillgängliga faciliteter som rekommenderats av 

Folkhälsomyndigheten, kan bero på att behoven ser olika ut i olika delar av landet och därmed 

även mottagningarnas lokala utformning av verksamheten, som World health organization 

beskriver som ett sätt att förbättra skadereducerande insatser (Folkhälsomyndigheten 2015; 

WHO 2007). World health organization skriver att varje verksamhet bör se över brukarnas 

behov av olika faciliteter utöver utbyte av sprutor på verksamheterna (WHO 2007). Det här kan 

bli problematisk för de brukare som reser runt i landet och inte får sina basbehov tillgodosedda 

på lika villkor i hela landet. Det kan även vara så att de brukare som kommer till de 

sprututbytesverksamheterna endast har behov av vissa av faciliteterna för att deras 

grundläggande behov ska tillgodoses. 

 

En anledning till att de sprututbyten som varit aktiva tidigare än år 2015 kan bero på att de har 

hunnit etablera sig mer än de sprututbyten som öppnade upp innan år 2015. Men, med 

utgångspunkt från hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 §2) ska alla patienter ha tillgång till 

samma vård och samma förutsättningar på samtliga av landets verksamheter. Däremot finns där 

ingen lag som fastställer att sprututbytesverksamheter måste ha de faciliteter som 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar, tillgängliga. 
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6.2. ”Peer-to-peer”-metoden 
 

6.2.1. Resultat  

 

Spridningen på fig. 5. visar att “peer-to-peer”-metoden används i mindre utsträckning eller inte 

är en lika synlig och aktiv del av arbetet på Sveriges sprututbyten. Vi uppskattar att det är en 

knapp femtedel av respondenterna som med säkerhet vet att “peer-to-peer”-metoden används. 

Då metoden beskrivs ofta och i väldigt positivt ljus i Folkhälsomyndighetens vägledning samt 

Ukraina-studien, förväntade vi oss att fler hade insyn i det sättet att arbeta 

(Folkhälsomyndigheten 2015; Booth et. al. 2009). 

 

Fig. 5. Resultaten av respondenternas användning av ”peer-to-peer”-metoden. Antalet respondenter motsvarar 

28 yrkesverksamma på Sveriges sprututbyten och de som använder sig av metoden. Procentsatsen på varje 

kategori är andelen av hela gruppen respondenter (28) som använder sig av metoden. 

 

6.2.2. Analys  

 

Andelen yrkesverksamma som inte visste med sig om “peer-to-peer”-metoden används på 

verksamheten är större än vi misstänkte. Då det finns ett begränsat antal yrkesverksamma på 

varje enskild enhet uppskattar vi att det kan ha med bristande personal/volontärresurser för att 

tillgodose denna rekommendation från Folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten 2015). 

Det är möjligt att det endast påverkar bemötandet och atmosfären för brukaren men vi överväger 

även att det kan resultera i att det saknas någon med direkt kunskap om hur information bäst 

går fram till målgruppen eller hur målgruppen nås mest effektivt.   

 

Personer med erfarenhet av missbruk, som själva upplevt hjärnans tillstånd när den är påverkad 

av droger och sedan börjat arbeta på sprututbytet kan ha en annan infallsvinkel på förmågan att 
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bearbeta information som narkotikamissbrukare. Som vi nämnt tidigare har heroinmissbrukare 

visat sig ha nedsatt förmåga att bearbeta både sensorisk information som t.ex. intryck från 

omgivningen som verbal och visuell stimuli (Marques-Teixeiras och Santos Barbosa 2005; 

Pathak et. al. 2006). Utifrån information processing theory förhindrar detta individens förmåga 

att ta till sig och bearbeta informationen och den information som de lyckas ta till sig 

organiseras eller kodas med största sannolikhet inte korrekt och blir därför svår för individen 

att hämta från långtidsminnet i ett senare skede (Craik och Lockhart 1972; Baddeley 2001). 

“Peer-to-peer”-metoden har som mål att skapa en trygg och tillitsfull atmosfär för brukarna när 

de besöker sprututbytesverksamheterna (Folkhälsomyndigheten 2015). Om detta kan uppnås 

bidrar det till positiv stimuli eller åtminstone reducerar negativ eller neutral stimuli då de 

emotionella tillståndet hos brukaren förhoppningsvis är mer positivt och bidrar på så sätt till att 

brukaren lättare kan bearbeta information och sensorisk stimuli (Marques-Teixeiras och Santos 

Barbosa 2005). Därför vill vi argumentera för att en individanpassad informationsfördelning är 

viktig samt personal som har mer erfarenhet och förståelse för de svårigheter en individ som 

missbrukar narkotika kan uppleva när det kommer till att fokusera sin uppmärksamhet.  

 

6.3. Naloxon 
 

6.3.1. Resultat  

 

På fråga 2.6. fig. 6. samt fig.7. var det ca. 57% av svaren som anger att de har möjlighet att 

skriva ut naloxon, dock består de ca. 57% endast av tre utav de 10 län som har besvarat vår 

enkät. Anledningen till att vi intresserade oss för den här frågan är då det är en viktig resurs i 

vården av sprututbytesverksamheternas målgrupps välbefinnande och en resurs som bör finnas 

tillgänglig på lika villkor över hela landet (HSL 1982:763 §2). De tre län som har möjlighet att 

skriva ut naloxon enligt vår undersökning är Skåne, Stockholm och Uppsala. Resterande län 

har inte möjlighet (ca. 36 %) eller vet inte (ca. 7%) om de har möjlighet till att skriva ut 

läkemedlet.  

 

På fråga 2.7. fig. 8. var det ungefär detsamma svar som visades. Dock svarade Västra Götaland, 

som svarat att de inte har möjlighet att skriva ut naloxon, att de har möjlighet att instruera 

personer som riskerar att drabbas av en överdos och personer som riskerar att bevittna en 

överdos.  
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Fig 6. Resultaten av samtliga verksamheters möjlighet att skriva ut läkemedlet naloxon eller motsvarande 

läkemedel. Procentsatsen på varje kategori är andelen av hela gruppen respondenter (28). 

 

 

Fig. 7. Resultaten av verksamheternas möjlighet, per län, att skriva ut läkemedlet naloxon eller motsvarande 

läkemedel. Procentsatsen på varje kategori är andelen av hela gruppen respondenter (28). 

 

 

Fig. 8. Resultaten av verksamheternas, per län, vid frågan om deras möjlighet att undervisa hur läkemedlet 

naloxon eller motsvarande läkemedel fungerar. Procentsatsen på varje kategori är andelen av hela gruppen 

respondenter (28). 
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6.3.2.Analys  

 

Naloxon är ett läkemedel, som tidigare nämnt, som kan rädda livet på de brukare som tar en 

överdos. Under 2018 blev det även möjligt för sjuksköterskor att skriva ut läkemedlet 

(Socialstyrelsen 2018; HSLF-FS 2018:39). En möjlighet till varför en del sprututbyten inte har 

möjligheten att skriva ut naloxon kan vara att verksamheterna inte har varit igång under så lång 

tid och har därmed inte hunnit etablera det på verksamheten. Det kan även bero på att 

lagändringen är relativt ny och sjuksköterskorna på verksamheterna inte har fått delegering på 

att kunna skriva ut läkemedlet. Ytterligare en förklaring kan vara att de tre län som har möjlighet 

att skriva ut består av större enheter som har tillgång till andra resurser. Som tidigare nämnt har 

narkotikadödligheten ökat i Sverige under de senaste åren (Socialstyrelsen 2016; 

Socialdepartementet 2015; Leifman 2016). När narkotikadödligheten ökade i USA valde de att 

införa naloxonprogram för att minska dödsfall relaterade till narkotika, vilket den har gjort i 

flertal stater i USA. (Lambdina et. al. 2018). Om fler än tre län tar sig an naloxonprogrammet 

kan det vara av stor betydelse för brukaren och rädda många liv (Polismyndigheten 2018; 

Johnson, Richert och Svensson 2017). 

