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Abstract
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The aim of this thesis is to describe the users visiting the syringe exchange clinic in Malmö with respect to what
characterises the group, how they utilize the services of the clinic and how their patterns of participation relate to
risk behaviour, physical and mental health and social development. The heterogeneity of the group has been
captured by the use of Stimsons dimensions “integration in majority society” and “involvement in sub-culture”,
yielding four different groups of syringe exchangers: “stables”, “loners”, “two-worlders” and “junkies”. The
study rests on two sources of data: a register from the clinic including all syringe exchangers that have visited the
clinic between 1989 and 2003, altogether 3660 individuals, and an interview of visitors at the clinic during 1995,
including 496 persons.
The results show that syringe exchangers, compared to other persons with severe addiction in Malmö, to a larger
extent use amphetamine as their drug-of-choice, are older and inject more irregularly. The population visiting the
clinic is heterogeneous with respect to integration in society and involvement in sub-cultures. The group
classified as junkies do, as expected, display the highest inclination to share syringes and needles with other and
hence have the most advanced risk behaviours. As to utilization of the programme, the results show that the
longer the syringe exchangers stay in the programme, the more frequent they visit it. Also with respect to
utilization-patterns, we find substantial variations within the studied group. Five categories are discernible: dropin visitors with only one or two visits, sporadic visitors who in spite of contacts over a number of years never
really establish a regular contact, intermittent visitors who have had contact over several years but display a very
irregular visiting pattern, regular visitors who relatively fast establish a consistent contact with visits between
uniform time intervals and frequent visitors who tend to stay longer than others and visit the clinic more often.
Another aspect of utilization is to what extent the distribution of needles and syringes cover the needs of the
visitors. With a strict definition of need, only a minority manages to cover their needs, but if we accept a more
extensive individual re-use, around 90 percent of the average need is covered. Data also reveals that a very high
proportion of the users on at least one occasion have visited the programme without syringe exchange taking
place or any complementary service delivered. Basically these visits seem to be of a more social nature,
reinforcing the contacts between the staff and the visitors.
Data do not give any clear support for the basic assumption that syringe exchange reduce the incidence of HIV
or hepatitis. Recent sharing of utensils or low coverage of syringe need through the programme do not predict a
higher infection risk. Instead we find that the social contacts with the staff (without syringe exchange) function
as a predictor of lower incidence. This indicates that the mechanisms may be more complex than just related to
the provision of clean needles and syringes. The result shows that integration increase over time while subcultural involvement decreases. However, the patterns for different groups are very diverse and we find no
evidence that more frequent contacts as such are related to increased integration. There is however, some
evidence that social visits are positively related to increased integration. No support could be found for the
assumption that the programme increases the number of severe addicts.
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Förord
Mitt avhandlingsarbete kan liknas vid en lång – eller kanske snarare en mycket lång – resa, och det
finns många att tacka för assistans under vägen. Att resan alls anträddes har jag professor, numera
emeritus, Sten Rönnberg att tacka för. Sten tog med mig i en grupp som under hans ledning och på
uppdrag av Socialstyrelsen utvärderade sprutbytesprogrammen i Skåne i början av 1990-talet. Så väcktes mitt intresse för sprutbyte. Planerna på att i någon form arbeta vidare med frågan tog fart redan
under utvärderingsprojektet. Att det blev så berodde i stor utsträckning på den välvilja och det engagemang vi mötte hos personalen på sprutbytesmottagningen i Malmö. Att kontakterna så småningom
mynnade ut i ett långsiktigt samarbete med siktet inställt på en avhandling i socialt arbete har jag dock
ett flertal personer att tacka för. Ledningen för infektionskliniken vid universitetssjukhuset i Malmö
med överläkare Stig Cronberg och Torkil Moestrup i spetsen godkände forskningsupplägget, Socialvetenskapliga forskningsrådet beviljade medel och sprutbytespersonalen var behjälpliga vid materialinsamlingen. Här vill jag särskilt tacka undersköterskorna Britta Sjöström och Kristina Hansson samt
mottagningens kurator Magnus Andersson för ovärderliga insatser. Utan er medverkan hade det varit
mycket svårt att genomföra den här studien! Naturligtvis är jag också oerhört tacksam gentemot alla
besökare vid sprutbytet som möjliggjort undersökningen genom att berätta om sina personliga förhållanden.
Under skrivandet har jag haft stor hjälp av synpunkter och kommentarer som framförts vid de högre
seminarierna vid Institutionen för socialt arbete (SOA) på Mittuniversitetet. Jag vill särskilt tacka doktorandkollegorna Birgitta Forsberg, Eva-Marie Björklund och Ulf Engqvist samt FD Majen Espvall
och Ingrid Byberg för konstruktiva förslag. En rad andra personer på institutionen har också min tacksamhet. Universitetsadjunkt Anders Röjde gjorde en stor insats när olika delar av datamaterialet konverterades, bibliotekarie Agneta Brolund har oförtrutet försökt lära mig hur man hanterar referenser
och min rumsgranne Mats Blid har betytt mycket som god läsare och ständig diskussionspart. Jag vill
också rikta ett varmt tack till institutionens prefekt Ulla-Britta Stenström-Jönsson för stöd och uppmuntran under en påfrestande period.
Några personer utanför Mittuniversitetet vill jag särskilt uppmärksamma. Siv Byqvist och Caroline
Adamsson vid CAN har generöst försett mig med viktigt referensmaterial och Ingemar Kåreholt vid
Socialhögskolan i Stockholm hjälpte till att lösa en rad datatekniska problem. Professor Jan Blomqvist
var opponent under slutseminariet. Hans gedigna genomgång av mitt material och konstruktiva omarbetningsförslag har starkt bidragit till att förbättra avhandlingen – tack! Naturligtvis vill jag även tacka
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min familj, kära hustru Eva och mina barn för att ni accepterat att jag ofta varit upptagen av arbete
såväl kvällar som helger.
Så här vid vägs ände är det emellertid två personer jag särskilt vill tacka, nämligen mina handledare Åke
Bergmark och Arne Gerdner, bägge vid SOA. Utan deras vägledning, kritik, stöd och uppmuntran
hade avhandlingen förmodligen aldrig blivit klar. Att jag trots all tid arbetet tagit ändå fått erfara att de
trott på mig och min kapacitet att ro det hela i hamn är en ynnest som jag för evigt kommer att känna
tacksamhet inför.
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Kapitel 1. Bakgrund, syfte och frågeställningar
Bakgrund
Distribution av rena sprutor och kanyler till intravenösa narkotikamissbrukare introducerades i mitten
av 1980-talet i Europa för att förebygga spridning av HIV-virus bland injektionsmissbrukare. Bakgrunden till att sådan verksamhet startades var HIV-epidemins internationella spridning och den ökade
kunskapen om injektionsmissbrukets betydelse för smittspridning. Eftersom ett effektivt vaccin alltjämt saknas utgör preventiva åtgärder den enda möjligheten att begränsa en global epidemi.
Injektionsmissbrukare löper risk att själva smittas och smitta andra framför allt genom delning av förorenat injektionsmaterial, främst sprutor och kanyler. För att minska risken för smittspridning gjordes
sprutor och kanyler mer tillgängliga, exempelvis genom försäljning på apotek, via sprutautomater, genom förskrivning av läkare och via sprutbytesprogram.
I korthet innebär sprutbyte att missbrukarna får tillgång till rena sprutor och kanyler samt att använda
återlämnas och destrueras. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderade 1987 alla länder där
intravenöst narkotikamissbruk förekommer att starta sprutbytesprogram. Holland var det land som
först startade sådana program, vilket skedde 1984 (van den Hoek m fl, 1989). För närvarande bedrivs
program i de flesta utvecklade länder samt i ett ökande antal utvecklingsländer (Ball m fl, 1998; Stimson, 1995; Strathdee m fl, 1998).
Förutsättningarna för sprutbytesprogram varierar i hög grad, såväl vid internationella som nationella
jämförelser. Bland annat finns skillnader beträffande programmens legala status, finansiering, driftsformer etc. men även utbudet av service varierar. Det övergripande syftet med programmen är dock i
princip det samma – att förebygga spridning av HIV-virus (och andra blodburna infektionssjukdomar,
till exempel hepatit) genom att informera om hur smittspridning sker samt genom att förmå missbrukarna att injicera på ett säkert sätt. Utdelningen av sprutor, kanyler och annat injektionsmaterial avses
understödja den önskade beteendeförändringen. Smittoöverföring via sexuella kontakter motverkas i
princip på samma sätt, genom upplysning om smittvägar och genom utdelning av kondomer.
Utöver sprutbytesprogrammens syfte att motverka smittspridning anges ofta verksamhetens möjlighet
att skapa kontaktytor mot intravenösa missbrukare som saknar eller har bristfällig tillgång till hälsooch sjukvård och/eller socialtjänst som ett viktigt skäl till varför de har ett existensberättigande
(Heimer, 1998a; Strathdee m fl, 1999; van Ameijden m fl, 1994). Många sprutbytesprogram erbjuder
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enklare sjukvård, socialkurativ rådgivning samt förmedlar kontakter till olika former av vård och behandling. Just möjligheten att motivera besökarna att söka hjälp inom socialtjänsten och narkomanvården anges ofta i Sverige som ett viktigt syfte med verksamheten (Ljungberg m fl, 1991). I Sverige
finns för närvarande två sprutbytesprogram. Det första startade på infektionskliniken vid Lunds Universitetssjukhus 1986. Ett drygt halvår senare startade infektionskliniken vid Malmö Allmänna Sjukhus
ett liknande program.

Etablering av sprutbyte i Sverige
I Sverige tog diskussionen om utdelning av rena sprutor till injektionsmissbrukare fart i och med upptäckten av 142 HIV-positiva missbrukare under hösten 1985 och ytterligare 204 fall under 1986. Vid
infektionskliniken i Lund hade man genom kontakter med kollegor i USA tidigt fått signaler som tydde
på att sprutnarkomaner utgjorde en högriskgrupp för HIV-smitta. Under hösten 1986 höll WHO ett
möte i Stockholm där smittans utbredning bland injektionsmissbrukare diskuterades. Mötet utmynnade i ett förslag att tillgängliggöra sprutor och kanyler för att på så sätt bromsa smittspridningen. Alla
deltagande nationer var ense om förslaget, utom Sverige som reserverade sig. Vid infektionskliniken i
Lund drog man slutsatsen att sprutbytesverksamhet i Sverige tycktes mycket avlägsen (Rönnberg m fl,
1992).
Upptäckten av HIV-smitta bland svenska injektionsmissbrukare gav emellertid upphov till intensiva
diskussioner om narkotikapolitikens målsättning. Skulle visionen om ett narkotikafritt samhälle nu
behöva ersättas av en politik som accepterade narkotikaanvändning och där målsättningen inriktades
mot att minimera skadeverkningarna (Socialstyrelsen, 1993)? Regering och riksdag ansåg dock att en
fortsatt restriktiv narkotikapolitik var det bästa sättet att försöka hejda vidare spridning av HIV. Alla
injektionsmissbrukare skulle sökas upp och erbjudas avgiftning och behandling för att komma ur sitt
missbruk. Behandling ansågs alltså som det bästa sättet att motverka en hotande HIV-epidemi. Beslutet innebar en mycket omfattande expansion av narkomanvården i Sverige mellan 1986 och början av
1990-talet (Folkhälsoinstitutet, 1993).
Infektionsläkarna fortsatte dock att påtala missbrukarnas sprutdelning som ett klart smittskyddsproblem. Vid en kartläggning av smittstatus bland narkomaner vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm fann
man att hälften redan var infekterade. I Lund var man rädd för en liknande situation. I Läkartidningen
hävdade narkomanvårdsöverläkare Kerstin Tunving att ”Vi står idag på tröskeln till en AIDS-epidemi
bland de intravenösa missbrukarna i södra Sverige. Snabba åtgärder är av nöden och vi måste överväga
vad som är praktiskt möjligt” (Lind, 1986; Tunving, 1986a). Efter testning av ett par hundra personer
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fann man dock till sin stora förvåning inga HIV-smittade missbrukare. För att förebygga framtida
smittspridning ansåg man att vad som krävdes var: 1) att sprutor delades ut, 2) att kondomer delades
ut, 3) att information om smittvägar och riskbeteenden tillhandahölls, 4) att HIV-testning genomfördes, 5) att verksamheten bedrevs i samråd med narkomanvården (Svensson, 1988). Narkomanvården i
Lund ställde sig bakom infektionsläkarnas förslag, men ville inte själva dela ut injektionsverktygen eftersom ”… narkomanvården bland mycket annat är en symbol för att sluta knarka” (Tunving i Rönnberg m fl, 1992, sid 76). Sålunda beslutade ledningen för infektionskliniken och narkomanvården att
starta ett sprutbytesprogram i Lund, vilket skedde i november 1986. Eftersom verksamhetsföreträdarna betraktade beslutet som en rent medicinsk angelägenhet nöjde man sig med att informera ansvariga
landstingspolitiker samt Socialstyrelsen när mottagningen öppnat (Käll m fl, 2005).
Landstingets hälso- och sjukvårdsdelegation reagerade genom att försöka stoppa sprutbytet med hänvisning till att det kunde vara olagligt. Socialstyrelsen underströk i sitt uttalande att allmän utdelning av
sprutor och kanyler till injektionsmissbrukare stred mot gällande riktlinjer för narkotikapolitiken. Styrelsen beslutade trots detta att verksamheten fick fortsätta i form av en försöksverksamhet under tre år
(a.a.). Regeringen ställde sig i huvudsak bakom Socialstyrelsens beslut men underströk att samverkan
med socialtjänsten var otillräcklig. Vidare framhölls att endast den som har eller är beredd att ta kontakt med socialtjänsten för att få behandling borde få delta i sprutbyte (Regeringsskrivelse 1988/89:94).
Till en början bedrevs verksamheten i Lund i blygsam skala. Narkomanerna var misstänksamma och
oroliga för att bli registrerade eller möta andra obehagliga överraskningar på mottagningen (Svensson,
1988). När sprutbytets kurator på sin cykel skjutsat in en av Lunds namnkunniga missbrukare till infektionskliniken och denne fick sina sprutor utan problem spreds snart budskapet att verksamheten bedrevs utan falluckor (B. Andersson, personlig kommunikation, 1992). Alltfler ”spruthämtare” strömmade till och under sommaren 1987 kulminerade verksamheten med närmare 300 besök per månad.
Vid denna tidpunkt kom mer än hälften av besökarna från Malmö. Personalen upplevde Malmömissbrukarna som betydligt mer krävande än Lundanarkomanerna och man uppmanade kollegorna vid
infektionskliniken i Malmö att skyndsamt starta en motsvarande verksamhet (a.a.).
Under hösten 1986 tog överläkaren vid infektionskliniken på Malmö Allmänna Sjukhus Torkil Moestrup kontakt med socialförvaltningen och narkomanvården i Malmö för en diskussion om ett eventuellt samarbete kring ett sprutbytesprogram i Malmö. Vid ett första sammanträffande i november 1986
redovisade narkomanvården sin negativa inställning till ”fria sprutor” och socialförvaltningens ledning
instämde i kritiken. Under mars månad 1987 möttes man igen, men inte heller detta möte ledde någon
vart. Moestrup hade bett narkomanvården om hjälp med en socialarbetare som skulle delta i den pla9