 

Gällande fråga 2.7. fig 8. finns det därmed en hälsofrämjande aspekt i att utbilda brukare och 

anhöriga i hur läkemedlet används och fungerar även om sprututbytesverksamheten i sig inte 

har möjligheten att skriva ut naloxon. Att öka kunskapen hos målgruppen kan visa sig vara av 

stor vikt för att reducera individens riskbeteende och förhoppningsvis undvika att behovet av 

naloxon uppstår (Johnson, Richert och Svensson 2017). Darke et. al. hittade i sin studie, stöd 

för att överdoser och medföljande hypoxi är en av möjliga orsaker till nedsatt förmåga att 

bearbeta information, därför är det viktigt att informera brukaren i hur läkemedlet hanteras och 

eventuella konsekvenser av en överdos; som en del av det förebyggande arbetet för brukarens 

välbefinnande (Darke et. al. 2000), vilket Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götaland gör.   

 

6.4. Information 
 

6.4.1 Resultat av den statistiska analysen vid förmedling av information 

 

I fig. 9 till 13 nedan, kan vi utläsa att det främsta tillvägagångssättet för att förmedla information 

om olika hälsofrämjande insatser sker mestadels muntligt för de verksamheter som öppnades 
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upp efter år 2015. För de verksamheter som öppnade upp innan år 2015 sker 

informationsförmedlingen i större utsträckning muntligt och/eller skriftlig till brukaren.  

 

I fig. 9 testas hypotesen att målgruppen har lika villkor på alla mottagningar med avseende på 

vilket sätt informationen om stödsamtal fördelas (muntlig, muntlig och/eller skriftlig 

förmedling) och huruvida verksamheten öppnades upp innan eller efter år 2015.  P-värdet i 

testen var mindre än 0,01 (0,0035) och därför signifikant. Det finns alltså signifikanta skillnader 

i förhållande till de förväntade värdena. 

 

Muntligt Muntligt och/eller skriftligt Beskrivning 

3 (7) 12 (7) Skåne, Stockholm, Kalmar 

9 (7) 3 (7) Övriga län 

Fig. 9. Korstabell för statistisk testning av relationen mellan en kategorisering av informationstyp (muntligt och 

muntligt och/eller skriftligt enligt enkätsvaren) och etableringsstatus (för eller efter 2015) med avseende på antalet 

respondenter som svarat att de förmedlar information om möjligheten till stödsamtal. I parentesen anges det 

förväntade antalet om kategorivariablerna är oberoende av varandra. Ej räknat med ett svar från en respondent 

som har svarat ” jag förmedlar inte information om detta”. Tabellen relaterar till fråga 3.3.  Hur förmedlar du 

information till PSID om stödsamtal? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ). 

 

I fig. 10 testas hypotesen att målgruppen har lika villkor på alla mottagningar med avseende på 

vilket sätt informationen om psykisk ohälsa samt hjälp vid psykisk ohälsa fördelas (muntlig, 

muntlig och/eller skriftlig förmedling) och huruvida verksamheten öppnades upp innan eller 

efter år 2015. P-värdet i testet var mindre än 0,2 (0,2319) och därför inte signifikant. Hypotesen 

om lika villkor accepteras. 

 

Muntligt Muntligt och/eller skriftligt Beskrivning 

7 (7) 7 (7) Skåne, Stockholm, Kalmar 

8 (7) 4 (7) Övriga län 

Fig. 10. Korstabell för statistisk testning av relationen mellan en kategorisering av informationstyp (muntligt och 

muntligt och/eller skriftligt enligt enkätsvaren) och etableringsstatus (för eller efter 2015) med avseende på antalet 

respondenter som svarat att de förmedlar information om psykisk ohälsa samt hjälp vid psykisk ohälsa.. I 

parentesen anges det förväntade antalet om kategorivariablerna är oberoende av varandra. Ej räknat med två 
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respondenter som har svarat ” jag förmedlar inte information om detta”. Tabellen relaterar till fråga 5.1. Hur 

förmedlar du information till PSID om psykisk ohälsa samt hjälp vid psykisk ohälsa, vid riskreducerande samtal? 

(Du kan kryssa i mer än ett alternativ). 

 

I fig. 11 testas hypotesen att målgruppen har lika villkor på alla mottagningar med avseende på 

vilket sätt informationen om hälso- och sjukvården fördelas (muntlig, muntligt och/eller 

skriftlig förmedling) och huruvida verksamheten öppnades upp innan eller efter år 2015.  P-

värdet i testen var mindre än 0,01 (0,01825) och därför signifikant. Det finns alltså signifikanta 

skillnader i förhållande till de förväntade värden. 

 

Muntligt Muntligt och/eller skriftligt Beskrivning 

6 (7) 9 (7) Skåne, Stockholm, Kalmar 

10 (7) 2 (7) Övriga län 

Fig 11. Korstabell för statistisk testning av relationen mellan en kategorisering av informationstyp (muntligt och 

muntligt och/eller skriftligt enligt enkätsvaren) och etableringsstatus (för eller efter 2015) med avseende på antalet 

respondenter som svarat att de förmedlar information om hälso- och sjukvård. I parentesen anges det förväntade 

antalet om kategorivariablerna är oberoende av varandra. Ej räknat med en respondent som har svarat ”jag 

förmedlar inte information om detta”. Tabellen relaterar till fråga 6.1. Hur förmedlar du information till PSID 

om hälso- och sjukvård vid fysiska besvär, vid riskreducerande samtal? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ).  

 

I fig. 12 testas hypotesen att målgruppen har lika villkor på alla mottagningar med avseende på 

vilket sätt informationen om behandlingsinriktade åtgärder fördelas (muntlig, muntlig och/eller 

skriftlig förmedling) och huruvida verksamheten öppnades upp innan eller efter år 2015.  P-

värdet i testen var mindre än 0,05 (0,0418) och därför signifikant. Det finns alltså signifikanta 

skillnader i förhållande till de förväntade värden. 

 

Muntligt Muntligt och/eller skriftligt Beskrivning 

4 (7) 11 (7) Skåne, Stockholm, Kalmar 

7 (7) 5 (7) Övriga län 

Fig 12. Korstabell för statistisk testning av relationen mellan en kategorisering av informationstyp (muntligt och 

muntligt och/eller skriftligt enligt enkätsvaren) och etableringsstatus (för eller efter 2015) med avseende på antalet 

respondenter som svarat att de förmedlar information om behandlingsinriktade åtgärder. I parentesen anges det 
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förväntade antalet om kategorivariablerna är oberoende av varandra. Ej räknat med en respondent som har svarat 

”jag förmedlar inte information om detta”. Tabellen relaterar till fråga 7.1. Hur förmedlar du information till 

PSID om behandlingsinriktade åtgärder, vid riskreducerande samtal? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ).  

 

I fig.13 testas hypotesen att målgruppen har lika villkor på alla mottagningar med avseende på 

vilket sätt informationen om socialtjänstens insatser fördelas (muntlig, muntlig och/eller 

skriftlig förmedling) och huruvida verksamheten öppnades upp innan eller efter år 2015.  P-

värdet i testen var mindre än 0,01 (0,0201) och därför signifikant. Det finns alltså signifikanta 

skillnader i förhållande till de förväntade värden. 

 

Muntligt Muntligt och/eller skriftligt Beskrivning 

6 (5) 8 (5) Skåne, Stockholm, Kalmar 

6 (5) 1 (5) Övriga län 

Fig 13. Korstabell för statistisk testning av relationen mellan en kategorisering av informationstyp (muntligt och 

muntligt och/eller skriftligt enligt enkätsvaren) och etableringsstatus (för eller efter 2015) med avseende på antalet 

respondenter som svarat att de förmedlar information om socialtjänstens olika insatser. I parentesen anges det 

förväntade antalet om kategorivariablerna är oberoende av varandra. Ej räknat med 7 respondenter som har 

svarat ”jag förmedlar inte information om detta”. Tabellen relaterar till fråga 8.1. Hur förmedlar du information 

till PSID om socialtjänstens olika insatser, vid riskreducerande samtal? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ).  