nerade sprutbytesverksamheten. Narkomanvården ansåg att man omöjligen kunde tillmötesgå denna
begäran eftersom narkomanvårdens syfte var att hjälpa människor att komma ifrån sitt missbruk – inte
att göra missbruket mindre farligt (Svensson, 1988). Socialförvaltningens representanter klargjorde att
om det ur medicinsk synpunkt ansågs nödvändigt att låta missbrukarna byta sprutor var detta ett medicinskt beslut som socialförvaltningen varken ville stödja eller motarbeta (Käll m fl, 2005). Sålunda
beslutade chefen för infektionskliniken vid Malmö Allmänna Sjukhus att ”en andra front” mot HIVsmittan skulle öppnas vid kliniken efter semesterperioden 1987 (Moestrup m fl, 1991). Detta trots att
riksdagens socialutskott ett par månader tidigare uttalat att inga fler försöksverksamheter jämte den i
Lund fick starta. I efterhand godkändes likväl även Malmöprogrammet som försöksverksamhet av
Socialstyrelsen (Käll m fl, 2005).
Att narkomanvården i Lund respektive Malmö inledningsvis hade olika syn på sprutbytesprogram
framgår av ovanstående beskrivning. Delvis kan meningsskiljaktigheterna ha sitt ursprung i olika organisatorisk tillhörighet. I Lund har narkomanvården utvecklats inom sjukvårdens ramar, med ett i huvudsak terapeutiskt/psykiatriskt synsätt på narkotikamissbruk. I Malmö har socialtjänsten haft huvudansvaret för narkomanvården och här har ideologisk inriktning och synsätt svängt en hel del under
åren. Intresset för ett samhällsperspektiv på narkotikamissbruk har dock bestått. Tillspetsat skulle man
kunna säga att i Lund har narkomanvård associerats med sjukvård och i Malmö med socialtjänst. Bilden är dock inte enhetlig eftersom infektionskliniken i Malmö varit involverad i narkomanvård under
decennier, framför allt genom vården av hepatitpatienter (Svensson, 1988).
När den av riksdagen beslutade försöksperioden för sprutbytesverksamhet närmade sig slutet fanns i
princip tre tänkbara alternativ: att stoppa de två pågående programmen, att förorda fortsatt försöksverksamhet eller att tillåta sprutbyte som en reguljär verksamhet. Efter viss vånda och interna motsättningar föreslog Socialstyrelsen fortsatt försöksverksamhet under ytterligare tre år, med möjlighet för
alla intresserade landsting att starta sprutbytesprogram (Olin, 1988). Riksdagen skärpte dock förutsättningarna i sitt beslut. Sprutbyte fick bedrivas på högst tre platser och försöken skulle ske på ett sådant
sätt att de var möjliga att utvärdera vetenskapligt (Socialstyrelsen, 2001a). Landstingens intresse var
dock svalt, endast Malmöhus Läns Landsting ansökte. Därmed var fortsatt verksamhet vid sprutbytesmottagningarna i Lund och Malmö säkerställd fram till sista december 1992.
Mot bakgrund av riksdagens utvärderingskrav gavs olika forskare i uppdrag att försöka fastställa
om sprutbytesprogrammen förhindrade spridning av HIV bland injektionsmissbrukare
om programmen ledde till att fler narkomaner sökte vård
om programmen påverkade nyrekryteringen av narkotikamissbrukare
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om programmen stod i strid med narkotikapolitikens målsättning ”ett narkotikafritt samhälle”
Utvärderingarna kunde emellertid inte ge några uttömmande svar på dessa frågor1, framför allt på
grund av otillräckliga faktaunderlag, en slutsats som även Socialstyrelsens vetenskapliga råd anslöt sig
till efter att ha granskat utvärderingarna (Käll m fl, 2005). Rådet betonade dock att man inte heller funnit några negativa konsekvenser av verksamheten. Likväl framhölls att ”organiserade kontakter med
socialtjänsten, vilket varit avsikten från början, inte har förekommit” (Socialstyrelsen, 2001b).
I juni 1993 överlämnade Socialstyrelsen sitt förslag till regeringen om hur man såg på fortsatt sprutbytesverksamhet i Sverige. Myndigheten förordade att varje läkare fick rätt att besluta vilka patienter som
kunde erhålla sprutor och kanyler. Socialstyrelsen underströk att frågan om fortsatt sprutbyte är komplicerad och inte möjlig att avgöra på säkra sakliga grunder. Man menade att formerna för fortsatt
verksamhet därför ytterst borde beslutas av regering och riksdag. Det dröjde emellertid två år innan
riksdagen erhöll den skrivelse där regeringen presenterade sitt förslag. Förslaget innebar fortsatt försöksverksamhet under förutsättning att de ursprungliga intentionerna i fråga om samarbete med socialtjänsten följdes och att missbrukarna genom sprutbytesverksamheten motiveras till vård och behandling (a.a.).
I riksdagsbehandlingen av regeringsförslaget betonades att Socialstyrelsen borde förstärka sina insatser
för att fortlöpande följa och utvärdera sprutbytesprojekten. Under hösten 1996 genomförde också
Socialstyrelsen en så kallad myndighetsinspektion av sprutbytena i Lund och Malmö. Vid inspektionerna framkom återigen brister beträffande samarbetet med socialtjänsten. Socialstyrelsen konstaterade
vidare att mottagningarna saknade uppgifter om hur många besökare som slussats vidare till narkomanvården och man kritiserade att vissa besökare – i strid mot patientjournallagen – tilläts vara anonyma. Socialstyrelsens sammanfattande bedömning var dock att verksamheterna borde få fortsätta,
men att de påtalade bristerna måste åtgärdas (Socialstyrelsen, 2001a).
Under slutet av 1990-talet uppmanade socialutskottet återigen Socialstyrelsen att göra en slutgiltig utvärdering av försöket med sprutbyte. I februari 2000 började utskottets tålamod att tryta och man
krävde nu skyndsamt en vetenskapligt hållbar utvärdering för att slutgiltigt kunna ta ställning till sprutbytets framtid. Socialstyrelsen replikerade med en promemoria där man försökte värdera kunskapsläget
kring sprutbytesverksamhet samt diskutera verksamheten i relation till de narkotikapolitiska målen.
Styrelsen konstaterar att något entydigt svar på om försöksverksamheterna förhindrar spridning av
1

Se avsnittet ”Tidigare studier av svenska sprutbytesprogram” längre fram i detta kapitel.
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HIV inte kan ges mot bakgrund av genomförda studier. Även om det vore möjligt att belägga positiva
effekter och på så sätt avgöra sprutbytets framtid utifrån strikt vetenskapliga utgångspunkter anser
man att frågan även har en etisk och politisk dimension. Socialstyrelsen bedömer för sin del att försöksverksamheterna i Lund och Malmö inte står i strid med det narkotikapolitiska målet ett narkotikafritt samhälle. Vidare anser man det sannolikt att sprutbytet bidragit till att öka deltagarnas motivation
att söka behandling för sitt missbruk (Socialstyrelsen, 2001a). Några empiriska belägg för detta ställningstagande presenteras dock inte. Någon ny vetenskaplig utvärdering presenterades alltså inte och
Socialstyrelsen avstår också från att avge ett eget förslag beträffande sprutbytesprogrammens framtid.
Man konstaterar att regering och riksdag har två alternativ, antingen kan man förbjuda fortsatt sprutbyte eller så kan man välja att ge ett villkorat generellt tillstånd (a.a.).
I januari 2002 presenterar regeringen ett förslag till ”Nationell narkotikahandlingsplan”. Här diskuteras
även sprutbytesprojekten och Socialstyrelsens promemoria, utan att regeringen tar ställning till något
av de två alternativen. Enligt handlingsplanen avser regeringen dock att se över lagstiftningen kring
sprutbytesverksamhet och återkomma till riksdagen med ett nytt lagförslag.
Ett steg på vägen mot ny lagreglering tas när den nationelle narkotikasamordnaren Björn Fries i mars
2003 lägger fram sitt förslag angående sprutbytesprogrammens framtid. Fries föreslår att de pågående
försöksverksamheterna i Lund och Malmö permanentas och att alla landsting som så önskar ges möjlighet att starta liknande reguljära verksamheter. Vid remissbehandlingen visar det sig att en klar majoritet ställer sig positiva till förslaget (Käll m fl, 2005). Det dröjer emellertid ytterligare tre år innan frågan är slutgiltigt avgjord, men i april 2006 röstar 192 riksdagsledamöter ja till sprutbyte i hela Sverige
medan 86 röstade emot eller avstod från att rösta. Den nya lagen om utbyte av sprutor och kanyler
(SFS 2006:323) trädde i kraft den första juli 2006 och därmed har en tjugo år lång försöksverksamhet
kommit till vägs ände. Nu kan alltså alla landsting – i samverkan med den kommun där verksamheten
ska bedrivas – ansöka hos Socialstyrelsen om att starta sprutbytesverksamhet. Socialstyrelsen håller för
närvarande på att utforma riktlinjer för verksamheten, men det är sedan tidigare klart att endast huvudmän som kan tillhandahålla avgiftnings- och behandlingsplatser kan räkna med att beviljas tillstånd
(Sprutbyte, Dnr 209/02).
Vilka effekter har då den nya lagen fått? Enligt en undersökning gjord av Riksförbundet För Hjälp åt
narkotika och Läkemedelsmissbrukare (RFHL) har för närvarande inte något landsting i Sverige planer
på att starta ytterligare sprutbytesverksamhet. Av samtliga landsting anger 80 procent att det finns en
stark ideologisk motvilja mot sprutbyte medan resterande uppger brister i samarbetet mellan kommun
och landsting som huvudskäl till varför man avstår från att ansöka (RFHL, 2006).
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Beskrivning av sprutbytet i Malmö
Eftersom den här avhandlingen utgår från material som insamlats vid sprutbytesmottagningen i
Malmö ter det sig angeläget att beskriva mottagningen och dess verksamhet. I följande avsnitt redogörs för sprutbytets målsättning, lokalmässiga förutsättningar, personalbemanning, rutiner och regler,
serviceerbjudanden samt en kort sammanställning över besöksutvecklingen mellan 1989 och 2003.
Målsättning
Verksamheten vid sprutbytesmottagningen har beskrivits i Läkartidningen. Här hävdar personalen att
mottagningens primära mål är att minska riskbeteendet bland injektionsmissbrukare och härigenom
förebygga HIV- och hepatitinfektioner (Moestrup m fl, 1991). Man menar att en minskad smittrisk
bland missbrukarna även reducerar risken att smitta sprids vidare till befolkningen i övrigt. Mottagningens testverksamhet sägs göra det möjligt att övervaka smittläget bland besökarna och personalens
goda kontakt med missbrukarna anses understödja snabba motåtgärder om en epidemi skulle bryta ut
(Cronberg m fl, 1989). Utöver det infektionsförebyggande arbetet förväntas mottagningen genom sin
breda kontaktyta mot missbrukarna utgöra en brygga till socialtjänst och narkomanvård (Moestrup m
fl, 1991; Socialstyrelsen, 2001a).
Lokaler
Sprutbytesmottagningen har egna lokaler på infektionskliniken vid Malmös universitetssjukhus
(UMAS), med ingång direkt från sjukhusparken. Via entrén når man mottagningens väntrum som innefattar sittplatser för sex personer, vilket ofta är betydligt färre än antalet väntande besökare. Från
väntrummet har man direkttillträde till ”sprutbytesrummet” som omfattar c:a 15 kvm. I rummet finns
en bänk med behållare för begagnade sprutor och kanyler, ett mobilt provtagningsbord och stol samt
en skrivplats för mottagningens dokumentationsdator. Ett kvarstående intryck är att sprutbytets lokaler är underdimensionerade och verksamheten trångbodd.
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Kristina Hansson, undersköterska på sprutbytet och en besökare som deponerar en begagnad spruta i behållaren för riskavfall

Från sprutbytesrummet leder en dörr ut till en inre korridor som förbinder sprutbytesmottagningen
med resten av infektionskliniken. Korridoren ansluter till kuratorns samtalsrum samt barnmorskans
undersökningsrum. Mottagningen är för närvarande öppen mellan klockan 10 och 15 måndag till torsdag med lunch 12 – 13. Fredagar är öppettiderna 9 till 12.
Personal
Vid starten arbetade två av infektionsklinikens undersköterskor en viss del av sin arbetstid på sprutbytesmottagningen. Idag, närmare tjugo år senare är den ena fortsatt verksam i sprutbytet på heltid medan den andra medverkar sporadiskt. Även mottagningens kurator har medverkat i verksamheten i
stort sett sedan starten. Personalkontinuiteten i programmet har alltså varit exceptionellt hög. Under
senare år har verksamheten bemannats med två undersköterskor på heltid, en sjuksköterska på halvtid,
en kurator som arbetar cirka 75 procent på sprutbytet, en halvtids överläkartjänst, en deltids sekreterare samt en barnmorska som besöker mottagningen en halvdag per vecka.
Stig Cronberg, infektionsklinikens tidigare chef och en av initiativtagarna till sprutbytesmottagningen i
Malmö, framhåller att verksamheten fungerar bra tack vare ”… den entusiasm, det engagemang, den
kompetens och den medkänsla som finns bland personalen”. Han ifrågasätter i vilken utsträckning
detta är möjligt att replikera i nytillkomna sprutbytesprogram (Cronberg, 1992).
Regler och besöksrutiner
Själva sprutbytet går till så att besökaren tar en nummerlapp och sätter sig i väntrummet och väntar på
sin tur. Sprutbytet sker i ett separat rum dit besökarna går en och en. Okända personer brukar tillfrågas
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om de varit på mottagningen tidigare och vad de vill ha hjälp med. Man förutsätter alltså inte att besöket föranleds av sprutbyte. Nya besökare informeras om att man måste ha fyllt 20 år för att delta i programmet2, att utlämnade sprutor och kanyler är avsedda för eget bruk och att de ska återlämnas på
mottagningen efter begagnandet. Man ska också kunna vidimera ett pågående injektionsmissbruk genom att uppvisa stickmärken. Personer som befinner sig i narkomanvård – drogfri eller någon form av
substitutionsbehandling3 har inte rätt att delta i sprutbytesprogrammet.
Antalet utlämnade ”verktyg” – maximalt tio sprutor och 20 kanyler per besök – antecknas och besökaren ”kvitterar” mottagandet med en namnteckning som kan vara påhittad eller riktig. Enligt personalen
uppger majoriteten sitt riktiga namn, bland regelbundna besökare i stort sett alla. Man frågar vidare om
besökaren är HIV-testad och när det senaste testet gjordes. Om det gått mer än tre månader erbjuder
man ett nytt test och föreslår även hepatittestning (Rönnberg m fl, 1992). Sprutbytesmottagningen har
ett eget patientdokumentationssystem som utöver information om besökarnas infektionsstatus innehåller uppgifter om civilstånd och bostadsförhållanden, utbildning, sysselsättning, ekonomi, etnicitet,
drogbruk, behandlingshistorik samt kriminalvård.4 Personalen intervjuar besökarna kring dessa förhållanden så snart det upplevs möjligt (a.a.).
Serviceutbud
Utöver möjligheten att byta begagnade injektionsverktyg mot sterila5 erbjuder sprutbytesmottagningen
i Malmö en hel del komplementär service. De två undersköterskorna – som ansvarar för den löpande
verksamheten – informerar om smittvägar och riskbeteenden när det gäller HIV och hepatit samt
uppmanar besökare med inaktuella provsvar att testa sig. Infekterade och sönderstuckna besökare
upplyses om spruthygien och injektionsteknik, man lägger om sår och bölder och utför annan enklare
sjukvård. Eftersom det är undersköterskorna som har den dagliga kontakten med besökarna får de
även en viktig social och kurativ funktion. Här ingår bland annat att försöka motivera till avgiftning
och behandling.
Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att utföra vaccinationer för att förebygga hepatit A och B.
Mottagningens läkare skriver vid behov ut recept och genomför undersökningar och medicinska behandlingsinsatser. Kuratorn erbjuder psykosociala stödinsatser, remitterar till beroendeklinikens avgift-