 

6.4.2. Analys  

 

Hypotesen om lika villkor accepteras på fråga 5.1, fig 10. vilket stödjer att brukarnas behov 

tillgodoses på lika villkor enligt våra föreställningar utifrån hälso-sjukvårdslagen (1982:763 

§2). Utifrån Maslows teori om behovshierarkin är det positivt att informationsspridningen om 

psykisk ohälsa går ut med samma förutsättningar till samtliga brukare i hela landet då det ökar 

chanserna för målgruppen att förverkliga sin potential och nå ett bättre välbefinnande (Maslow 

2013). Det är även positivt utifrån att många av sprututbytesverksamhetens brukare kan lida av 

samsjuklighet då det är vanligt förekommande hos missbrukare (Reddon et. al. 2018; Alborn 

2012; Johnson, Richert och Svensson 2017). Resultaten visar att information om psykisk ohälsa 

och kontakt till hjälp förmedlas på lika villkor i landet vilket är ett viktigt steg mot en förbättring 

av individens välbefinnande (Folkhälsomyndigheten 2015). 
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Vi kan utifrån de resterande resultaten, fig.9 samt 11 till 13, förkasta nollhypotes gällande att 

sprututbytesverksamheterna förmedlar sin information på lika villkor över hela landet. 

Resultaten visar på att de sprututbyten som etablerats innan år 2015 och varit aktiva längre, i 

större utsträckning förmedlar information muntligt och/eller skriftligt jämfört med de 

sprututbytesverksamheter som öppnade upp efter år 2015, som enbart använder sig av 

informationsförmedling muntligt. Det här kan vara problematiskt för vissa brukare som besöker 

de verksamheter som varit aktiva en kortare period där muntlig förmedling är det primära sättet 

att förmedla information på. Det finns de brukare som har svårigheter att ta in muntlig 

information eller upplever att de har svårt att komma ihåg all information som delgivits 

(Johansson och Wirbring 2005; Socialstyrelsen 2017b; Darke et.al. 2000; Mintzer och Stitzer 

2002; Marques-Teixeiras och Santos Barbosa 2005; Pathak et.al. 2006). 

 

Enligt Patientlagen (2014:821 3:7) bör de yrkesverksamma så långt som möjligt försäkra sig 

om att brukaren har förstått den information som har delgivits dem. Eftersom det är en målgrupp 

där mycket information troligtvis också sprids från person till person genom nätverk 

(Folkhälsomyndigheten 2005) som individen har, så är det rimligt att tänka att skriftlig eller 

tryckt information hade varit fördelaktigt. Enligt Johansson och Wirbring, samt Socialstyrelsen, 

kan personer som har psykiska problem kombinerat med droger påverka en individ till den grad 

att de agerar utan reflektion och eftertanke, vidare kan det leda till att individen har svårigheter 

att förstå de råd och den information som delges dem (Johansson och Wirbring 2005; 

Socialstyrelsen 2017b). Förmågan att tillämpa råd och information blir nedsatt och kan, trots 

individens motivation att ta sig ur sitt missbruk, försvåra uppbrottet (Johansson och Wirbring 

2005; Socialstyrelsen 2017b).  Johansson och Wirbing tar upp hur det rekommenderas att 

alkoholmissbrukare får med sig skriftlig information att återkomma till för genomläsning och 

studering av material om det som gåtts igenom under samtalet med den yrkesverksamma 

(Johansson och Wirbing 2005). Vi misstänker att de positiva effekterna av den här typen av 

informationsutdelning hade delats även av de som missbrukar narkotika och besöker 

sprututbytesverksamheter speciellt i ljuset av Darke et. al. som hittat stöd för att målgruppen 

som är exponerad för överdos i större utsträckning, riskerar kognitiv nedsättning (Darke et.al. 

2000).  

 

Vi menar på att i samband med den muntliga informationen är det fördelaktigt att förmedla 

samma information skriftligt för att ge individen möjlighet till repetering och organiserad 

inarbetning av informationen i arbetsminnet; på så sätt bör informationen kodas korrekt i 
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långtidsminnet och underlätta för individen att söka efter informationen i minnet (Craik och 

Lockhart 1972; Baddeley 2001). När information hämtas från långtidsminnet och kopieras in i 

korttidsminnet kan individen ge svar på sensoriska stimuli (Craik och Lockhart 1972; Baddeley 

2001). Om inlärningen inte går till på rätt sätt så lagras inte den relevanta informationen heller 

korrekt i långtidsminnet vilket vi tror kan leda till att misstag eller riskbeteenden kan upprepas 

hos individen då de inte kommer åt informationen som triggar en annorlunda respons och 

handling (Craik och Lockhart 1972; Baddeley 2001). 

 

Vidare är det dock väldigt individuellt hur en person tar till sig information på bästa sätt. Det 

kan vara visuellt, auditivt, kinestetiskt och så vidare (Skolinspektionen 2010). Utifrån det är det 

viktigt att informationen som delges individen finns tillgänglig på det sätt som brukaren 

föredrar, det vill säga individuellt anpassad information bör alltid finnas tillgänglig 

(Skolinspektionen 2010; Socialstyrelsen 2017b).  

 

6.5. Förmedling av hälsofrämjande insatser 
 

6.5.1. Resultat  

 

I fig. 15, har vi gjort en översikt av hur samtliga sprututbyten i sverige förmedlar information 

om av hälsofrämjande insatser.  Där redovisar vi det summerade antalet aktiva svar i varje 

svarskategori beträffande vilka hälsofrämjande insatser som de yrkesverksamma på samtliga 

sprututbyten i Sverige förmedlar information om. Missbruksvård och samtalsstöd är de två som 

de yrkesverksamma på sprututbytesverksamheterna förmedlar mest information om, medan 

tandvård och socialtjänst är de hälsofrämjande insatser som de yrkesverksamma informerar om 

i minst om.  
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Fig. 15.  redovisar det summerade antalet aktiva svar i varje svarskategori beträffande vilka hjälpinsatser och 

instanser som de yrkesverksamma på samtliga sprututbytesverksamheter i Sverige förmedlar information om. “vet 

ej”-svar är inte medräknade.  Missbruksvård relaterar till fråga 7.1. Hur förmedlar du information till PSID om 

behandlingsinriktade åtgärder, vid riskreducerande samtal? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ), stödsamtal 

relaterar till fråga 3.3. Hur förmedlar du information till PSID om stödsamtal? (Du kan kryssa i mer än ett 

alternativ), hälso- och sjukvård relaterar till fråga 6.1. Hur förmedlar du information till PSID om hälso- och 

sjukvård vid fysiska besvär, vid riskreducerande samtal? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ), psykisk ohälsa 

relaterar till fråga 5.1. Hur förmedlar du information till PSID om psykisk ohälsa samt hjälp vid psykisk ohälsa, 

vid riskreducerande samtal? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ), socialtjänsten relaterar till fråga 8.1. Hur 

förmedlar du information till PSID om socialtjänstens olika insatser, vid riskreducerande samtal? (Du kan kryssa 

i mer än ett alternativ) och tandvård relaterar till fråga 4.1.  Hur förmedlar du information till PSID om tandvård 

och munhälsa, vid riskreducerande samtal? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ).  

 

6.5.2. Analys 

 

Enligt Inspektionen för vård och omsorg ska brukarna som besöker sprututbytesverksamheter i 

Sverige får information om smittrisker, hur man skyddar sig mot smitta, om risker med 

narkotikamissbruk samt erbjudande om samtalskontakt, avgiftning, vård, behandling, eftervård 

och stöd (Inspektionen för vård och omsorg 2014). Detta fastställs även i Socialtjänsten (SOSFS 

2007:2 §8) och i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, 

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa med mera (HSLF-FS 2017:2) under paragraf 9. Utifrån våra 

resultat kan vi se att förmedling om de områden vi undersökt går ut till brukaren, dock inte i 

samma utsträckning. Det finns inte några krav eller regler, vad vi kan hitta, som fastställer hur 

mycket en sprututbytesverksamhet måste informera om olika insatser, det är däremot vår 
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uppskattning inom ramen för vår studie att det finns insatser som bör uppmärksammas mer 

utifrån den forskning vi nämnt gällande brukarnas behov. 