Underåriga besökare erbjuds kontakt med sprutbytets kurator och kan nyttja mottagningens övriga serviceutbud, undantaget själva
sprutbytet.
3 I Malmö finns för närvarande substitutionsunderhållsbehandling med metadon och subutex.
4 Patientdokumentationen presenteras mer utförligt i Kapitel 3.
5 Mottagningen erbjuder två olika typer av sprutor, 2 ml respektive 5 ml. Besökaren kan dessutom välja mellan tre olika typer av kanylstorlekar.
2
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ningsplatser och annan beroendevård samt förmedlar kontakt till socialtjänsten. Under en halv dag i
veckan finns även en barnmorska tillgänglig för rådgivning och gynekologiska undersökningar.
Enligt Kristina Hansson – undersköterska vid sprutbytesmottagningen – har omvårdnadsdelen, dvs.
omläggningar, samtal, rådgivning etc. fått en allt större betydelse, ”… det är idag ett lika viktigt inslag i
sprutbytesverksamheten som själva sprutorna”. Kollegan Britta Sjöström instämmer och hävdar att det
är till sprutbytet man vänder sig om allt, ”… graviditet, somatisk sjukvård, relationsproblem etc.”
(Rönnberg m fl, 1992, s. 44 och 36).
Verksamhetens omfattning och utveckling
Från starten i juli 1987 till våren 1989 hade sprutbytesmottagningen relativt få besökare och öppettiderna var begränsade till fyra timmar per vecka fördelat på två dagar. Under våren 1989 upptäcktes åtta
nya fall av HIV-infektion bland injektionsmissbrukare i Malmöområdet. Att smitta trängt in i populationen spred sig som en löpeld och mottagningen blev fullständigt anstormad av personer som ville
HIV-testa sig och byta sprutor. I samband med detta utökades öppettiderna till omkring 20 timmar
per vecka från måndag till fredag (Rönnberg m fl, 1992).
Under den knappt femton år långa perioden mellan sista mars 1989 och första december 2003 har
sprutbytet i Malmö besökts av 3654 individer som tillsammans gjort 177 699 dokumenterade besök.
På årsbasis har i genomsnitt 1028 individer gjort drygt 12 100 besök, vilket motsvarar cirka 1000 besök
per månad eller drygt 30 besök per dag. Av nedanstående tabell framgår hur besöksutvecklingen förändrats under perioden 1989 till 2003.
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Tabell 1.1 Besöksutvecklingen vid sprutbytesprogrammet mellan 1989 - 2003
N nya besökare

Andel nya sprutbytare (%)

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

År

N antal besökare
492
742
778
968
1035
1076
1152
1146
1146
1136
1171
1173
1128
1166
1119

N nettoförändring

362
228
293
252
213
248
204
209
210
201
213
173
200
156

49
29
30
24
20
22
18
18
18
17
18
15
17
14

+ 250
+ 35
+ 190
+ 67
+ 41
+ 76
-6
0
- 10
+ 35
+2
- 45
+ 38
- 91

m

1028

226

22

+ 42

Som framgår av tabellen var tillströmningen av nya besökare relativt omfattande under 1990-talets
inledning, för att under senare år successivt mattas av. Mellan 1989 och 2003 har i genomsnitt 226 nya
besökare tillkommit varje år, vilket motsvarar en årlig nyrekrytering kring 20 procent. Samtidigt har i
genomsnitt 184 individer per år avbrutit kontakten med mottagningen, vilket innebär en nettoökning
med cirka 40 deltagare per år. Omkring 1995 stabiliserades antalet besökare runt 1150 per år och har
därefter pendlat mellan 1119 och 1173. Efter 1995 har andelen förstagångsbesökare varierat mellan 14
och 18 procent per år samtidigt som man tappat kontakten med motsvarande andelar. I Kapitel 7 återfinns en detaljerad redovisning av hur olika grupper besöker sprutbytet och hur den service som erbjuds utnyttjas.

Tidigare studier av svenska sprutbytesprogram
Nedan följer kortfattade summeringar av tidigare undersökningar kring de svenska sprutbytesprogrammen. Merparten av dessa studier utgör försök att utifrån mer eller mindre begränsade empiriska
underlag värdera programmens förutsättningar och utfall. Utöver dessa undersökningar har ett flertal
artiklar författade av verksamhetsföreträdare i såväl Lund som Malmö publicerats i Läkartidningen.
Dessa har inte tagits med här eftersom de företrädesvis innehåller argument för varför sprutbytesprogram behövs i Sverige, beskriver programmens serviceutbud samt redovisar summariska sociodemografiska data över de första årens besökare.
Våren 1987 – alltså innan sprutbytesprogrammet i Malmö startat och programmet i Lund existerat
knappt sex månader – genomfördes en attitydundersökning kring sprutbyte bland narkomanvårdare i
Lund och Malmö. I undersökningen, som bar titeln ”Anses sprututdelning vara en realistisk åtgärd för
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att minska spridningen av HIV/AIDS bland narkomaner?”, intervjuades 29 personer. Studien visade
stora skillnader beträffande synen på ”fria sprutor” i de två städerna. I Lund ansåg samtliga tillfrågade
att injektionsverktyg borde finnas fritt tillgängliga för alla missbrukare, i Malmö var nästan hälften helt
emot fria sprutor. Drygt en fjärdedel av narkomanvårdarna i Malmö ansåg dessutom att ”sprututdelning” skulle leda till att fler började missbruka intravenöst medan ingen av de tillfrågade i Lund hyste
denna farhåga. Författarna tolkar de skilda ståndpunkterna som motsättningar mellan sjukvård och
socialtjänst. I Lund, som har en sjukvårdsbaserad narkomanvård är huvudsyftet att förebygga smittoöverföring, vilket enligt sjukvårdspersonalen i sin tur kan leda till minskat missbruk. I Malmö bedrivs
narkomanvården i huvudsak inom socialtjänsten och här har de flesta uppfattningen att man måste få
stopp på missbruket för att kunna förhindra spridningen av HIV (Kosztovics m fl, 1987).
Den första mer omfattande beskrivningen av sprutbytesverksamhet i Sverige publicerades 1988 och
bar titeln ”Lundamodellen – utvärdering av ett HIV-preventionsprojekt bland narkomaner” (Norrby,
1988a). Utvärderingen utgjordes av en antologi där personal på infektionskliniken och narkomanvårdsenheten avrapporterade erfarenheter från verksamhetens första femton månader. På uppdrag av
Socialstyrelsen sammanfattades utvärderingsmaterialet av professor Ragnar Norrby, klinikchef för infektionssjukvården i Lund. Norrby fann övervägande positiva effekter av sprutbytesverksamheten. Till
det mest positiva hörde att många angett att projektet underlättat och ökat kontakterna mellan sprutbytarna och narkomanvården, socialtjänsten och sjukvården. Enligt Norrby fanns heller inget som
pekade mot att projektet medfört några negativa effekter för samhället (a.a.).
Vid ungefär samma tidpunkt uppdrog Socialstyrelsen åt Socialhögskolan i Lund att göra en utvärdering
av sprutbytesprogrammens effekter på socialtjänsten respektive narkomanvården i Lund och Malmö. I
undersökningen, som betitlades ”Utdelningen av sprutor och kanyler till narkomaner i Malmö och
Lund” intervjuades ett 40-tal personer verksamma inom narkomanvården i Skåne samt femton aktiva
eller före detta missbrukare (Svensson, 1988). Författaren hävdar att medan de intervjuade narkomanvårdarna i Lund är entydigt positiva till sprutbyte är kollegorna i Malmö negativa eller tveksamma.
Sprutbytet i Malmö betecknas – i jämförelse med mottagningen i Lund – som ett ”lågprisalternativ”
med begränsade resurser, isolerade från såväl narkomanvård som socialtjänst. En av utvärderingens
slutsatser är att de skånska sprutbytesprogrammen har en stor kontaktyta mot injektionsmissbrukarna i
regionen, en potential som borde kunna utnyttjas bättre enligt författaren (a.a.).
Under slutet av 1988 publicerade Socialstyrelsens AIDS-kansli en rapport med titeln ”Med anledning
av HIV – en utvärdering av nationella och internationella erfarenheter av sprutbytesverksamheter för
intravenösa missbrukare” (Olin, 1988). Som framgår av titeln innehåller rapporten en sammanställning
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av resultat från en rad internationella undersökningar samt en del data från sprutbytesprogrammet i
Lund. I rapporten – som avsågs ligga till grund för ett riksdagsbeslut om de svenska programmens
framtid – föreslår utredarna att sprutbyte ska tillåtas som försöksverksamhet i alla landsting under tre
år, under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Dessa inkluderade bland annat att mottagningarna
tillhandahåller HIV-testning och aktiv rådgivning kring riskbeteenden, att besökarna motiveras till vård
och behandling, att ingen under 20 år får delta och att ett nära samarbete mellan sjukvård, narkomanvård och kriminalvård etableras.
I rapporten diskuteras huruvida samhället ger motstridiga budskap i och med att sprutbytesprogram
tillåts parallellt med en restriktiv narkotikapolitik. Efter genomgång av såväl etiska som praktiska argument finner utredarna att i valet mellan de två konkurrerande perspektiven – smittoprevention och
narkotikapolitik – måste de narkotikapolitiska målen prioriteras ned till förmån för HIV-bekämpning.
Bakom ställningstagandet återfinns en rad argument, varav de mest centrala torde vara att HIV är ett
dödligt virus som vi idag saknar effektiv behandling mot. Även om narkotikamissbruk ofta leder till
allvarliga skadeverkningar är överdödligheten inte så alarmerande. Missbruket går dessutom att behandla och en del individer upphör spontant. Vidare anförs att den omfattande satsningen på narkomanvård som medel att möta HIV-hotet inte lett till någon påtaglig reduktion av antalet narkotikamissbrukare. Än mer osäker är dess inverkan på HIV-epidemin. Mot denna bakgrund måste andra
motåtgärder övervägas och även om sprutbytesprogrammens betydelse inte går att bevisa är det enligt
författarna ett faktum att man i Skåne inte upptäckt någon nysmitta bland sprutbytarna (Olin, 1988).
Under 1989 publiceras ”Rena sprutor till narkomaner – HIV-förebyggande åtgärder enligt Lundamodellen” ett slags populärvetenskaplig beskrivning av sprutbytet i Lund författad av tre av initiativtagarna (Ljungberg m fl, 1989). Några av de viktigaste slutsatserna efter två års verksamhet är enligt författarna att man nått ut till betydligt fler missbrukare än man inledningsvis räknat med. Däremot har det
varit svårare att behålla besökarna i programmet och att få dem att komma regelbundet. Huruvida
sprutbytet haft någon inverkan på smittspridningen kan man inte sia om, dels pga. den korta tid man
varit igång, dels pga. att det generellt är mycket svårt att bevisa samband mellan utbredningen av HIV
och enskilda preventiva åtgärder. Däremot talar enkätuppgifter för att besökarna lärt sig mer om smittskydd genom sprutbytet och att andelen som delar spruta minskat under projekttiden. Man hävdar
vidare att sprutbytet medfört att andelen missbrukare som kunnat testas för HIV och hepatit ökat påtagligt. Avslutningsvis hävdas att sprutbytesmottagningen utgör en inkörsport till konventionell narkomanvård (a.a.).
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Under rubriken ”Sprutdelning – stickspår med marginella effekter” gör Johan Danielsson, dåvarande
informationssekreterare i Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) en kritisk granskning av tidigare
svenska studier kring sprutbytesverksamhet. Arbetet publicerades i föreningens egen tidskrift ”Anhörig” (1992b) samt sedermera i Socialmedicinsk tidskrift (1992a). Danielssons huvudsakliga påpekande
är att sprutbytesprogrammens påstådda effektivitet mot HIV-spridning idag är omöjlig att leda i bevis.
Överhuvudtaget underkänner författaren de svenska utvärderingar som gjorts och menar att de i huvudsak utgör partsinlagor. Danielsson lyfter fram en rad mindre positiva utvärderingsresultat, exempelvis att mycket få missbrukare besöker sprutbytet regelbundet, endast hälften av utdelade injektionsverktyg återlämnas, antalet besökare som erhållit kontakt med socialtjänsten eller narkomanvården via
sprutbytet är okänt eftersom det inte undersökts, andelen HIV-testade sprutbytare är inte större än
bland injektionsmissbrukare i Stockholm där inga sprutbytesprogram finns. Danielsson hävdar vidare
att det är felaktigt att jämföra utbredningen av HIV i Malmö och Stockholm. I Malmö tyder den låga
smittspridningen främst på att HIV-viruset aldrig förekommit i någon större omfattning medan epidemin fick en omfattande och snabb spridning i Stockholm innan man kände till spridningsmekanismerna. Enligt författaren är frågan om sprutbytesprograms legitimitet ytterst dock ett politiskt ställningstagande eftersom vi inte har – och inte heller kommer att få – tillräckligt med vetenskapliga bevis
vare sig för den ena eller andra ståndpunkten (a.a.).
Under 1992 – 1993 granskades sprutbytesmottagningarna återigen på Socialstyrelsens uppdrag. Denna
gång utmynnade granskningen i tre rapporter:
”Sprutbyte för personer med intravenöst missbruk” av professor Sten Rönnberg.
”Möjligheten att bedöma narkotikasituationens utveckling i Malmö – Lund och därigenom utvärdera sprututbytesverksamheten” av Orvar Olsson, CAN.
”Redogörelse för statistiska och andra informationer rörande förekomst av blodsmitta bland
s.k. intravenösa narkotikamissbrukare i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och
Malmö” av tidigare smittskyddsläkaren Carl-Fredrik de Ron.
Rönnbergs rapport baserades på intervjuer med sprutbytespersonal i Lund och Malmö samt patientuppgifter från Malmö. I korthet framkommer att en mycket liten andel av besökarna svarar för en stor
del av besöken. Av utlämnade sprutor återlämnas 70 procent. Socialtjänsten deltar inte i verksamheten
och sprutbytet remitterar endast i undantagsfall besökare till andra vårdgivare. En stor del av besökarna har förutom möjligheten att byta sprutor även nyttjat mottagningens övriga service, exempelvis har
nästan alla HIV-testats. Ingen av mottagningarna har anmält besökares vårdbehov enligt lagen om
vård av missbrukare (LVM) (Rönnberg m fl, 1992).
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Olssons (1992) rapport avsågs besvara frågan om sprutbytesmottagningarna påverkat narkotikamissbrukets utveckling i södra Sverige. I rapporten redovisas data från case-finding undersökningar som
gjorts i Malmö, Göteborg och Stockholm. För samtliga orter noteras att det tunga narkotikamissbruket
ökat, men eftersom undersökningarna gjorts på delvis olika sätt och under olika tidsperioder menar
författaren att det inte går att bedöma huruvida sprutbytesprogrammen i Skåne haft några effekter på
missbruksutvecklingen i området (a.a.).
I de Rons rapport angående smitta bland injektionsmissbrukare i storstadsområdena konstateras att
inga nya HIV-fall rapporterats efter 1990 i Malmöhus län. Under 1989 upptäcktes däremot några nya
fall bland missbrukare som besökt sprutbytet och enligt de Ron tycks dessa ha smittats under en period när de deltog i programmet. I Stockholm återfinns enligt rapporten anmärkningsvärt få nydiagnostiserade HIV-fall bland injektionsmissbrukare och i Göteborg bedöms endast enstaka missbrukare
smittade på hemorten (de Ron, 1993). Docent Johan Giesecke ombads av Socialstyrelsen att kommentera de Rons uppgifter. Giesecke hävdade att siffrorna kring HIV- och hepatitsmittade är för små för
att man ska kunna göra statistiskt säkra utsagor om skillnader mellan år och regioner (Socialstyrelsen,
1993).
I rapporten ”Utvärdering av sprututbytesverksamheten på infektionskliniken i Malmö 1989 – 1997
konstaterar författarna Nauclér och Bergqvist (1998), bägge verksamma på kliniken, att inga negativa
samhällseffekter av verksamheten kunnat beläggas, vare sig beträffande ökad nyrekrytering till injektionsmissbruk eller snabbare progression från oralt till intravenöst missbruk. Däremot har man funnit
en rad positiva resultat, exempelvis returneras 98 procent av utlämnade sprutor och 96 procent av
kanylerna, HIV-incidensen är extremt låg, vaccinering mot hepatit B har visat sig framgångsrik och
möjligheten att förebygga infektioner respektive tidigt behandla smittade individer har ökat. I likhet
med Svensson (1988) och Ljungberg m fl (1989) hävdar man att den ökade kontaktytan mot missbrukargruppen inneburit ökade möjligheter att remittera besökare till narkomanvården. Personalens goda
kontakt med besökarna har slutligen markant underlättat en snabb och effektiv smittspårning när
blodsmitta påvisats bland missbrukarna (Nauclér & Bergqvist, 1998).
Under 1999 publicerades ”Vänner eller fiender – en intressentutvärdering av sprututbytesprojektet i
Malmö” (Gershagen m fl, 1999). Studien är en studentuppsats från Socialhögskolan i Lund och tillkom
på uppdrag av klinikchefen i Malmö. Syftet är att undersöka uppfattningar kring sprutbyte bland verksamheter som på olika sätt berörs av sprutbytesprogrammet, men också bland politiker och inte minst
bland sprutbytarna själva. Sammantaget intervjuades 46 personer varav nitton sprutbytare. I undersökningen framkommer en mycket positiv och uppskattande syn på sprutbytesprogrammet i Malmö. Så21