 

Tandvård och munhälsa samt socialtjänsten är de åtgärder som de yrkesverksamma i mindre 

utsträckning förmedlar information om till brukarna. Missbruksvård samt hälso-och sjukvård 

är det som de yrkesverksamma prioriterar mest att ge brukaren information om. Det här kan 

delvis bero på att brukarna i större utsträckning har behov av de två insatserna och att det är ett 

av sprututbytesverksamheternas främsta uppdrag att motivera till behandling (WHO 2007; 

Folkhälsomyndigheten 2015; Hagan et. al. 2000; Michel och Stöver 2012). Dock borde det 

kunna förväntas en större likhet mellan stolparna. Många personer som injicerar droger vågar 

inte söka vård på egen hand. Den första kontakten för brukaren för att få vård sker oftast i 

kontakt med sprututbytet. Det är vägen in för att få hjälpa med exempelvis infektioner eller 

andra hälsobesvär (Dahlman et. al. 2015). Verksamheterna arbetar även med skadereducerande 

insatser för personerna, vilket kan bidra till en ökad medvetenhet om hälsofrämjande åtgärder 

och riskbeteende (Folkhälsomyndigheten 2015; Socialdepartementet 2015; Dahlman et. al. 

2015). I Seattle har forskare även kommit fram till att sprututbytesverksamheterna är en bra 

ingång för brukarna för att kunna få information om andra hälsofrämjande insatser och ökar 

chanserna för att brukarna påbörjar en missbruksbehandling (Hagan et. al. 2000).  

 

Injektionsmissbruk går inte direkt åt tänder men en stor del av sprututbytets målgrupp börjar 

med ingångsdroger, exempelvis amfetamin, som är destruktiva för individens munhälsa 

(Johnson, Richert och Svensson 2017; Johansson och Wirbring 2005; Leifman 2016). Dålig 

munhälsa är ett av de vanligaste problemen som uppstår vid ett narkotikamissbruk och förutom 

att det påverkar kroppens fysiska välbefinnande kan det även komma att påverka den psykiska 

(De Palma 2008). Sprututbytet arbetar med att motivera och stärka de individer som tar sig till 

verksamheten för hjälp och vägledning, bland annat genom empowerment 

(Folkhälsomyndigheten 2015; Michel och Stöver 2012; Hagan et. al. 2000). Swärd och Starrin 

beskriver empowerment som ett samlingsnamn för brukarens självtillit, kontroll, stolthet och 

makt över sin egen situation (Swärd och Starrin 2016). Utifrån det blir det inte svårt att föreställa 

sig att målgruppen som är i behov av stöd och motivation för att minska eller ta sig ur sitt 

missbruk är i behov av insatser som stärker känslan av kontroll, stolthet och så vidare. Enligt 

De Palma är tänderna en viktig indikator för upplevd samhällsstatus, både utifrån det personliga 

upplevda värdet men även för hur samhället runt omkring individen betraktar dem som en del 

av den sociala samhörigheten (De Palma 2008). De Palma beskriver dålig tandhygien som ett 
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problem som kan uppfattas indikera fattigdom eller missbruk (De Palma 2008). Exempelvis 

kan det vara ett hinder för att komma tillbaka ut på arbetsmarknaden, för de som hamnat utanför 

arbetsmarknaden (De Palma 2008). Konsekvenserna av exempelvis tandlossning kan leda till 

svårigheter med andning, tal eller svårighet att förtära mat (De Palma 2008) och när 

hungerbehovet inte blir tillfredsställt, är det möjligt att injektionsdrogerna ersätter det behovet 

(Maslow 2013) och på så sätt uppmuntrar den onda cirkel som brukaren befinner sig i. En annan 

anledning som dålig munhälsa kan orsaka är smärta i munnen, om en person som injicerar 

droger använder en drog som är smärtstillande i någon mån kan det också bli en bidragande 

faktor till ett fortsatt missbruk om de inte kommer i kontakt med tandvården. Utifrån 

informationen som finns kring de fysiska skador som ett narkotikamissbruk åsamkar kroppen, 

är det vår uppfattning att det behöver finnas mer information om hur brukaren kan ta hand om 

sin munhälsa eller övriga fysiska skador som kan komma med ett narkotikamissbruk. Däremot 

har vi inte undersökt i vilken utsträckning sprututbytets målgrupp har problem med tänder och 

mun och kan därför endast spekulera kring behovet utifrån generell forskning kring narkotikas 

effekter och konsekvenser för munhälsan (De Palma 2008). Det är möjligt att anledningen till 

att informationen endast delas ut vid behov beror på att behovet inte existerar i den utsträckning 

som vi till en början föreställde oss. 

 

I fig. 15, kan vi som sagt observera att socialtjänsten även prioriteras i lägre utsträckning än de 

övriga hälsofrämjande insatserna. Många brukare som kommer till sprututbytesverksamheterna 

är obekväma med att ta kontakt med några myndigheter då det finns en rädsla att bli utlämnade 

till t.ex. polisen (Folkhälsomyndigheten 2015). Att komma i kontakt med socialtjänsten är ett 

viktigt steg för de brukare som har de sämst ställt då de kan få möjligheten att få hjälp med sin 

ekonomi och boende och social integrering (Mukherjee et. al. 2017). Att få ekonomiskt bistånd 

kan leda till att individen på egen hand kan börja uppfylla behov som t.ex. hunger och trygghet 

(Socialstyrelsen 2013). Om individen kan få hjälp med en bostad ökar det känslan av trygghet 

och ett varmt ställe att sova bidrar till den psykiska hälsan samtidigt som dem inte exponeras 

för kyla och eventuella sjukdomar. Många personer som injicerar droger lever i hemlöshet söker 

sig till härbärgen (Folkhälsomyndigheten 2015). Det är dock aldrig garanterat att det finns en 

sovplats till dem. 

 

En del brukare har eventuellt inte mer än en grundläggande uppfattning av hur missbruket 

påverkar deras psykiska eller fysiska hälsa och är därmed beroende av den yrkesverksammas 

vägledning för att nå nödvändig information om hur de kan hantera sin situation 
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(Socialstyrelsen 2017b; Folkhälsomyndigheten 2015; Hagan et. al. 2000; Laurie och Green 

2000). Även om brukaren upplever att den inte är i behov av just tandvård, eller kontakt med 

psykiatrin bör ändå information om möjligheten till hjälp nå dem, både innan och efter att de 

känner sig redo för att ta emot hjälpen.  

 

Vikten av att få skriftlig information stärks om vi tittar på det utifrån Craik och Lockharts teori 

om att verbalt material/information förloras inom några sekunder få sekunder, förutsatt att den 

inte blir aktivt fokuserad på av mottagaren (Craik och Lockhart 1972). Det vill säga, om 

brukaren har en skada eller ett sticksår som de vill ha hjälp med är deras fokus möjligen så 

selektivt uppmärksammat på den hjälpen och vart de kan få den att information om 

konsekvenserna av eller hur den typen av skador förebyggs endast uppfattas i periferin och 

därmed glöms bort snabbt (Craik och Lockhart 1972).  

 

Enligt fig. 15. är stödsamtal den information som näst vanligast som de yrkesverksamma 

förmedlar information om. Att information om stödsamtal går ut till målgruppen är dock viktigt. 

Att få prata med någon utomstående om sina problem kan vara till stor hjälp för brukaren för 

att få bearbeta högre problemen som uppstår efter att de fysiologiska behoven har blivit 

tillfredsställda (Maslow 2013; Folkhälsomyndigheten 2015; Van Den Berg et. al. 2007). Det 

här är av vikt för att brukaren ska kunna bibehålla sin motivation (Folkhälsomyndigheten 2015). 