väl representanter för sprutbytet som intervjuade besökare uttrycker kritik mot myndigheternas påbud
om socialtjänstkontakt. Man värnar även rätten att delta anonymt i sprutbyte. Uppsatsen refereras relativt ingående i Socialstyrelsens skrivelse med anledning av Socialutskottets betänkande 2001
(Socialstyrelsen, 2001a).
En grupp infektionsläkare publicerade under år 2000 en studie kring HIV- och hepatitincidens i en
kohort sprutbytesbesökare (Mansson m fl, 2000). Av de 698 initialt studerade var 15 (2,1 procent)
HIV-positiva vid första mättillfället. 515 besökare kunde nås för uppföljning, i genomsnitt 31 månader
efter den första mätningen. Under perioden påträffades ingen ny HIV-smitta. Däremot visade det sig
att 35 procent av de besökare som inte var hepatit B-och/eller hepatit-C smittade vid initialmätningen
smittats med något eller bägge virustyperna under studieperioden. En multipel logistisk regressionsanalys visade att ny hepatitsmitta hade samband med fängelsevistelse under uppföljningsperioden, ju fler
fängelsevistelser desto större smittrisk (OR 2.2; 95 % CI 1.04-4.74). Att inte ha drogfria perioder ökade
också risken för smitta (OR 5.7; CI 1.44-22.3) vilket även gällde frekventa besök på mottagningen, ju
tätare besök desto större smittrisk (OR 1.31; CI 1.02-1.7). Författarna konstaterar avslutningsvis att
både hepatit B och C spridningen är hög bland försökspersonerna, trots deltagande i sprutbytet (a.a.).
Under 2003 publicerades ytterligare en rapport kring sprutbyte initierad av Socialstyrelsen (Johansson,
2003). I rapporten beskrivs närmare 100 besökare som debuterade i sprutbytet i Malmö under 2001.
Enligt författaren utgör debutanterna en marginaliserad grupp som kännetecknas av psykisk ohälsa,
bristande utbildning, sysselsättning och boende. Ungefär hälften har tidigare behandlats för sitt narkotikamissbruk och en lika stor andel är tidigare straffade. Vid intervjutillfället hade två tredjedelar av
gruppen ingen kontakt med socialtjästen pga. narkotikamissbruk. Av de debutanter som erhöll försörjningsstöd hade blott hälften även en behandlingskontakt pga. missbruk, vilket enligt författaren kan
indikera att socialtjänsten i övriga fall inte kände till missbruksproblematiken. Till skillnad från vad som
framkommit i många andra studier tycks heroinmissbrukarna i den här undersökningen minst benägna
att dela injektionsverktyg. Högst injektionsrelaterat riskbeteende återfinns hos blandmissbrukare (a.a.).
Sammanfattning
Ovanstående studier redovisar argument för och emot de svenska sprutbytesprogrammen. När det
gäller huvudsyftet - att förebygga blodsmitta - hävdar förespråkarna att programmen bidragit till den
låga förekomsten av HIV-smitta i Skåne. Motståndarna menar att det är mycket svårt, för att inte säga
omöjligt att bevisa sprutbytesprogrammens betydelse i detta avseende. Vidare hävdas att det är felaktigt att jämföra utbredningen av HIV i Malmö och Stockholm eftersom viruset aldrig funnits i någon
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större omfattning i Skåne medan epidemin fick en omfattande och snabb spridning i Stockholm innan
man kände till spridningsmekanismerna (Danielsson, 1992a). En studie gör gällande att spridningen av
HIV bland injektionsmissbrukare i Stockholm och Göteborg – där det alltså inte finns några sprutbytesprogram – varit anmärkningsvärt låg efter det att spridningsvägarna blev kända (de Ron, 1993).
Spridningen av hepatit B och C – som i princip följer samma smittvägar som HIV – är fortsatt hög
bland sprutbytesdeltagarna i Malmö (Mansson m fl, 2000). Oavsett inställning till sprutbyte tycks flera
författare överens om att programmen i allmänhet inte nyttjas optimalt ur preventionssynpunkt. Det
har visat sig svårt att behålla besökarna och att få dem att komma regelbundet (Danielsson, 1992a;
Ljungberg m fl, 1989; Rönnberg m fl, 1992).
Jämsides med preventionsargumentet legitimeras programmen främst genom att de anses underlätta
och öka kontakterna mellan injektionsmissbrukare och narkomanvård/socialtjänst (Nauclér m fl, 1998;
Norrby, 1988b; Olin, 1988; Svensson, 1988). Flera empiriska undersökningar visar dock att det är
tveksamt i vilken utsträckning denna potential utnyttjas (Johansson, 2003; Rönnberg m fl, 1992). Att
en stor del av besökarna förutom möjligheten att byta sprutor även nyttjat programmens övriga service
tycks emellertid klarlagt. Nästan alla har HIV- och hepatittestats och många har vaccinerats mot hepatit A och B (Rönnberg m fl, 1992). Däremot råder delade meningar om andelen återlämnade verktyg
kan anses stor eller liten, vilket eventuellt kan sammanhänga med när och på vilket sätt detta mätts.
Kritikerna är heller inte särskilt imponerade av andelen HIV-testade sprutbytare, som sägs vara ungefär
densamma som bland injektionsmissbrukare i Stockholm.
Ett vanligt argument mot sprutbyte är att programmen leder till ökat narkotikamissbruk och framför
allt ett ökat intravenöst missbruk (Danielsson, 1992a). Sprutbytesförespråkarna hävdar dock att inga
negativa samhällseffekter kunnat beläggas (Norrby, 1988b; Socialstyrelsen, 2001a). En studie som avsågs belysa sakförhållanden kring detta menar att frågan är omöjlig att besvara utan experimentliknande betingelser (Olsson, 1992). Möjligen pekar en studie av debutanter i sprutbytet mot att programmen
knappast attraherar personer som nyligen missbruksdebuterat eftersom debutanterna i stor utsträckning utgjordes av marginaliserade missbrukare med tidigare erfarenhet av narkomanvård. Att få noviser påträffas torde även sammanhänga med programmens åldersgräns.
Två författare (Rönnberg, 1992; Danielsson 1992) framhåller att sprutbytesmottagningarna konsekvent
underlåter att anmäla besökares vårdbehov enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Möjligen
sammanhänger detta med att personalen inte vill skrämma besökarna med något som skulle kunna
göra dem negativa till sprutbyte, men det kan också uppfattas som ett stöd för ställningstagandet att
HIV-bekämpning är viktigare än missbruksbehandling. Konsekvensen kan bli två konkurrerande sy23

stem för missbruksvård; å ena sidan sjukvården som utan krav på motprestation erbjuder omsorg och
service och å andra sidan socialtjänsten med extensiva tvångsmöjligheter. Härigenom finns risk att
sprutbytet får överta en kontaktfunktion visavi missbrukarna som egentligen åligger socialtjänsten.