För en brukare som inte har en bred kunskapsbas om sin situation, sina riskbeteenden och 

eventuella psykologiska hinder som kan stå i vägen för brukarens individuella mål, är det viktigt 

att det finns en yrkesverksam med kunskapen och erfarenheten att kunna vägleda brukaren till 

information och kunskapskällor som hjälper brukaren att ta ett informerat beslut. Dessa 

yrkesverksamma sitter på erfarenhet och kunskap som hjälper dem vägleda brukaren delvis 

genom teori och evidensbaserad praktik men också genom sitt sunda förnuft då varje insats och 

målsättning bör anpassas efter individen (Skolinspektionen 2010; Socialstyrelsen 2017b). 

 

7. Avslutande diskussion 
 

För att återkoppla till våra frågeställningar kan vi konstatera att det sätt att informera på som 

främst används av de yrkesverksamma är muntlig bland de verksamheter som etablerats efter 

år 2015 och muntligt i kombination med tryckt och skriftligt material på de verksamheter som 

varit aktiva sedan innan år 2015. Brukare med missbruksproblematik som har svårt att ta in 
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muntlig information har inte samma förutsättningar för att ta till sig informationen på de 

verksamheter som etablerats efter 2015, som i större utsträckning använder sig av muntlig 

förmedling. 

 

Som vi nämnt tidigare i den här undersökningen är socialtjänsten samt tandvård viktiga aspekter 

av målgruppens välbefinnande och viktiga aspekter av individens hälsa som måste tas till 

hänsyn för att individen ska kunna upprätthålla sin motivation och uppnå sina mål. 

Sammanfattningsvis är tandvård och munhälsa den aspekt av informationsutdelning som vi 

upplever lämnar en del att önska. Som sagt är det möjligt att informationen som delas ut om 

tandvård endast lämnas ut vid behov och att det inte finns ett så utbrett behov av den här 

informationen som tidigare forskning leder oss till att tro och därför i vår mening av vikt att 

undersöka vidare. 

 

Det finns en del frågor som vi har sett som vi skulle ha behövt ha ett “annat”- eller “övrigt”-

alternativ på för respondenterna att fylla i själva. Exempel på en fråga är fråga 2.1. “Vad finns 

tillgängligt för person(-er) som injicerar droger (PSDI) på verksamheten? (Du kan kryssa i mer 

än ett alternativ)”. Anledningen till att vi inte valde att ha med ett “övrigt”- eller “annat”-

alternativ var för att vi ansåg ha fått med alla alternativ som vi såg var av värde utifrån 

Folkhälsomyndighetens vägledning (2015) och våra valda problemområden, men vi kan nu i 

efterhand se att vi inte har fått med alla alternativ då tre respondenter angav att inget av våra 

alternativ fanns tillgängligt på sprututbytet för brukarna, se fig. 3. Det vore intressant att titta 

närmre på vad de har tillgängligt för brukarna på sprututbytesverksamheterna istället för våra 

svarsalternativ eller om det är så att det inte finns något tillgängligt för brukarna för att kunna 

tillgodose deras basbehov. 

 

Vår förhoppning är att detta arbete ska vidare belysa det arbete som sprututbytesverksamheterna 

gör för att möta behoven av en av Sveriges mest utsatta målgrupper. Det finns ett stort behov 

av att öka kunskapen hos målgruppen och dess anhöriga om riskerna med ett intravenöst 

missbruk, sjukdomarna som kommer med användning av smutsiga injektionsverktyg. Vidare 

är det viktigt att information om vart målgruppen och dess anhöriga kan få information om vart 

stöd och hjälp finns. Informationsförmedling uppskattar vi är en väldigt viktig del av att 

motivera brukaren mot att minska, och förhoppningsvis helt avsluta, sitt missbruk. En 

ytterligare förhoppning är att vi uppmärksammat behovet av information om naloxon, inom 

ramarna för denna studie och således uppmuntrar fler verksamheter som inte har möjlighet att 
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skriva ut läkemedlet att åtminstone informera om det och vart brukare eller anhöriga kan få det 

utskrivet. Det är även viktigt för alla socialarbetare i kontakt med denna målgrupp att veta vart 

deras klient kan vända sig för att minimera riskerna med sitt missbruk och för att utveckla 

socialarbetares förståelse för intravenöst missbruk, förebyggande arbete samt existerande 

hälsofrämjande insatser. 

 

För att återgå till hur WHO definierar hälsofrämjande arbete kan vi se att det både finns en del 

aspekter av informationsförmedling som vi upplever bristfällig men även många positiva 

aspekter på hur de arbetar tillsammans med målgruppen på sprututbytesverksamheterna. Många 

av de läns verksamheter som vi kom i kontakt med, förmedlar information på olika sätt om 

hälsofrämjande insatser, det finns tillgång till stödsamtal och information om hur de kan komma 

från sitt missbruk. Sprututbytesverksamheterna lever generellt upp till WHO:s definiering, i vår 

mening, och förser brukaren med resurser för ett värdigt liv för att kunna klara av sitt vardagliga 

liv (Pellmer och Wramner 2010). 

 

7.1. Förslag till vidare forskning 
 

När vi ser tillbaka på analysen av materialet, både generellt över samtliga län samt på 

jämförelserna mellan de tidigare och senare sprututbytesverksamheterna, är det ett 

återkommande tema att tandvård och munhälsa inte berörs lika ofta som övriga åtgärder. 

Information om tandvård förekommer betydligt mer sällan än de övriga insatserna både i 

riskreducerande samtal samt vilken information som finns tillgänglig på 

sprututbytesverksamheterna. Därför är det vår uppfattning att närmare undersökning om 

anledningen till det behövs genomföras för att få en tydlig och klar bild över hur behovet på 

den fronten ser ut för målgruppen. Det är fullt möjligt att behovet inte finns men då det finns 

tidigare forskning som berör problematiken kring narkotikamissbrukares tand- och munhälsa 

är det svårt att föreställa oss att behovet inte finns (De Palma 2008). 

 

Eftersom det utifrån den tidigare forskning samt teorier vi använt oss av i analysen beskrivs att 

basbehoven är en grundläggande förutsättning för målgruppens välbefinnande, upplever vi att 

det är av intresse att undersöka hur de fysiologiska behoven till fördel skulle kunna tillgodoses 

på sprututbytet i större utsträckning. Det är i vår uppskattning även intressant att undersöka om 

och i så fall hur de yrkesverksamma på sprututbytet hjälper målgruppen vidare till externa 

insatser som kan förse brukaren med mat, hygien samt en plats där de kan vila. Kontakten med 
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socialtjänsten och ekonomiskt bistånd kan facilitera tillgång till ekonomiskt stöd och i vissa fall 

boende, däremot kan det behöva finnas insatser tillgängliga för den del av målgruppen som inte 

känner sig bekväma med att hålla en kontakt med statliga inrättningar som socialtjänsten.  
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9. Bilagor  

9.1. Telefon manual 

Hej 

Jag heter Linda och studerar vid lunds universitet. Jag och min uppsatspartner Ellen håller just 

nu på att skriva vår kandidatuppsats. Jag undrar det är du som är ansvarig eller om där är 

någon annan jag skulle kunna få prata med någon ansvarig för sprututbytesverksamheten? 

Vi är intresserade av att ta reda på mer om det hälsofrämjande arbetet ni gör för och med 

personer som injicerar droger. vi har gjort en enkät med frågorna som främst är inriktade på 

de hälsofrämjande åtgärder hos sprututbytesverksamheterna som bidrar till arbetet med 

personer som injicerar droger samt hur informationen om vårdinsatser når målgruppen.  

Anledningen till att vi väljer att studera den här inriktningen beror på att vi har läst många 

artiklar och studier som fokuserar på att minska blodsmitta men vi förstår utifrån 

Folkhälsomyndighetens vägledning att arbetet ni gör består av mycket mer än endast utbyte 

av injektionsverktyg. Vi är därför intresserade av att undersöka vilket annat stöd som finns 

tillgängligt för de som kommer till er verksamhet. Till exempel hjälp med kontak till 

beroendevård eller annat stöd. 