Olika perspektiv på sprutbytesverksamhet
Som framgått i tidigare avsnitt har de svenska sprutbytesprogrammen alltsedan starten varit föremål
för en intensiv debatt. I debatten har fyra grundläggande perspektiv på verksamheten kunnat urskiljas
– folkhälsoperspektivet, skadereduktions- eller normaliseringsperspektivet, det restriktiva perspektivet
samt drogpreventionsperspektivet – vart och ett med mer eller mindre explicita föreställningar om
sprutbytesprograms konsekvenser. Nedan följer en kort redogörelse för respektive perspektiv.
Folkhälsoperspektivet
Bakom folkhälsoperspektivet återfinns ett risklogiskt skademinimeringstänkande som används som
motivering bland annat när narkotikarelaterade epidemier som hotar folkhälsan ska åtgärdas. Missbrukaren ses här som en folkhälsorisk och interventioner krävs för att få riskerna under kontroll. Tankegången är att sprutbytesprogram minskar det ur smittsynpunkt riskabla sprutdelandet genom distribution av sterila injektionsverktyg. Härigenom kan antalet HIV- respektive hepatitsmittade missbrukare
reduceras, vilket även minskar smittrisken för normalbefolkningen, vilket i sin tur leder till förbättrad
folkhälsa. Tankegången kan åskådliggöras genom följande ”verkningsmodell”:
Sprutbyte → minskad sprutdelning → färre smittade (HIV/hepatit) → bättre folkhälsa
I ett folkhälsoperspektiv kan sprutbytesprogram betraktas som en konkret praktik utan ideologiska
konnotationer. På så sätt har konflikter med den restriktiva narkotikapolitiken tonats ned. Principiellt
har man kunnat hålla fast vid en restriktiv politik som bygger på totalförbud. I praktiken har man dock
av nödtvång sett sig tvungen att vidta olika åtgärder som inte primärt eftersträvar drogfrihet utan enbart söker minska hälsoriskerna för missbrukarna och det omgivande samhället (Hurme, 2002). Bland
personalen vid sprutbytesmottagningen i Malmö är det här perspektivet väl representerat. Man har en
negativ inställning till droger och man stöder en restriktiv narkotikapolitik men man anser att missbrukarna måste få hjälp att undvika svåra infektionssjukdomar, för att de i förlängningen inte skall smitta
andra (Sjöström, personlig kommunikation, 2005).
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Skadereduktions-/normaliseringsperspektivet
Sprutbytes- och metadonprogram är exempel på interventioner inom missbruksområdet som ofta
förknippas med begreppet ”harm reduction”, eller på svenska ”skadereduktion”. Begreppet är knappast enhetligt utan ”… snarare ett slagord med mycket varierande innehåll, beroende på situation och
synvinkel” (Hurme, 2002, p. 239; Schoenbaum m fl, 1996).
Skadereduktion förs ofta fram som en generell narkotikapolitisk strategi och ett alternativ till den restriktiva narkotikapolitiken. Medan en restriktiv politik försöker hindra alla former av narkotikabruk
med målsättningen att nå ett narkotikafritt samhälle är det primära målet med skadereduktion att
minska skadorna av narkotikabruk. Utgångspunkten är att användning av narkotika är ett etablerat
samhällsfenomen som är omöjligt att totalt eliminera. Skadereduktionen syftar till att minimera de
skadliga effekter som narkotikabruket och narkotikakontrollen har på användaren själv, hans näromgivning och hela samhället. Drogfrihet i behandling eller när det gäller andra samhälleliga interventioner utgör i sig inte heller ett överordnat mål (Saarto, 1998).
Det tydligaste ideologiska uttrycket för skadereduktionsmodellen är det så kallade ”normaliseringsperspektivet”. Här är narkotikabruk ett uttryck för individens fria val, ett val som kan likställas med konsumtion av andra för individen hälsovådliga substanser som koffein, nikotin etc. Samhället har inte rätt
att inskränka individens frihet att göra detta val eller diskriminera honom/henne på grund av narkotikakonsumtionen. Samhället bör däremot på olika sätt ge stöd, hjälp och service till den narkotikakonsument som efterfrågar sådana tjänster. Synsättet tar fasta på brukarens ställning som medborgare och
varje praxis som inskränker dennes rättigheter och jämlikhet anses skadliga på samma sätt som hälsoskador. Skadereduktion blir i det här perspektivet liktydigt med att värna individens jämbördiga handlingsmöjligheter och rättigheter (Hurme, 2002). Konsekvenserna av ett skadereduktions-/ normaliseringsperspektiv på sprutbytesverksamhet kan sammanfattas i nedanstående verkningsmodell:
Sprutbyte → ökad kontakt med sjukvård & socialtjänst → minskad stigmatisering → ökad social integration och
förbättrad hälsa
Besöken i sprutbytet kan minska den enskildes känsla av stigmatisering genom ett vänligt och ickemoraliserande bemötande från personalen. Förhållningssättet jämte den service som tillhandahålls kan
öka besökarnas sociala integration och leda till en bättre hälsa. Detta kan åstadkommas genom information om smittvägar och hur man skyddar sig. Personalen kan också lära ut adekvat injektionsteknik
och informera om skadliga interaktionseffekter när flera preparat mixas, vilket kan minska
bland(miss)bruket. Osmittade besökare kan erbjudas vaccinationsprogram samt motiveras att upprätthålla ett lågt riskbeteende genom kontinuerliga tester av infektionsstatus medan nysmittade besökare
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genom tidig upptäckt snabbt kan komma i behandling. Remitteringar till andra vård- och behandlingsgivare kan på olika sätt gagna besökarens hälsa, exempelvis kan en period på avgiftningsenheten ge ett
uppehåll i narkotikaanvändningen. En kontakt med socialtjänsten kan resultera i försörjningsstöd och
en förbättrad ekonomi samt hjälp att skaffa bostad.
Det restriktiva perspektivet
Sedan slutet av 1970-talet anses Sverige ha en restriktiv narkotikapolitik, vars uttalade målsättning är
”ett narkotikafritt samhälle” (Folkhälsoinstitutet, 1993). Strategin innehåller enligt officiella dokument
två samverkande huvudkomponenter, nämligen att minska tillgången och efterfrågan på narkotika.
Detta ska åstadkommas genom förebyggande insatser, kontroll och sanktioner samt vård- och behandlingsinsatser. De förebyggande insatserna går i stor utsträckning ut på att skapa och upprätthålla negativa attityder mot droger. Kontroll och sanktioner syftar till att minska tillgången på narkotika genom
att beivra all icke medicinsk befattning, inklusive egen konsumtion. Vården – som ofta organiserats i så
kallade vårdkedjor med uppsökarteam, avgiftning, öppenvård, institutionsvård samt eftervård – har
med undantag av ett fåtal substitutionsbehandlingsprogram varit drogfri och syftat till att få missbrukarna att avsluta sitt missbruk. Såväl ungdomar som vuxna missbrukare kan tvångsvårdas, om missbruket anses utgöra en allvarlig fara för individen eller omgivningen (a.a.).
Motståndare mot sprutbyte hävdar ofta att programmen står i strid med den restriktiva narkotikapolitiken, vilken man menar är en förutsättning för att minska narkotikamissbruket och därmed förknippade problem. Man hävdar exempelvis att betydligt fler narkomaner dör av andra narkotikarelaterade
komplikationer (överdoser, olyckor etc.) än av AIDS (Persson, 1993). Man anser vidare att sprutbytesprogram utgör en paradox eftersom all icke-medicinsk befattning med narkotika är förbjuden enligt
svensk lag och ändå delar samhället ut verktyg som gör lagbrotten möjliga. Bland anhängarna av det
restriktiva perspektivet finns en oro över att sprutbytesprogram är första steget mot en ny narkotikapolitik, som på sikt kan innebära kommunala injektionsrum och i slutändan legalisering av narkotika
(Danielsson, 1992a).
Tillskyndarna av det restriktiva perspektivet menar att det finns andra metoder som är effektivare än
sprutbytesprogram när det gäller att minska riskbeteendet bland injektionsmissbrukare, exempelvis
information/upplysning i kombination med omfattande testning. Man hävdar vidare att riskbeteendet
bland missbrukare som inte nyttjar sprutbytesprogram ofta minskat minst lika mycket som bland
sprutbytare (Käll m fl, 2005). Enligt vissa bedömare återfinns heller inga signifikanta skillnader mellan
sprutbytare och icke sprutbytare i Malmö när det gäller spridningen av HIV och hepatit (Annell, 2005).
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Anhängare av det restriktiva perspektivet hävdar att sprutbytesprogram underlättar narkotikamissbruk
och att den enskildes motivation att sluta använda droger därmed undermineras. Härigenom skulle
alltså programmen bidra till ett förlängt injektionsmissbruk.
Sprutbyte → underlättar iv-missbruk → svagare motiv att sluta → längre tid i iv-missbruk
Man menar också att en myndighetssanktionerad utdelning av injektionsverktyg sänker tröskeln till
intravenöst missbruk för personer som idag tar narkotika via munnen. Sålunda skulle sprutbytesprogrammen bidra till en ökning av antalet injektionsmissbrukare (Myrbäck, 1989).
Sprutbyte → underlättar iv-missbruk → ökade incitament att börja → ökat injektionsmissbruk
Även bland dem som ser sprutbytesprogram som en ren smittskyddsåtgärd hävdas ibland att dessa
risker är reella, men att smittskyddsaspekten – som alltså uppnås genom ett säkrare injektionsbeteende
i och med att missbrukarna inte längre behöver dela verktyg – är viktigare än ett eventuellt förlängt och
ökat missbruk (Wodak m fl, 2006).
En annan relativt vanlig invändning mot sprutbytesprogram är att de - i tider av ekonomiska nedskärningar - utgör ett hot mot den drogfria narkomanvården. Billiga sprutbytesprogram kan alltså befaras
ersätta relativt kostsam institutionsbaserad narkomanvård. Sprutbytesprogrammen blir en sorts alibi
för politiker och andra beslutsfattare, som trots institutionsnedläggningar alltjämt kan hävda att man
bedriver en aktiv narkomanvård (Käll m fl, 2005; Rönnberg m fl, 1992).
Att bedriva sprutbytesverksamhet i ett land med en restriktiv narkotikapolitik kan enligt en av initiativtagarna till Malmömottagningen, tidigare överläkaren Stig Cronberg, innebära positiva konsekvenser.
Enligt Cronberg är sprutbytarna medvetna om den skepsis som många politiker hyser för verksamheten och besökarna sägs vara angelägna att samverka med personalen för att inte underblåsa kritiken.
Motståndarna mot sprutbyte har härigenom bidragit till att verksamheten bedrivs mer strikt än den
annars kanske skulle ha gjorts enligt Cronberg (Rönnberg m fl, 1992).

Drogpreventionsperspektivet
Som tidigare nämnts är en uttalad målsättning med de svenska sprutbytesprogrammen att slussa besökare vidare till socialtjänst och narkomanvård, där de förväntas få adekvat hjälp att komma ur sitt
missbruk. Tanken är att sprutbytesprogrammens ”lågtröskelkaraktär” kan attrahera missbrukare utan
kontakt med andra vård- eller behandlingsgivare. Besökarna ska genom förtroendefulla relationer med
personalen motiveras att acceptera erbjudanden om vård och behandling, vilken i sin tur kan leda till
minskat missbruk och i förlängningen färre smittade (Socialstyrelsen, 2001a).
27

Sprutbyte → kontaktyta mot missbrukare → motivera till behandling → minskat missbruk → färre smittade
Verkningsmodellen har stöd bland personalen i sprutbytet. Enligt Britta Sjöström, undersköterska på
sprutbytet i Malmö går verksamheten alltmer ut på att locka till sig missbrukare, ”…att etablera en
kontakt och på så sätt bearbeta och motivera dem att sluta missbruka eller i varje fall missbruka lite
skötsammare” (personlig kommunikation, 2005). Tidigare narkomanvårdsöverläkaren Kerstin Tunving
hävdade att många tidigare okända missbrukare fått hjälp via sprutbytesprogrammen och att åtskilliga
av dem lockats över till narkomanvården (Rönnberg m fl, 1992). Enligt Bengt Andersson, tidigare kurator vid sprutbytesmottagningen i Lund, är en av sprutbytesprogrammens stora vinster att man
snabbt kan få kännedom om när en besökare är på väg att ”gå ner sig i missbruk”. Enligt Andersson
sätter man då in stor kraft för att förmå vederbörande att acceptera en period i vård (a.a.). Möjligen
kan man hävda att drogpreventionsperspektivet är ett slags statlig kompromiss för att tona ner motsättningen mellan att ge missbrukare tillgång till injektionsverktyg i en annars narkotikapolitiskt restriktiv kontext.

28

Syfte och frågeställningar
Avhandlingens syfte är att beskriva de narkotikamissbrukare som besöker sprutbytesmottagningen på
infektionskliniken vid Malmö allmänna sjukhus, vad som karaktäriserar dem och deras sätt att utnyttja
mottagningens service samt att undersöka utfall av deltagande i sprutbyte i termer av hälsa och social
situation. Kortfattat kan syftet sägas vara att undersöka vilka funktioner sprutbytesprogrammet fyller
för olika grupper av besökare.
Syftet kan brytas ner i tre övergripande frågeställningar: 1) Vilka är det som besöker sprutbytesmottagningen? 2) Hur ofta de gör sina besök och vilka tjänster utnyttjar de? samt 3) Hur ser sambanden ut
mellan deltagande i sprutbyte och besökarnas riskbeteende, hälsa och sociala situation?

Den första frågan – vilka är sprutbytarna?
Här beskrivs sprutbytesbesökarnas sociala förhållanden, missbrukssituation samt hälsa. Besökarna
jämförs med andra tunga narkotikamissbrukare från drogscenen i Malmö, vilka inte deltar i sprutbytesprogrammet och tunga narkotikamissbrukare från drogscenerna i Stockholm respektive Göteborg,
där inga legala program för sprutbyte existerar. Frågeställningen avses belysa om sprutbytarna utgör en
selekterad grupp som avviker från andra tunga missbrukare och om så är fallet – på vilket sätt de avviker. Att undersöka detta har betydelse bland annat för att ge oss underlag för hypoteser om riskbeteenden bland sprutbytare i relation till andra grupper av tunga narkotikamissbrukare. Frågan om vilka
sprutbytarna är behandlas framför allt i Kapitel 4.
I Kapitel 5 fördjupas bilden av sprutbytarna. Med hjälp av en rad variabler delas besökarna in i olika
grupper efter i vilken utsträckning man visar tecken på integration i majoritetssamhället respektive
involvering i subkulturen. Kopplingen till riskbeteenden finns även här, eftersom ett flertal studier
visat att högst riskbeteende ofta återfinns hos de missbrukare som är mest involverade i subkulturen. I
kapitlet undersöks i vilken utsträckning det finns samband mellan aktuell integration/involvering och
sprutdelning samt förekomst av hepatit och HIV. Härutöver redovisas i vilken utsträckning utsatthet
under uppväxten och karakteristika kring narkotikamissbruket sammanhänger med social integration
respektive subkulturell involvering.

Den andra frågan – hur utnyttjar besökarna sprutbytesmottagningen?
I den här delen av avhandlingen – som återfinns i Kapitel 6 – undersöks hur sprutbytesmottagningens
service utnyttjas av besökarna. Flera studier har visat att kunskapen om hur sprutbytesprogram utnytt29

jas är bristfällig. Följaktligen vet vi relativt lite om olika sätt att nyttja den service som programmen
erbjuder och vad som eventuellt karaktäriserar olika typer av användare. I och med detta försvåras
möjligheten att bedöma om programmens serviceutbud har olika attraktionskraft för olika typer av
användare samt att i ett senare steg avgöra om programmens utfall sammanhänger med hur de nyttjas.
Vid mottagningen i Malmö registreras emellertid alla besök, inklusive vilken typ av service som förmedlats. Här ges alltså möjlighet att teckna en relativt detaljerad bild av hur mottagningen utnyttjas och
vad som karaktäriserar grupper med olika nyttjandemönster.

Den tredje frågan – vilka samband finns mellan deltagande i sprutbyte och besökarnas riskbeteende, hälsa och sociala
situation?
Den avslutande frågeställningen knyter an till sprutbytesmottagningens målsättning att minska riskbeteendet bland injektionsmissbrukare och härigenom förebygga HIV- och hepatitinfektioner. Analyserna inleds med en undersökning av vilka faktorer som samvarierar med fortgående sprutdelning bland
sprutbytarna samt vilka faktorer som samvarierar med blodsmitta. En faktor som i många studier visat
sig betydelsefull i det här sammanhanget är sprutbytesprogrammens förmåga att tillgodose besökarnas
behov av sterila sprutor och kanyler. Malmöprogrammets täckningskapacitet analyseras här för olika
grupper av besökare. Även sambandet mellan spruttäckning och sprutdelning studeras, alltså om benägenheten att dela injektionsverktyg sammanhänger med i vilken utsträckning man täcker sitt behov av
sterila verktyg via programmet. Även när det gäller andra utfallsrelaterade variabler kan programmet ha
olika betydelse för olika typer av besökare. För hepatit har exempelvis hastigheten med vilken smitta
sprids studerats i relation till olika grad av social integration respektive subkulturell involvering.
Förändringar beträffande graden av integration och involvering under tiden i sprutbytesprogrammet
har även analyserats specifikt. Här har vi undersökt om populationen i sin helhet respektive olika
grupper av sprutbytare går mot högre eller lägre grad av involvering i missbruksvärlden under tiden i
programmet. På motsvarande sätt har eventuella förändringar beträffande besökarnas sociala integration studerats. Eftersom det i Sverige finns en uttalad ambition att sprutbytesprogram ska medverka till
att besökarna slussas in i den reguljära narkomanvården har avslutningsvis omfattningen av behandlingskontakter före debuten i sprutbytet undersökts och jämförts med motsvarande kontakter under
tiden i programmet. Samtliga ovan beskrivna analyser återfinns i Kapitel 7.
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Fyra perspektiv på sprutbytesprogram i belysning av avhandlingens frågeställningar
Där det är möjligt kommer resultat kopplade till avhandlingens frågeställningar att användas för att
empiriskt belysa de fyra perspektiv på sprutbytesverksamhet som introducerades ovan. Folkhälsoperspektivet kan sålunda analyseras med hjälp av resultat kring spruttäckning och sprutdelning samt hepatitsmitta. Här prövas alltså grundantagandet att sprutbyte minskar sprutdelning och smittspridning. På
motsvarande sätt kommer skademinimerings-/normaliseringsperspektivet att analyseras med hjälp av
resultat kring serviceutnyttjande samt integrations- respektive involveringsförlopp. Här prövas antagandet att sprutbyte medverkar till en ökad social integration bland besökarna. Det restriktiva perspektivet innehåller antagandet att sprutbytesprogram leder till att fler börjar injicera narkotika samt förlänger tiden i intravenöst missbruk bland dem som nyttjar programmen. I Kapitel 4 redovisas jämförelser kring hur det tunga narkotikamissbruket utvecklats i Stockholm, Göteborg och Malmö. Resultaten medger dock inga säkra slutsatser om sprutbytets eventuella inverkan på rekryteringen av injektionsmissbrukare. Ett försiktigt resonemang förs dock i Kapitel 8 om eventuella kopplingar mellan
sprutbytesprogrammet och narkotikamissbrukets utveckling i Malmö jämfört med utvecklingen i
Stockholm. I Kapitel 4 redovisas data kring hur lång tid narkotikamissbruket i allmänhet pågått bland
storstädernas tunga missbrukare, dock utan möjlighet att koppla redovisade skillander till sprutbytesverksamhet. Drogpreventionsperspektivet kan däremot analyseras mot bakgrund av data kring sprutbytarnas kontakter med socialtjänst och narkomanvård innan debuten i programmet respektive under
tiden i programmet. Indirekt har även nyttjandet av mottagningens komplementära service betydelse
här, eftersom det är programmets kurator som remitterar till olika typer av vård. Det underliggande
antagandet som prövas är att sprutbytesprogram motiverar besökarna att etablera kontakter med socialtjänst och narkomanvård.

Övriga kapitel
Ovan har inriktningen i Kapitel 4, 5, 6 och 7 beskrivits. I Kapitel 2 – som består av en litteraturöversikt
– belyses fyra aspekter av sprutbytesverksamhet. Inledningsvis görs en internationell utblick kring synen på- och implementeringen av sprutbytesprogram. Därefter redovisas studier kring riskbeteenden
och riskgrupper. Kapitlets huvudavsnitt fokuserar utfall relaterade till sprutbytesprogram med avseende på omfattningen av intravenöst narkotikamissbruk, riskbeteenden samt smittöverföring. Avslutningsvis berörs i vilken utsträckning programmen visat sig kapabla att täcka besökarnas behov av sterila verktyg. Kapitel 3 innehåller en redovisning av material och metoder. Här presenteras de två datamaterial som är centrala i avhandlingen – ett intervjumaterial och ett registermaterial – samt på vilket
sätt respektive material använts för att besvara avhandlingens frågeställningar. I Kapitel 8 – som är
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avhandlingens slutkapitel – diskuteras de huvudsakliga resultaten i ljuset av olika perspektiv på sprutbytesprogram. Här återknyts till det inledande syftet att undersöka vilken funktion/funktioner sprutbytesprogrammet i Malmö har för olika besökare.
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Kapitel 2. Sprutbyte i litteraturen – en översikt
Den vetenskapliga litteraturen kring sprutbytesverksamhet för intravenösa narkotikamissbrukare är
omfattande. Av naturliga skäl har det inte varit möjligt att inom ramen för avhandlingsarbetet detaljgranska all litteratur inom området. Urvalet till den översikt som följer baserar sig på artiklar och annat
skriftligt material som indexerats i någon av databaserna Cork, Pubmed (Medline), Sciencedirect, ISI,
Psycinfo, Social services abstracts samt Sosig. Som sökbegrepp har jag genomgående använt ”syringe
OR needle exchange”. Sökningarna har begränsats till engelskspråkig litteratur från slutet av 1980-talet
och framåt.
Sammantaget har sökningarna givit c:a 700 träffar. Genom att eliminera ett flertal studier som beskriver implementeringsprocessen för enskilda sprutbytesprogram, studier med mycket små urval samt
studier som visserligen utgår från deltagare i sprutbyte men som fokuserar specifika interventioner
utanför ramarna för denna avhandling nedbringades antalet relevanta studier till c:a 350. Dessa har
grupperats i fyra områden. Kapitlet inleds med studier som belyser synen på och implementeringen av
sprutbytesprogram i olika länder. Därefter följer ett avsnitt som berör omfattningen av sprutdelning
samt pekar ut grupper som är särskilt utsatta för HIV och hepatitsmitta. Litteraturöversiktens huvudavsnitt innehåller studier som fokuserar utfall relaterade till sprutbytesprogram. Här berörs i separata
avsnitt vad som framkommit kring programmens inverkan på omfattningen av intravenöst narkotikamissbruk, riskbeteende samt smittöverföring. Avslutningsvis berörs programmens spruttäckningskapacitet, dvs. förmågan att täcka besökarnas behov av sterila verktyg.
En betydande del av de studier kring sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare som påträffats i
databaserna är författade av forskare med annan ämnestillhörighet än socialt arbete. Denna forskningsöversikt bär tydliga spår av detta såtillvida att många av de studier som refereras har ett epidemiologiskt perspektiv.

Metodologiska överväganden i studier av sprutbytesprogram
I en översiktsartikel kring sprutbytesprograms effektivitet diskuterar Bastos och Strathdee (2000) metodologiska överväganden och ställningstaganden. En given design för att studera sprutbytesprograms
effektivitet kan tyckas vara en randomiserad klinisk studie av individer i ett avgränsat område som har
respektive inte har tillgång till sprutbytesprogram. Mot ett sådant upplägg kan dock etiska argument
anföras eftersom merparten av internationella studier enligt många författare ger stöd för att sprutbytesprogram innebär ett skydd mot förekomst av HIV och hepatitsmitta (Lurie m fl, 1997).
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Att jämföra geografiska områden med tillgång respektive inte tillgång till sprutbytesprogram, istället för
individer är oftast inte heller möjligt eftersom lokala drogarenor har sina egna karakteristiska särdrag
och egenheter. Detta är enligt Bastos och Strathdee förhållanden som förklarar varför de flesta undersökningar av sprutbytesprogram är upplagda som observationsstudier. Sådana studier måste dock enligt författarna adressera en rad faktorer av metodologisk karaktär, exempelvis selektionsmekanismer
som påverkar programutnyttjandet, dynamiken vid överföring av infektionssjukdom, rörelser mellan
och inom missbrukarnas nätverk samt inte minst svårigheten att mäta beteenden som ofta är dolda
och återfinns hos populationer som är svåra att nå (a.a.).
Bastos och Strathdee påpekar vidare att många utvärderingar av sprutbytesprogram inte explicitgjort
metodologiska svårigheter som begränsar möjligheterna till orsaksmässiga slutsatser från observationsstudier. Det faktum att betydande skillnader existerar mellan olika sprutbytesprogram, såväl i ett internationellt som nationellt perspektiv beträffande policy, infrastruktur och andra kontextuella faktorer
kan påverka i vilken utsträckning enskilda sprutbytesprogram förmår tillhandahålla ett effektivt smittskydd och försvårar jämförelser mellan olika program (a.a.). I många studier där sprutbytesbesökare
jämförs med ickebesökare bortses exempelvis från möjligheten att ickebesökarna kan ha täckt sitt behov av sterila injektionsverktyg på annat/andra sätt som i smittskyddshänseende är fullt jämförbara
med sprutbytesprogram (van Ameijden m fl, 1998).
Andra exempel på metodologiska svårigheter är osäkerhet kring validiteten i självrapporterat riskbeteende. Vissa studier har påvisat validitet för den här typen av data (De Irala m fl, 1996) medan andra
indikerar att injektionsmissbrukare underrapporterar riskbeteenden (Des Jarlais m fl, 1999). Gibson
och medarbetare påtalar avslutningsvis risken för stora bortfall i samband med uppföljande datainsamling och varnar samtidigt för att låg förekomst av HIV-virus vid baslinjemätning utgör ett potentiellt
problem, särskilt vid longitudinella undersökningar (Gibson m fl, 2001).
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Sprutbytesprogram – bakgrund, uppdrag och utveckling
Att injicera narkotika intravenöst innebär en betydande riskfaktor för HIV bland världens uppskattningsvis 3,5 - 5,5 millioner sprutnarkomaner, i uppemot 140 länder (Ball m fl, 1998; Inungu m fl, 2003;
Mann m fl, 1996; Stimson m fl, 1998). Olika undersökningar har visat att bland dem som smittas av
HIV är varje år mellan hälften och tre fjärdedelar injektionsmissbrukare (Rhodes m fl, 1999). I USA
utgör injektionsmissbruk den enskilt största smittfaktorn och här svarar sprutnarkomaner för drygt en
tredjedel av samtliga nya AIDS-fall varje år (HIV/AIDS Surveillance Report, 1999). Eftersom ett effektivt vaccin mot AIDS alltjämt saknas är åtgärder för att förebygga smittspridning det främsta verktyget
för att bromsa den globala HIV-epidemin.
Injektionsmissbrukare löper risk att själva smittas och smitta andra på i huvudsak två sätt. Dels via
sprutdelning, dvs. att lämna vidare eller ta emot en spruta som använts av någon annan (Des Jarlais m
fl, 1995). Smittorisken uppstår om den använda sprutan innehåller rester av HIV-infekterat blod. Dels
via oskyddade vaginala och anala samlag med en smittad person. Interventioner som kan minska förekomsten av dylika riskbeteenden utgör således viktiga inslag i en HIV-förebyggande policy (Gibson m
fl, 2001). Exempel på insatser som avses reducera riskbeteende bland injektionsmissbrukare är missbruksbehandling, HIV-testning och rådgivning, uppsökande fältarbete, informationskampanjer för
säker sex och säkrare injektionsteknik samt ökad tillgänglighet till sterila injektionsverktyg, till exempel
genom sprutbytesprogram.
Sprutbyte innebär i korthet att narkotikamissbrukare kan lämna in sina begagnade potentiellt kontaminerade sprutor och kanyler och i gengäld erhålla sterila. Det första sprutbytesprogrammet startades i
Amsterdam 1984 på initiativ av narkotikamissbrukarnas egen intresseorganisation ”Junkibonden”.
Numera finns sprutbytesprogram i ett 40-tal länder spridda över alla kontinenter, men framför allt i
Europa, Australien och USA (Commonwealth Department of Health and Ageing, 2002).
En föregångare till sprutbytesverksamhet var program för distribution av klorin för desinficering av
injektionsverktyg (Watters, 1994a). Sådana program existerar alltjämt, framför allt i vissa utvecklingsländer men har i flera studier visat sig vara relativt ineffektiva (Chatterjee m fl, 1996; Maharjan m fl,
1996). Syftet med sprutbytesprogram är primärt att minska cirkulationen av kontaminerade injektionsutensilier och på så sätt reducera den injektionsrelaterade spridningen av blodburna sjukdomsalstrande
organismer, företrädesvis HIV och hepatit B och C (Kaplan, 1994). Sprutbytesprogram reducerar
smittrisken dels genom att öka antalet tillgängliga sterila sprutor och kanyler per capita, dels genom att
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samla in och destruera använda injektionsverktyg och härigenom nedbringa den genomsnittliga cirkulationstiden för varje enskild spruta och kanyl (Drucker m fl, 1998).
Utöver möjligheten att byta sprutor tillhandahåller många sprutbytesprogram även andra injektionsutensilier som bomullstussar, tillredningskärl och sterilt vatten eftersom även dessa produkter kan utgöra en smittkälla i samband med injektion (Heimer m fl, 1998; Strathdee m fl, 1999). En del sprutbytesprogram har en bredare roll i det infektionsförebyggande arbetet och erbjuder HIV-test och rådgivning kring HIV och AIDS, distribution av kondomer, förmedling och remittering till olika former av
missbruksvård samt vaccinering och andra enklare sjukvårdsinsatser (Drucker m fl, 1998; Hahn m fl,
1997; Lurie m fl, 1997). Att sprutbytesprogram kan ha en central roll som brygga gentemot olika former av narkomanvård framhålls alltmer av världshälsoorganisationen WHO (Wodak m fl, 2004)
Flera författare framhåller vikten av att sprutbytesprogram ingår i en komplementär strategi som inbegriper AIDS-information och rådgivning, psykosocial omvårdnad samt substitutionsbehandling med
metadon (Buning, 1991; Strathdee m fl, 1997). I en utvärdering av en sådan strategi i Amsterdam hävdar författarna att åtgärderna sammantaget medfört en minskad HIV-incidens6 bland injektionsmissbrukarna, men att effekterna inte gick att härleda till en specifik intervention (van Ameijden m fl,
1994). I Paones med fleras (1999) studie av 86 sprutbytesprogram i USA framkommer att många program utöver distribution av injektionsverktyg och tillbehör även tillhandahåller ett varierat utbud av
komplementär service. Knappt hälften hade dessutom formaliserade kontakter med olika typer av
behandlingsprogram för drogmissbrukare. Författarna framhåller att legala program erbjuder komplementär service i betydligt större utsträckning än illegala program och att det finns samband mellan
programmens storlek och utbudet av service (a.a.).
Enligt flera författare hämmas sprutbytesprogram såväl i utvecklade som i utvecklingsländer av ekonomiska svårigheter. Bristen på resurser bland vissa program har medfört att man inte kunnat distribuera injektionsutensilier i tillräcklig omfattning, komplementär service har begränsats eller helt uteblivit
och studier av programmens effekter har inte kunnat genomföras (Bastos m fl, 1999). I många utvecklingsländer är sprutbytesprogram helt beroende av internationellt bistånd för att verksamheten ska
kunna bedrivas (a.a.). I USA sammanhänger de ekonomiska svårigheterna framför allt med ett kongressbeslut 1988 som förbjuder att federala medel används för sprutbytesverksamhet (Lurie m fl, 1997;
Paone, Clark m fl, 1999).

6

Incidens är ett mått som beskriver insjuknandefrekvens, dvs. hur många nya fall av en sjukdom som inträffat under en viss tidsperiod
(Ahlbom, 1987)
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I många länder begränsas sprutbytesprograms möjligheter att verka effektivt av nationell lagstiftning. I
länder med förbud mot innehav av injektionsverktyg konfiskerar polisen sprutor och kanyler och i
flera länder har representanter för sprutbytesverksamhet åtalats för att bedriva illegal verksamhet (Case
m fl, 1998; Gostin, 1998; Harvey m fl, 1998; Minayo m fl, 1998; Telles, 1999).
I USA har ett flertal studier initierade av statliga organ föreslagit att förbudet mot federal finansiering
av sprutbytesprogram upphävs och/eller att lagstiftningen mot innehav av injektionsverktyg avskaffas
(Lurie m fl, 1997). Trots nuvarande finansiella och legala hinder har antalet sprutbytesprogram ständigt
ökat i USA och 1999 fanns över 160 program (Coffin, 2000). I en studie av Paone och medarbetare
(1999) beskrivs utvecklingen beträffande sprutbytesprogram mellan 1994 och 1996. Antalet städer som
hade sprutbytesprogram ökade med 54 procent och program återfanns i 38 procent fler delstater 1996
jämfört med 1994. Trots denna utveckling fortsätter sprutbytesverksamhet att vara kontroversiell i
USA. I undersökningen framkommer att av 87 studerade program bedrevs 46 legalt, 20 illegalt men
accepterades medan 21 program verkade illegalt i det fördolda (a.a.).
I Sydamerika etablerades det första sprutbytesprogrammet 1994 i Brasilien. I mitten av år 2000 fanns
c:a 30 program i Brasilien. Etableringen har skett mot bakgrund av en omfattande spridning av HIV
och AIDS och Sydamerika rapporterar efter USA flest AIDS-drabbade narkotikamissbrukare i världen
(Bastos m fl, 2000). Sprutbyte är dock alltjämt en kontroversiell HIV-preventiv insats i Brasilien och
implementeringen av program har inte varit legalt sanktionerad och ofta mött starkt lokalt motstånd
(a.a.). Brasilien är det enda land i Sydamerika som implementerat sprutbytesprogram, med undantag av
några få pilot- och illegala program i Argentina (a.a.).
I Storbritannien och Australien har sprutbytesprogram enligt Bastos och Strathdee (2000) accepterats
som en grundläggande HIV-preventiv intervention. I Storbritannien distribuerade uppskattningsvis
2000 sprutbytesenheter cirka 27 miljoner injektionsverktyg under 1997 (Parsons m fl, 2002). Detta är
en sexfaldig ökning jämfört med 1989/90 och innebär att fler sprutor distribueras till injektionsmissbrukare i Storbritannien än i USA (a.a.).7 Majoriteten av sprutbytesenheter i Storbritannien utgörs av
apotek (77 procent) emedan andra är integrerade i öppenvårdsmottagningar, utgörs av mobila enheter
eller upprätthålls av fältarbetare. Fristående sprutbytesprogram utgör en relativt liten andel av det totala
antalet sprutbytesenheter. Enligt Parson och medarbetare är distributionen av injektionsverktyg ojämn.
Ett fåtal enheter förmedlar mycket stora mängder sprutor och variationer förekommer mellan länderna. I Skottland distribueras exempelvis 3-4 gånger färre sprutor per individ jämfört med i England och

7

Detta äger rum trots att USA:s folkmängd är c:a 4,5 gånger större än Storbritanniens (Nationalencyklopedin 2002).
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på Nordirland bedrivs ingen sprutbytesverksamhet alls (a.a.). HIV-prevalensen i Storbritannien uppskattas till tre procent i London och omkring en procent i övriga delar av landet (Stimson m fl, 1996). I
Australien distribuerades uppskattningsvis drygt 10 miljoner injektionsverktyg till intravenösa narkotikamissbrukare under 1993/94 (Burrows, 1998).8 Någon form av sprutbytesverksamhet finns tillgänglig
i alla stater och territorier.