Vi skulle därför bli väldigt glada och tacksamma om du och dina medarbetare ville ta er tid 

till att svara på vår enkät. Den tar ca 10 minuter att fylla i och vi garantera även anonymitet. 

Enkäten är nätbaserad. Om jag skulle kunna få din mailadress kan jag skicka ett mail till dig 

med lite mer information samt länken till enkäten som du kan skicka vidare till dina 

medarbetare. 

9.2. Mail  

Hej XX 

Vi pratades vid tidigare idag om att jag, och min uppsatspartner, skriver en kandidatuppsats 

om Sveriges sprututbyten och du gav mig din mailadress så att jag kunde skicka lite mer 

information om uppsatsen samt länken till enkäten. 

Jag har bifogat ett dokument i detta mail som beskriver studien i mer detalj och här är länken 

till enkäten: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep16HaJATI4g-

qUFZDqbNXcrEgF_iHoEDOOieMq2aej68OLw/viewform?usp=sf_link 

Även enkäten innehåller en introduktion av syftet och användningen av uppgifterna. 

Vi är tacksamma om du kan dela länken vidare till dina medarbetare på sprututbytet som i 

någon form kommer i kontakt med personer som injicerar droger. Vi behöver få in era svar 

senast den 18 december 2018. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep16HaJATI4g-qUFZDqbNXcrEgF_iHoEDOOieMq2aej68OLw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep16HaJATI4g-qUFZDqbNXcrEgF_iHoEDOOieMq2aej68OLw/viewform?usp=sf_link
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Tack igen för hjälpen och tveka inte att kontakta oss om det uppstår några frågor. 

Med vänliga hälsningar 

Linda Malmström 

__________________________________________________________________________ 

 

Hej XX 

Vi pratades vid tidigare idag om att jag, och min uppsatspartner, skriver en kandidatuppsats 

om Sveriges sprututbyten och du gav mig din mailadress så att jag kunde skicka lite mer 

information om uppsatsen samt länken till enkäten. 

Jag har bifogat ett dokument i detta mail som beskriver studien i mer detalj och här är länken 

till enkäten: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep16HaJATI4g-

qUFZDqbNXcrEgF_iHoEDOOieMq2aej68OLw/viewform?usp=sf_link 

Även enkäten innehåller en introduktion av syftet och användningen av uppgifterna. 

Vi är tacksamma om ni väljer att delta och att du delar länken vidare till dina medarbetare på 

sprututbytet som i någon form kommer i kontakt med personer som injicerar droger. Om ni 

bestämmer er för att delta eller inte får ni gärna svara på detta mail så vi vet om eventuella 

påminnelser även ska skickas ut till er. 

Vi behöver få in era enkätsvar senast den 18 december 2018. 

Tack igen för hjälpen och tveka inte att kontakta oss om det uppstår några frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

Linda Malmström 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Hej XX 

Jag pratades vid med er kollega Emelie, tidigare idag om att jag, och min uppsatspartner, 

skriver en kandidatuppsats om Sveriges sprututbyten. Hon gav mig era mailadresser så att jag 

kunde skicka lite mer information om uppsatsen samt länken till enkäten som vi hoppas ni vill 

svara på. 

Jag har bifogat ett dokument i detta mail som beskriver studien i mer detalj och här är länken 

till enkäten: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep16HaJATI4g-

qUFZDqbNXcrEgF_iHoEDOOieMq2aej68OLw/viewform?usp=sf_link 

Även enkäten innehåller en introduktion av syftet och användningen av uppgifterna. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep16HaJATI4g-qUFZDqbNXcrEgF_iHoEDOOieMq2aej68OLw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep16HaJATI4g-qUFZDqbNXcrEgF_iHoEDOOieMq2aej68OLw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep16HaJATI4g-qUFZDqbNXcrEgF_iHoEDOOieMq2aej68OLw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep16HaJATI4g-qUFZDqbNXcrEgF_iHoEDOOieMq2aej68OLw/viewform?usp=sf_link
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Vi är tacksamma om du kan dela länken vidare till dina medarbetare på sprututbytet som i 

någon form kommer i kontakt med personer som injicerar droger. Vi behöver få in era svar 

senast den 18 december 2018. 

Tack igen för hjälpen och tveka inte att kontakta oss om det uppstår några frågor. 

Med vänliga hälsningar 

Linda Malmström 
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9.3. Brev till ansvarig på sprututbytet 

Vi heter Ellen Fredriksson och Linda Malmström, vi studerar socionomprogrammet vid 

Lunds universitet. För tillfället skriver vi vår kandidatuppsats och vill undersöka 

sprututbytesverksamheterna i Sverige. Vi är intresserade av att ta reda på mer om det 

hälsofrämjande arbetet ni gör för och med målgruppen med injektionsmissbruk. Frågorna som 

enkäten består av är främst inriktade på de hälsofrämjande åtgärder hos 

sprututbytesverksamheterna som bidrar till arbetet med personer som injicerar droger samt 

hur informationen om vårdinsatser når målgruppen. Med anledning av detta undrar vi om du 

kan maila detta brev vidare, samt länken till enkäten, till dina medarbetare då vi är 

intresserade av att höra från er alla. Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i och i den bifogade 

länken kan du se introduktionsbrev samt enkäten för utskick till personalen. 

Då inga personliga uppgifter samlas in som kan koppla samman den individuella 

respondenten med deras svar, garanterar vi anonymitet. Svaren kommer endast användas för 

statistiska sammanställningar för den här studiens syfte och enskilda svarsenkäter kommer 

endast att ses av oss som hanterar kodning och analysen, samt av vår uppsatshandledare. 

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas vid ett gruppseminarium samt en skriftlig 

inlämning som kommer läsas av studenter som deltar vid seminariet samt handledare och 

examinator. Examensarbetet kommer finnas tillgängligt i Lunds Universitets databas när det 

har blivit godkänt. Vid intresse kan du kontakta oss för en kopia av arbetet när det är godkänt. 

Stort tack för hjälpen! 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Ellen Fredriksson & Linda Malmström 

el3124fr-s@student.lu.se & li3423ma-s@student.lu.se 

Handledare: Fil.dr. Poul Hansen 
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9.4. Brev till medarbetarna 

Hej! 

Vi heter Ellen Fredriksson och Linda Malmström, vi studerar socionomprogrammet vid 

Lunds universitet. För tillfället skriver vi vår kandidatuppsats och vill undersöka 

sprututbytesverksamheterna i Sverige. Vi är intresserade av att ta reda på mer om det 

hälsofrämjande arbetet ni gör för, och med målgruppen, utöver utbyte av injektionsverktyg. 

Frågorna som enkäten består av är främst inriktade på de hälsofrämjande åtgärder hos 

sprututbytesverksamheterna som bidrar till arbetet med injektionsmissbrukare. Enkäten tar ca 

10 minuter att fylla i. 

Då inga personliga uppgifter samlas in som kan koppla samman dig med ditt svar, garanterar 

vi dig anonymitet. Dina svar kommer endast användas för statistiska sammanställningar för 

den här studiens syfte och enskilda svarsenkäter kommer endast att ses av oss som hanterar 

kodning och analysen, samt av vår uppsatshandledare. Genom att svara på denna enkät 

samtycker du till att vi använder informationen som samlas in som material till vårt 

examensarbete. Det är frivilligt att svara på enkäten och du kan när som helst avbryta den utan 

att informationen du fyllt i sparas. Vi hoppas på att du vill ställa upp och svara på de frågor vi 

har om verksamheten du arbetar för. 

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas vid ett gruppseminarium samt en skriftlig 

inlämning som kommer läsas av studenter som deltar vid seminariet samt handledare och 

examinator. Examensarbetet kommer finnas tillgängligt i Lunds Universitets databas när det 

har blivit godkänt. När examensarbetet har godkänts och publicerats på databasen kommer all 

information du lämnat i enkäterna att förstöras. Vid intresse kan du kontakta oss för en kopia 

av arbetet när det är godkänt. 