Riskbeteenden
Trots ökade kunskaper om mekanismer vid smittspridning fortsätter delning av injektionsverktyg att
vara en betydande smittöverföringsväg både i utvecklade länder och utvecklingsländer. Under 1995
och 1996 telefonintervjuades 36 000 personer i USA om drogvanor. Av dem som uppgav att de injicerat narkotika svarade drygt en femtedel att de använt en begagnad spruta vid senaste injektionstillfället
och en ungefär lika stor andel uppgav att de vidarebefordrat sprutan efter att själva ha injicerat
(Andersson m fl, 1998). Knappt 60 procent uppgav att de enbart hade tillgång till sprutor och kanyler
från ”osäkra leverantörer” - alltså inte via sprutbytesprogram, apotek eller liknande (a.a.).
I Rönnberg och medarbetares sammanställning av 30 undersökningar kring sprutdelning framkommer
att mellan 30 och 98 procent av de studerade injektionsmissbrukarna delat spruta någon gång under
missbrukskarriären (Rönnberg m fl, 1992). Smyth och medarbetare återger resultat från andra författares studier från slutet av 1990-talet i Vancouver, London, Nya Zeeland och Berlin. Trots förekomst av
legala sprutor och kanyler rapporterade mellan 40 och 45 procent av de studerade injektionsmissbrukarna att de nyligen delat spruta (Smyth m fl, 2001). Författarna fann i en egen studie av situationen i
Dublin att 70 procent av injektionsmissbrukarna (n = 246) delat injektionsverktyg under senaste sexmånadersperioden. Knappt tre fjärdedelar av respondenterna nyttjade sprutbytesprogram som huvudsaklig leverantör av injektionsverktyg (a.a.). I en liknande undersökning publicerad sex år tidigare befanns att 57 procent av injektionsmissbrukarna i Dublin delat verktyg under senaste sex månaderna
(Dorman m fl, 1997). Andelen missbrukare som delat sprutor och kanyler förefaller alltså ha ökat, trots
att antalet sprutbytesprogram och andra skadereducerande interventioner för narkotikamissbrukare
mångdubblats i staden under åren mellan dessa studier (Smyth m fl, 2001).
I Australien uppgav 31 procent av deltagarna (n = 1005) vid 21 sprutbytesprogram att de delat spruta
under den senaste månaden (MacDonald m fl, 1997). Vid sprutbytesmottagningen i Oslo studerades
sprutdelningsfrekvensen bland besökarna under 1992, 1994 och 1997. Författarna noterade en mins8

Australiens folkmängd uppgick till c:a 20 miljoner invånare 2002 (Nationalencyklopedin 2002).
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kad sprutdelning under studieperioden men konstaterade att under 1997 fortgick sprutdelning bland
51 procent av sprutbytarna (n = 523) (Miller m fl, 2001).
Många författare har studerat orsakerna till sprutdelning. Något som diskuteras i flera undersökningar
är riskvärdering i förhållande till typ av drog och utbudet av verktyg. Om droger finns tillgängliga men
inte rena injektionsverktyg förefaller många missbrukare låna använda verktyg, trots att man vet att det
kan vara riskabelt. Risken blir underordnad den önskade drogeffekten. Graden av risk som den enskilde missbrukaren utsätter sig för förefaller bland annat att hänga samman med vilket eller vilka preparat
som används (Rönnberg m fl, 1992). En annan orsak till sprutdelning sammanhänger med kulturella
förhållanden. Sprutdelning kan utgöra en del i en ritualiserad process vid drogadministration som
bland annat syftar till socialisation och gemenskap. Men även ekonomiska och legala motiv anförs som
orsaker till sprutdelning (Grund m fl, 1996). Flera författare påpekar att sprutdelning är särskilt vanligt
bland injektionsmissbrukare som delar bostad, sex och droger (Barnard, 1994; Darke m fl, 1994).
Risken för smittspridning vid sprutdelning hänger intimt samman med vem eller vilka man delar sprutor med. Exempelvis är smittrisken betydligt större om man delar sprutor vid ett ”Shooting Gallery”
som frekventeras av många HIV-positiva missbrukare, jämfört med om man enbart delar spruta med
en HIV-negativ partner i en långvarig relation (Rönnberg m fl, 1992).9 En annan viktig aspekt när det
gäller smittspridning vid sprutdelning är om de injektionsverktyg som används är desinficerade eller ej.
Sprutdelning med verktyg som desinficerats på rätt sätt sprider inte smitta (a.a.).
Utöver delning av injektionsverktyg kan smittoöverföring ske även på andra sätt som sammanhänger
med intravenös distribution av narkotika. Vid så kallad ”front loading” sugs drogen upp i en spruta
och delas sedan upp genom att injiceras i annan/andra sprutor. Virus kan överföras om det finns rester av smittat blod i den spruta som användes till att suga upp drogen (Grund m fl, 1996). En liknande
risksituation kan uppstå vid preparering av så kallade ”speedballs” - en blandning av heroin och kokain. Respektive drog sugs upp i var sin spruta varefter sprutorna sticks ihop och drogerna blandas mellan sprutorna. Andra exempel på snarlika riskbeteenden är ”booting” och ”jacking” som innebär att
drogen blandas med blod som dragits upp i en spruta innan blandningen injiceras (Gibson m fl, 2001).
Även kontaminerade kärl som används för att tillreda drogen liksom filter och vatten kan sprida smitta
(Jose m fl, 1993).

9

”Shooting galleries” – särskilda lokaler där man mot betalning kan ”hyra” spruta och kanyl för att injicera narkotika. Varje spruta och
kanyl som hyrs ut nyttjas i allmänhet av ett stort antal missbrukare. Bakgrunden till att shooting galleries uppstått är framför allt att
missbrukarna genom att nyttja dess tjänster undgick risken att påträffas med injektionsverktyg, vilket på många håll var (och i vissa länder/delstater fortfarande är ) straffbart.
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Riskgrupper
Litteraturen kring risker vid sprutdelning lyfter fram en rad grupper som påvisats vara särskilt utsatta. I
flera undersökningar framkommer att kvinnor som injicerar droger delar sprutor i större utsträckning
än män (Booth m fl, 1991; Geoghegan m fl, 1999; Grund m fl, 1996; Klee m fl, 1991; Montgomery m
fl, 2002; Nicolosi m fl, 1991; Siegal, 1990). Flera studier påvisar även att kvinnliga injektionsmissbrukare oftare är involverade i sexuellt riskbeteende (Baker m fl, 1995; Kemp m fl, 1998; Saxon m fl,
1994). Kvinnornas sexualpartners injicerar oftare droger och tillhandahåller vanligen injektionsverktyg.
Många författare rapporterar att sprutdelning och oskyddat sexuellt umgänge är mycket vanligt i dessa
relationer (Davies m fl, 1996; Geoghegan m fl, 1999; Montgomery m fl, 2002). Montgomery konstaterar också att kvinnliga injektionsmissbrukares sociala nätverk domineras av intravenösa narkotikamissbrukare i större utsträckning än manliga injektionsmissbrukares nätverk (a.a.).
Paone och medarbetare jämförde kvinnliga prostituerade injektionsmissbrukare med icke prostituerade
vid fem sprutbytesmottagningar i USA. Författarna fann att de prostituerade var signifikant mer involverade i olika typer av HIV-relaterat riskbeteende – de injicerade oftare, använde kokain och ”speedballs” i större utsträckning, återanvände begagnade sprutor, nyttjade shooting galleries och injicerade
oftare utan adekvata förberedelser – jämfört med de icke prostituerade (Paone, Cooper m fl, 1999).
Andra data visade att kvinnliga prostituerade injektionsmissbrukare befinner sig under betydligt större
emotionell stress och oftare är hemlösa jämfört med icke prostituerade kvinnliga injektionsmissbrukare. Data indikerar enligt författarna att prostituerade är involverade i ett injektionsrelaterat riskbeteende
som sprutbytesmottagningarna inte förmått påverka. Mot bakgrund av resultaten menar författarna att
sprutbytesmottagningar i större utsträckning måste erbjuda service i områden där prostitution förekommer samt att de prostituerade måste motiveras att administrera drogintaget på annat sätt än via
injektion (a.a.).
Flera undersökningar visar att missbrukare med kortvarig erfarenhet av injektionsmissbruk löper större
risk att smittas jämfört med missbrukare med lång erfarenhet (Carruthers m fl, 1995; Peters m fl, 1998;
Stark m fl, 1995). Särskilt stor förefaller smittrisken vara i samband med injektionsdebuten och under
den närmaste tiden efter debuten (Nicolosi m fl, 1991; Power m fl, 1988). Garfein visar att detta är
speciellt påtagligt för hepatit B och C, emedan risken att HIV-smittas ökar gradvis, framför allt under
de två första åren efter injektionsdebuten (Garfein m fl, 1996). Garfein poängterar att HIV-infektioner
som inträffar upp till ett år efter injektionsdebuten oftast är associerade med sexuell smittöverföring
(a.a.).
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Många undersökningar har visat att unga injektionsmissbrukare utgör en särskild riskgrupp i smittskyddshänseende (Cassin m fl, 1998; Fennema m fl, 1997; Saxon m fl, 1994; Stark m fl, 1995). I en
studie kring injektionsrelaterat riskbeteende fann Page och Smith att låg ålder vid injektionsdebuten
korrelerade med hög sprutdelningsfrekvens (Page m fl, 1990). Zaccarelli och medarbetare fann att
unga (< 24 år) injektionsmissbrukare i Rom löpte dubbelt så stor risk för HIV-infektion jämfört med
äldre missbrukare (Zaccarelli m fl, 1996). Unga injektionsmissbrukare löper risk att smittas dels eftersom det är mindre sannolikt att de redan är smittade, dels eftersom det är troligt att de vet mindre om
smittvägar och hur man skyddar sig (Kleinman, 1990). Flera författare har visat att sprutdelningsfrekvensen avtar med stigande ålder (Booth m fl, 1991; Calsyn m fl, 1991; Ljungberg m fl, 1991).
Att missbrukare som ofta injicerar är mer benägna att dela sprutor jämfört med missbrukare som injicerar med låg frekvens har påvisats av flera författare (Baker m fl, 1995; Davies m fl, 1996; Rezza m fl,
1989). I en studie av Bruneau och medarbetare framkommer att kokainmissbrukare med ett frekvent
missbruk är särskilt utsatta för smittrisk (Bruneau m fl, 2000). Andra har visat att intravenösa blandmissbrukare delar sprutor oftare än injektionsmissbrukare som håller sig till en drog (Davies m fl,
1996; Day m fl, 1988; Peters m fl, 1998; Smyth m fl, 2001; Stark m fl, 1995).
Flera studier påvisar en lägre sprutdelningsfrekvens bland missbrukare som genomgått någon form av
behandling jämfört med dem som inte behandlats (Ljungberg m fl, 1991, Page & Smit 1990, Rohodes
m fl, 1993). Men det finns även undersökningar som visar på motsatsen (Sibthorpe m fl, 1991).
I Montreal och Vancouver har man funnit högre HIV-incidens bland sprutbytare jämfört med icke
sprutbytare. Flera författare har fört fram hypotesen att en möjlig förklaring till detta kan vara att
sprutbytesprogram utgör mötesplatser för injektionsmissbrukare där nya sprutdelande nätverk skapas
(Bruneau m fl, 1997). I senare studier har man dock inte funnit några belägg för att sprutbytare finner
nya sprutdelningspartners i programmen (Junge m fl, 2000; Lamothe m fl, 1998; Schechter m fl, 1999).
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Utfall av sprutbytesverksamhet
Under 1993 sammanställde en grupp forskare resultat från samtliga då tillgängliga studier kring sprutbytesprograms förmåga att reducera HIV-relaterade riskbeteenden och smittoöverföring bland injektionsmissbrukare (Lurie m fl, 1993). Författarnas slutsats var att sprutbytesprogram föreföll minska
HIV-incidensen bland dem som nyttjade programmen. Inga tecken tydde på att programmen var associerade med en ökning av antalet injektionsmissbrukare eller en generell ökning av narkotikamissbruk i områden med sprutbytesprogram (a.a.).
Fem år senare publicerade en forskargrupp med delvis samma medlemmar en ny litteraturöversikt som
sammanfattar 24 arbeten10 som publicerats mellan 1993 - 1997 kring effekter av sprutbytesverksamhet
(Drucker m fl, 1998). Enligt författarna var de senare undersökningarna generellt av högre kvalité jämfört med dem som granskades 1993. Exempelvis användes kontrollgrupper oftare i studier kring
sprutbytesprograms inverkan på injektionsrelaterat riskbeteende och överföring av blodburna smittoämnen. I Tabell 2.1 sammanfattas resultaten från den senare litteraturöversikten. En mer detaljerad
redovisning av de studier som ingick i granskningen återfinns i tabellerna 2.3 – 2.5.
Tabell 2.1 Resultat från studier publicerade mellan 1993 - 1997 (efter Drucker m fl, 1998)
Studerat utfall

Positiv effekt

Ingen effekt

Negativ effekt

Omfattning av injektionsmissbruk

7

2

1

Injektionsrelaterat riskbeteende

11

1

0

Blodburen smittoöverföring

6

4

2

En senare översikt kring sprutbytesprograms effektivitet genomfördes av Gibson och medarbetare
2001 (Gibson m fl, 2001). Författarna beskriver och diskuterar här 42 engelskspråkiga studier som
publicerats mellan 1989 – 1999 kring sprutbytesprograms effektivitet när det gäller att reducera HIVrelaterade riskbeteenden och smittoöverföring bland injektionsmissbrukare. Det fåtal studier man fann
kring sprutbytesprograms inverkan på överföring av hepatit B och C inkluderades också. Tretton undersökningar i Gibsons sammanställning återfinns även hos Drucker (1998) emedan Druckers översikt
tar upp elva arbeten som inte finns med hos Gibson.
Bland de 42 studier som granskats av Gibson innehöll 25 jämförelser mellan sprutbytare och icke
sprutbytare kring riskbeteenden och HIV-status. Elva studier fokuserade enbart sprutbytare emedan

10

Dessa 24 artiklar innehöll sammantaget 34 urskiljbara undersökningar. Av dessa fokuserade tio studier sprutbytesprograms inverkan på
narkotikamissbrukets omfattning, tolv fokuserade injektionsrelaterat riskbeteende, en undersökning studerade hepatit B och C och elva
studerade HIV-incidens/prevalens.