Om du väljer att delta, läs noggrant igenom frågorna och sätt ett kryss eller ett värde vid det 

svarsalternativ som du tycker stämmer bäst överens med frågan (endast ett kryss per fråga om 

inget annat anges). Har du några frågor gällande enkäten är du välkommen att kontakta oss. 

Stort tack för ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar, 

Ellen Fredriksson & Linda Malmström 

el3124fr-s@student.lu.se & li3423ma-s@student.lu.se 

Handledare: Fil.dr. Poul Hansen  

mailto:li3423ma-s@student.lu.se
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9.5. Enkät 

Begrepp 

Besökare: Syftar till personer som injicerar droger, personer som är i riskzonen för att börja 

injicera droger samt anhöriga. 

Peer to peer-metoden: Betyder att volontärer och/eller andra anställda har liknande 

erfarenhet, som målgruppen, som kan skapa en förtroendeingivande atmosfär och kan vårda 

individens motivation. 

PSID: Vår förkortning av målgruppen: Person/er som injicerar droger. 

Riskreducerande samtal: Det vill säga samtal som bygger på alla eller några av 

Folkhälsomyndighetens 23 grundläggande frågor av nationellt intresse för alla 

lågtröskelverksamheter. 

Samtalsstöd: Ett stödjande samtal som hjälper PSID att sätta ord på varför de mår dåligt och 

kan, med hjälp av stöd från en kurator eller annan personal formulera lösningar på problemet, 

eller hitta ett sätt att hantera tillvaron som den ser ut just nu. 

 

1. Grundläggande information 

1.1. För vilket läns sprututbytesverksamhet arbetar du för? 

Skåne □ 

Blekinge □ 

Kronoberg □ 

Kalmar □ 

Jönköping □ 

Halland □ 

Stockholm □ 

Uppsala □ 

Södermanland □ 

Västra Götaland □ 

Östergötland □ 

Västerbotten □ 

1.2. Använder ni er av Peer to Peer metoden? 

Ja □ 

Nej □ 

Vet inte □ 
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2. Resurser 

2.1. Vad finns tillgängligt för person(-er) som injicerar droger (PSID) på verksamheten? 

(Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 

Dusch □ 

Mat □ 

Dricka □ 

Toalett □ 

Telefon □ 

Rådgivning med volontärer □ 

Inget av ovanstående □ 

 

2.2. Finns det kurator tillgänglig för verksamheten? 

Ja □ 

Nej □ 

 

2.3. Finns det en barnmorska tillgänglig för verksamheten? 

Ja □ 

Nej □ 

 

2.4. Har du behörighet att remittera en PSID vidare för externa hälsofrämjande 

åtgärder, ex. psykosociala insatser? 

Ja □ 

Nej □ 

 

2.5. Cirka hur många PSID träffade du förra veckan, för inskrivning eller någon 

hälsofrämjande åtgärd, ex. provtagning?  

______ 

 

2.6. Finns möjligheter, på din verksamhet att skriva ut Naloxon, eller motsvarande 

läkemedel? 

Ja □ 

Nej □ 
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Vet inte □ 

 

2.7. Finns möjligheten på din verksamhet att instruera personer som riskerar att 

drabbas av en överdos och personer som riskerar att bevittna en överdos, kring hur 

Naloxon, eller motsvarande läkemedel, fungerar? 

Ja □ 

Nej □ 

Vet inte □ 

 

2.8. Finns det lokalt anpassad skriftlig information om insatser och andra vårdresurser 

som ligger i närområdet, tillgängligt för besökare? 

Ja □ 

Nej □ 

Vet inte □ 

 

3. Riskreducerande samtal och stödsamtal 

3.1. Håller du i ett riskreducerande samtal i samband med att du och PSID träffas för 

provtagning, utbyte av injektionsverktyg eller andra hälsofrämjande åtgärder på 

verksamheten? 

Ja □ 

Endast vid behov □ 

Nej □ 

 

3.2. Finns stödsamtal tillgängligt för PSID? 

Ja □ 

Nej □  

 

3.3. Hur förmedlar du information till PSID om samtalsstöd? (Du kan kryssa i mer än ett 

alternativ) 

Jag förmedlar inte information om detta □ 

Muntligt □   

Skriftligt □ 

Tryckt material ex. affischer/broschyrer □ 
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Elektroniskt material ex. länkar □ 

 

3.4. Finns det broschyrer/informationsblad tillgängligt i sprututbytets väntrum, 

mottagning eller reception där besökaren själv kan plocka relevant information, om 

möjligheten till stödsamtal? 

Ja □ 

Ibland □ 

Nej □ 

 

4. Tandvården 

4.1. Hur förmedlar du information till PSID om tandvård och munhälsa, vid 

riskreducerande samtal? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ)  

Jag förmedlar inte information om detta □ 

Muntligt □ 

Skriftligt □ 

Tryckt material ex. affischer/broschyrer □   

Elektroniskt material ex. länkar □ 

 

4.2. Vad innebär det att du kan hjälpa till med att förmedla kontakt med tandvården? 

(Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 

Tidsbokning åt PSID □ 

Medföljning □ 

Återkoppling med PSID vid nästa besök □ 

Samverkan □ 

Jag har inte möjlighet att förmedla kontakt vidare □ 

Annat □ 

 

4.3. Hjälper du till med kontakten till tandvård även om PSID inte vill påbörja en 

missbruksbehandling? 

Ja □ 

Nej □ 

Jag har inte möjlighet att förmedla kontakt vidare □ 
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4.4. Hur upplever du att kontakten med tandvården fungerar? 

Mycket bra □ 

Bra □ 

Mindre bra □ 

Dålig □ 

Jag har ingen kontakt med denna insats  □ 

 

4.5. Finns det broschyrer/informationsblad tillgängligt i sprututbytets väntrum, 

mottagning eller reception där besökaren själv kan plocka relevant information, om 

tandvård och munhälsa?  

Ja □ 

Ibland □ 

Nej □ 

 

5. Psykisk hälsa 

5.1. Hur förmedlar du information till PSID om psykisk ohälsa samt hjälp vid psykisk 

ohälsa, vid riskreducerande samtal? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 

Jag förmedlar inte information detta □ 

Muntligt □ 

Skriftligt □ 

Tryckt material ex. affischer/broschyrer □ 

Elektroniskt material ex. länkar. □ 

 

5.2. Vad innebär det att du kan hjälpa till med att förmedla kontakt med psykiatrin 

eller andra psykosociala insatser? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 

Tidsbokning åt PSID□ 

Medföljning □ 

Återkoppling med PSID vid nästa besök □ 

Samverkan □ 

Jag har inte möjlighet att förmedla kontakt vidare □ 

Annat □ 
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5.3. Hjälper du till med kontakten till psykiatri eller andra psykosociala insatser även 

om PSID inte vill påbörja en missbruksbehandling? 

Ja □ 

Nej □ 

Jag har inte möjlighet att förmedla kontakt vidare  □ 

 

5.4. Hur upplever du att kontakten med psykiatrin eller andra psykosociala insatser 

fungerar? 

Mycket bra □ 

Bra □    

Mindre bra □ 

Dålig □ 

Jag har ingen kontakt med denna insats □ 

 

5.5. Finns det broschyrer/informationsblad tillgängligt i sprututbytets väntrum, 

mottagning eller reception där besökaren själv kan plocka relevant information, om 

psykisk ohälsa och kontakt med psykiatrin eller andra psykosociala insatser? 

Ja □ 

Ibland □ 

Nej □ 

 

6. Fysisk hälsa 

6.1. Hur förmedlar du information till PSID om hälso- och sjukvård vid fysiska besvär, 

vid riskreducerande samtal? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 

Jag förmedlar inte information om detta □ 

Muntligt □ 

Skriftligt □ 

Tryckt material ex. affischer/broschyrer □ 

Elektroniskt material ex. länkar. □ 

 

6.2. Vad innebär det att du kan hjälpa till med att förmedla kontakt med hälso- och 

sjukvården vid fysiska besvär? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 

Tidsbokning åt PSID □ 
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Medföljning □ 

Återkoppling med PSID vid nästa besök □ 

Samverkan □ 

Jag har inte möjlighet att förmedla kontakt vidare □ 

Annat □ _____ 

 

6.3. Hjälper du till med kontakten till hälso- och sjukvård vid fysiska besvär även om 

PSID inte vill påbörja en missbruksbehandling? 

Ja □ 

Nej □ 

Jag har inte möjlighet att förmedla kontakt vidare □ 

 

6.4. Hur upplever du att kontakten med hälso- och sjukvården vid, fysiska besvär, 

fungerar? 

Mycket bra □ 

Bra □ 

Mindre bra □ 

Dåligt □ 

Jag har ingen kontakt med denna insats □ 

 

6.5. Finns det broschyrer/informationsblad tillgängligt i sprututbytets väntrum, 

mottagning eller reception där besökaren själv kan plocka relevant information om 

hälso- och sjukvård vid fysiska besvär? 

Ja □ 

Ibland □ 

Nej □ 

 

7. Behandlingsinriktade åtgärder 

Ex. missbruksvård, beroendecentrum, metadonkliniker eller annan verksamhet som inriktar 

sig på att hjälpa personer ur sitt drogmissbruk. 

 

7.1. Hur förmedlar du information till PSID om behandlingsinriktade åtgärder, vid 

riskreducerande samtal? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 
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Jag förmedlar inte information om detta □ 

Muntligt □ 

Skriftligt □ 

Tryckt material ex. affischer/broschyrer □ 

Elektroniskt material ex. länkar. □ 

 

7.2. Vad innebär det att du kan hjälpa till med att förmedla kontakt med olika 

behandlingsinriktade åtgärder? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 

Tidsbokning åt PSID □ 

Medföljning □ 

Återkoppling med PSID vid nästa besök □ 

Samverkan □ 

Jag har inte möjlighet att förmedla kontakt vidare □ 

Annat □  ______ 

 

7.3. Hur upplever du att kontakten med olika behandlingsinriktade åtgärder fungerar? 

Mycket bra □ 

Bra □ 

Mindre bra □ 

Dålig □ 

Jag har ingen kontakt med denna insats □ 

 

7.4. Finns det broschyrer/informationsblad tillgängligt i sprututbytets väntrum, 

mottagning eller reception där besökaren själv kan plocka relevant information om 

missbruk och/eller behandlingsinriktade åtgärder? 

Ja □ 

Ibland □ 

Nej □   

 

8. Socialtjänsten 

8.1. Hur förmedlar du information till PSID om socialtjänstens olika insatser, vid 

riskreducerande samtal? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 

Jag förmedlar inte information om detta □ 
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Muntligt □ 

Skriftligt □ 

Tryckt material ex. affischer/broschyrer □ 

Elektroniskt material ex. länkar □ 

 

8.2. Vad innebär det att du kan hjälpa till med att förmedla kontakt med socialtjänstens 

olika insatser? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 

Tidsbokning åt PSID □ 

Medföljning □ 

Återkoppling med PSID vid nästa besök □ 

Samverkan □ 

Jag har inte möjlighet att förmedla kontakt vidare □ 

Annat □ ______ 

 

8.3. Hjälper du till med kontakten till socialtjänsten, även om PSID inte vill påbörja en 

missbruksbehandling? 

Ja □ 

Nej □ 

Jag har inte möjlighet att förmedla kontakt vidare  □ 

 

8.4. Hur upplever du att kontakten med socialtjänsten fungerar? 

Mycket bra □ 

Bra □ 

Mindre bra □ 

Dålig □ 

Jag har ingen kontakt med denna insats □ 

 

8.5. Finns det broschyrer/informationsblad tillgängligt i sprututbytets väntrum, 

mottagning eller reception där besökaren själv kan plocka relevant information om 

socialtjänstens olika insatser? 

Ja □ 

Ibland □ 

Nej □ 
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Avslutande frågor 

Upplever du att personalen aktivt arbetar med att skapa en miljö och ett bemötande, av 

PSID, som är icke-dömande samt fri från moraliskt värderande? 

Ja, alltid □ 

För det mesta □ 

Mer sällan □ 

Nej, inte alls □ 

 

Är det något mer du vill tillägga? (t.ex. en hälsofrämjande insats ni arbetar med som vi inte 

har tagit upp) 

__________________________ 

Tack för ditt deltagande! 
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9.5. Påminnelsemail  

Hej! 

Förra veckan mailade vi ut en enkät till dig. På tisdag den 18e december är det sista dagen 

som det går att skicka in sitt svar om man vill delta. Om du vet med att alla som vill delta har 

skickat in sitt svar kan du bortse från detta mail, annars får du gärna påminna dina 

medarbetare om enkäten. 

Länk till enkäten: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep16HaJATI4g-

qUFZDqbNXcrEgF_iHoEDOOieMq2aej68OLw/viewform?usp=sf_link 

Tack till alla som redan svarat på vår enkät och tack på förhand till er som planerar att delta! 

 

Trevlig helg! 

Linda och Ellen 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep16HaJATI4g-qUFZDqbNXcrEgF_iHoEDOOieMq2aej68OLw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep16HaJATI4g-qUFZDqbNXcrEgF_iHoEDOOieMq2aej68OLw/viewform?usp=sf_link


74 
 

9.6 Diagram  

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.3 Hur förmedlar du information till PSID om stödsamtal?
(Du kan kryssa i mer än ett alternativ)

Tryckt material ex. affischer eller
broschyrer

Muntligt, Tryckt material ex. affischer
eller broschyrer

Muntligt, Skriftligt, Tryckt material ex.
affischer eller broschyrer, Elektroniskt
material ex. länkar

Muntligt, Skriftligt, Tryckt material ex.
affischer eller broschyrer

Muntligt, Skriftligt

Muntligt, Elektroniskt material ex.
länkar

Muntligt

Jag förmedlar inte information om
detta
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5.1. Hur förmedlar du information till PDSI psykisk ohälsa samt hjälp om 
vid psykisk ohälsa, vid riskreducerande samtal? (Du kan kryssa i mer än 

ett alternativ) 
Tryckt material ex. affischer eller
broschyrer

Muntligt, Tryckt material ex. affischer
eller broschyrer

Muntligt, Skriftligt, Tryckt material ex.
affischer eller broschyrer

Muntligt, Skriftligt

Muntligt

Jag förmedlar inte information om
detta
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6.1. Hur förmedlar du information till PDSI om hälso- och 
sjukvård vid fysiska besvär, vid riskreducerande samtal? (Du kan 

kryssa i mer än ett alternativ) 

Muntligt, Tryckt material ex.
affischer eller broschyrer,
Elektroniskt material ex. länkar

Muntligt, Tryckt material ex.
affischer eller broschyrer

Muntligt, Skriftligt, Tryckt
material ex. affischer eller
broschyrer

Muntligt, Skriftligt

Muntligt

Jag förmedlar inte information
om detta
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7.1. Hur förmedlar du information till PDSI om behandlingsinriktade 
åtgärder, vid riskreducerande samtal? (Du kan kryssa i mer än ett 

alternativ) Tryckt material ex. affischer eller
broschyrer

Muntligt, Tryckt material ex.
affischer eller broschyrer

Muntligt, Skriftligt, Tryckt material
ex. affischer eller broschyrer,
Elektroniskt material ex. länkar

Muntligt, Skriftligt, Tryckt material
ex. affischer eller broschyrer

Muntligt, Skriftligt

Muntligt

Jag förmedlar inte information om
detta
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8.1. Hur förmedlar du information till PDSI om socialtjänstens olika 
insatser, vid riskreducerande samtal? (Du kan kryssa i mer än ett 

alternativ) 

Tryckt material ex. affischer eller
broschyrer

Muntligt, Tryckt material ex. affischer
eller broschyrer

Muntligt, Skriftligt, Tryckt material ex.
affischer eller broschyrer

Muntligt, Skriftligt

Muntligt

Jag förmedlar inte information om
detta