42

två undersökningar behandlade jämförelser såväl mellan grupperna (sprutbytare/icke sprutbytare) som
inom gruppen sprutbytare. Sex studier utvärderade sprutbytesprograms ekologiska betydelse.
Enligt Gibson påvisade 28 undersökningar att nyttjande av sprutbytesprogram var associerat med positiva effekter, fjorton studier fann en blandning av positiva och negativa effekter alternativt ingen effekt emedan två studier påvisade negativa effekter. Med avsikt att göra en tydligare bestämning av
framför allt de studier som funnit en blandning av positiva och negativa effekter gjordes under arbetet
med denna översikt en närmare granskning av samtliga arbeten i Gibsons översikt. Efter bedömning
av respektive undersöknings huvudresultat framtonade en alternativ sammanfattning.11 I 26 studier
påvisades positiva effekter av sprutbytesprogram, åtta fann ingen effekt och lika många fann att nyttjande av sprutbytesprogram var associerat med negativa effekter.12 Om resultatet av Druckers översikt
jämförs med den bearbetade sammanfattningen av Gibsons litteraturgranskning framträder en viss
förskjutning av forskningsläget kring sprutbytesprogram mellan 1998 och 2001.
Tabell 2.2 Utfall av sprutbytesprogram: Jämförelse mellan två litteraturöversikter – Drucker m fl, 1998 & Gibson m fl, 2001

Positiv effekt

Ingen effekt

Negativ effekt

Drucker m fl, (1998) 24 studier

70 %

21 %

9%

Gibson m fl, (2001) 42 studier

62 %

19 %

19 %

I bägge översikterna visar en klar majoritet av studier att sprutbytesprogram är associerade med positiva effekter. Andelen studier som visat positivt utfall minskar dock under perioden samtidigt som andelen studier som påvisat negativa effekter ökar. Undersökningar som visat att sprutbytesprogram är
associerade varken med positiva eller negativa effekter är ungefär lika vanligt förekommande. Jag har i
följande avsnitt valt att följa Drucker och medarbetares tematiska uppdelning. Således presenteras först
ett antal studier kring sprutbytesprograms inverkan på injektionsmissbrukets omfattning följt av studier kring injektionsrelaterat riskbeteende. Sammanställningen avslutas med ett antal undersökningar
kring sprutbytesprograms påverkan på blodburen smittoöverföring.

11

12

Att vissa studier påvisar motstridiga resultat sammanhänger bl.a. med att olika analysmetoder använts. Exempelvis kan en bivariat
analys ge ett positivt utfall medan en multivariat analys ger ett negativt utfall. Där flera analysmetoder använts avser ”huvudresultat”
utfall av multivariata analyser.
De studier som ingick i Gibsons översikt återfinns i tabellbilagan, vilket f.ö. gäller alla tabeller där ett ”B” föregår tabellens nummer.
Studier som förekommer i Gibsons översikt återfinns sålunda i Tabell B 2.1 där de har följande nummer; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 69.
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Omfattning av injektionsmissbruk
I Druckers sammanställning granskades tio undersökningar kring sprutbytesprograms inverkan på
injektionsmissbrukets omfattning varav fyra fokuserade injektionsmissbrukare inom avgränsade områden medan återstående sex var explicit inriktade mot sprutbytesbesökare. I tabellen nedan återfinns
data från Druckers sammanställning.
Tabell 2.3 Undersökningar kring sprutbytesprograms inverkan på injektionsmissbrukets omfattning (efter Drucker m fl, 1998).

Studier kring injektionsmissbrukets omfattning
Författare

Sprutbyte i

Resultat

Des Jarlais
m fl., 1994

New York,
USA

Medelåldern bland 1115 injektionsmissbrukare ökade under perioden 1990-1992 från 32 år till 36 år.
Antalet kokaininjektioner per månad minskade från 55 till 44. Injektionsfrekvensen för andra droger
förblev oförändrad.

Fennema m fl,
1997

Amsterdam,
Holland

Den genomsnittliga tiden i injektionsmissbruk bland individer i en forskningskohort som omfattade
1100 injektionsmissbrukare ökade från 10 år till 14 år mellan 1990-1996. Medelåldern ökade från 28 år
till 37 år. Andelen som injicerade ≥ 2 ggr/dag minskade från 74 procent – 56 procent.

Hagan m fl.,
1994

Tacoma,
USA

Antalet injektioner per månad förändrades inte för de 426 studerade sprutbytarna.

Hunter m fl.,
1995

London,
England

Andelen injektionsmissbrukare som nyttjade sprutbytesprogram som huvudsaklig leverantör av injektionsverktyg ökade från 37 procent till 50 procent under perioden 1990-1993 bland 2062 studerade
missbrukare. Medelåldern ökade under perioden från 28 år till 32 år. Andelen dagliga injicerare förblev
oförändrad.

Oliver m fl.,
1994

Portland,
USA

Likartad omfattning av narkotikamissbruk bland 77 frekventa sprutbytare som bland 335 injektionsmissbrukare som inte nyttjade sprutbytesprogram.

Paone m fl.,
1994

New York,
USA

Bland 1752 sprutbytare minskade antalet injektioner per månad från i genomsnitt 95 till 86 under
studieperioden 1992-1993.

Peak m fl.,
1995

Kathmandu,
Nepal

Antalet injektioner per månad minskade från medianvärdet 21 till 15 under perioden 1991-1994 bland
586 slumpvis utvalda besökare vid sprutbytesmottagningen.

Schoenbaum
m fl., 1996

New York,
USA

Narkotikakonsumtionen minskade med 14 procent bland 198 injektionsmissbrukare som deltog i ett
metadonprogram och parallellt i ett sprutbytesprogram. Motsvarande minskning bland 706 injektionsmissbrukare som enbart deltog i metadonprogrammet var betydligt större – 61 procent.

Watters m fl.,
1994

San Francisco,
USA

Bland 5644 studerade injektionsmissbrukare ökade andelen som besökte sprutbytet ≥ 25 ggr under
senare år från 14 procent 1989 till 28 procent 1992. Antalet injektioner per dag minskade från i genomsnitt 1,9 1987 till 0,7 1992. Medelåldern ökade från 36 år 1987 till 42 år 1992.

Vlahov m fl.,
1997

Baltimore,
USA

För 221 sprutbytare som fullföljde såväl baslinjemätning som uppföljning sex månader senare minskade andelen som injicerade en gång per dag eller mer från 97 procent vid första mättillfället till 77
procent vid uppföljningen. Det genomsnittliga antalet injektioner per dag minskade från 5,7 till 4,2.

Schoenbaum och medarbetares (1996) studie av injektionsmissbrukare som deltog i ett metadonprogram visade att narkotikakonsumtionen minskade betydligt mer för dem som inte samtidigt deltog i ett
närbeläget sprutbytesprogram. Liknande resultat återfinns i Dolan och medarbetares kohortstudie av
sprutbytare och andra injektionsmissbrukare i England 1989-1990 (Dolan m fl, 1991). Enligt Drucker
och hans medarbetare sammanhänger dessa utfall troligtvis med självselektion. Injektionsmissbrukare
som är mindre benägna att avsluta sitt missbruk väljer att delta i sprutbytesprogram i större utsträckning än sådana som överväger att upphöra med missbruk (Drucker m fl, 1998).
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Sammantaget visar sex studier att droganvändningen minskat bland deltagare i sprutbytesprogram, tre
undersökningar visar att injektionsmissbruket inte förändrats under kontakten med programmen och i
två studier befinns sprutbytare ha ett mer omfattande injektionsmissbruk jämfört med icke sprutbytare.13 En generell reflektion är att injektionsmissbrukets omfattning i relation till sprutbytesverksamhet
studerats av relativt få författare. Av totalt 70 studier i denna översikt berörs detta endast i elva undersökningar. Inte någon av dessa berör om sprutbytesprogram påverkar nyrekryteringen till injektionsmissbruk, en farhåga som ofta uttryckts av sprutbytesprogrammens kritiker.

Injektionsrelaterat riskbeteende
Enligt Drucker minskade det injektionsrelaterade riskbeteendet i elva av totalt tolv granskade undersökningar. Framför allt minskade andelen missbrukare som delar sprutor. Fem studier har enbart
granskat sprutbytesbesökares riskbeteenden medan sju undersökningar jämfört sprutbytare med icke
sprutbytare. I alla utom en av dessa jämförelser rapporteras sprutbytare ha ett lägre riskbeteende (a.a.).
Data från de granskade undersökningarna återfinns i Tabell 2.4 nedan.
Tabell 2.4 Undersökningar kring sprutbytesprograms inverkan på injektionsrelaterat riskbeteende (efter Drucker m fl, 1998).
2

Studier kring injektionsrelaterat riskbeteende
Författare
Sprutbyte i
Resultat
Frischer &
Elliot., 1993

Glasgow,
Skottland

Sprutbytare (n=272) rapporterade mindre sprutdelning (i genomsnitt 4,5 gånger/månad) jämfört
med icke sprutbytare (n=231) (9,2 gånger/månad).

Hagan m fl.,
1995

Tacoma,
USA

Självrapporterade data från 426 sprutbytesbesökare visade en minskning av injektioner med begagnade sprutor och kanyler. Såväl mottagande- som vidareförmedling av begagnade verktyg minskade
avsevärt under studieperioden. 58 procent rapporterade att man lånat använda verktyg vid baslinjemätning. Vid uppföljning hade denna andel sjunkit till 33 procent. Motsvarande värden för vidareförmedling av begagnade sprutor och kanyler var 72 procent vs. 46 procent.

Hahn m fl.,
1997

San Francisco,
USA

Antalet sprutdelningspartners minskade i samma utsträckning för 339 sprutbytare som för 754
injektionsmissbrukare som inte besökte sprutbytesprogram.

Hankins m fl.,
1994

Montreal,
Kanada

Sprutdelning minskade från 31 procent vid sprutbytesmottagningens start till 20 procent vid uppföljning. Klorinanvändning ökade från 30 procent vid sprutbytesmottagningens start till 62 procent vid
uppföljning.

Keene at al.,
1993

Wales,
Storbritannien

Bland 152 sprutbytesbesökare hade 18 procent delat injektionsverktyg under 1991. Motsvarande
andel bland 176 icke sprutbytare var 52 procent.

Oliver m fl.,
1993

Portland,
USA

Under en sex månaders observationsperiod minskade användningen av begagnade injektionsverktyg
mer bland 115 sprutbytare jämfört med bland 355 icke sprutbytare. Sprutbytarna deponerade begagnade sprutor och kanyler på ett säkrare sätt jämfört med icke sprutbytare.

Paone m fl.,
1995

New York,
USA

1269 sprutbytare intervjuades angående injektionsbeteende under de 30 dagar som följde efter initialt
besök vid sprutbytesmottagningen samt under senaste 30 dagarna. Andelen som rapporterade att de
injicerat med begagnade verktyg minskade från 29 procent till 12 procent. Vid baslinjemätning uppgav 22 procent att de hyrt eller köpt begagnade sprutor och kanyler. Vi uppföljning hade denna andel
sjunkit till 6 procent.

13

Studierna kring injektionsmissbrukets omfattning återfinns samlade i Tabell B 2.1. Studier som visar ett minskat missbruk bland sprutbytare har nummer; 9, 17, 45, 49, 65, 68. Studier som visar att missbruket inte förändrats under tiden i sprutbytet; 20, 32, 42. Studier
som visar ett mer omfattande missbruk bland sprutbytare; 14, 53.
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Peak m fl.,
1995

Kathmandu,
Nepal

Bland 586 intervjuade sprutbytare minskade det genomsnittliga antalet sprutdelningstillfällen under
en fyraårsperiod från fjorton till två. Det genomsnittliga antal sprutdelningspartners minskade från
två till en.

Schoenbaum
m fl., 1996

New York,
USA

Sprutdelning minskade mer bland 198 sprutbytare jämfört med bland 706 icke sprutbytare.

van Ameijden
m fl., 1994

Amsterdam,
Holland

I en kohort bestående av 616 injektionsmissbrukare visade bivariat analys att sprutdelning ökade
bland deltagare i ett sprutbytesprogram. I multivariat analys visade sig dock nyttjande av sprutbyte
associerat med minskad användning av begagnade sprutor. Författarnas slutsats är att icke sprutbytare tycks ha minskat sitt riskbeteende i lika stor omfattning som deltagare i sprutbytesprogram.

Watters m fl.,
1994

San Francisco,
USA

Andelen injektionsmissbrukare som delade sprutor och kanyler minskade från 66 procent 1987 till 36
procent 1992 för hela studiepopulationen (N = 5644). I multivariat analys påvisades ett samband
mellan frekvent nyttjande av sprutbytesmottagningen och minskad sprutdelning under senaste trettio
dagarna (AOR: 0.54).

Vlahov m fl.,
1997

Baltimore,
USA

Bland 221 sprutbytare minskade andelen som under de senaste sex månaderna lånat någon annans
begagnade spruta från 22 procent vid baslinjemätning till 8 procent vid uppföljning sex månader
senare. På samma sätt minskade andelen som lånat ut begagnade injektionsverktyg från 27 procent
till 12 procent.

Som framgår av tabellen fann Schoenbaum att sprutdelning minskade mer bland deltagare i ett sprutbytesprogram i New York jämfört med bland missbrukare som inte deltog i programmet. I undersökningen följdes 329 injektionsmissbrukare i ett metadonprogram under åtta år. Data från perioden innan sprutbytesprogrammet implementerades visade att det förekom mindre sprutdelning bland de
metadonpatienter som senare valde att delta i sprutbytesverksamhet, vilket indikerar att senare skillnader mellan grupperna sannolikt kan bero på självselektion (Gibson m fl, 2001).
Utöver de undersökningar som sammanfattas i tabellen ovan har många andra författare studerat injektionsrelaterat riskbeteende. I Amsterdam uppgav endast tre procent av besökarna i ett sprutbytesprogram (n = 72) att de saknade tillgång till rena injektionsverktyg medan motsvarande siffra för ickebesökare var 28 procent (n = 73). Nio procent av sprutbytarna rapporterade att de delat injektionsverktyg under senaste månaden jämfört med 22 procent bland ickebesökare. Bland sprutbytarna uppgav 74 procent att de använde en ny spruta vid varje injektion, bland ickebesökarna var motsvarande
andel 28 procent (Buning, 1991). Sprutdelning bland injektionsmissbrukare i Amsterdam har också
studerats av Hartgers och medarbetare (1989) som funnit motstridiga resultat. Sannolikheten för
sprutdelning visade sig vara lägre bland sprutbytesbesökare jämfört med icke besökare såväl avseende
senaste månaden (tio vs. 23 procent) som senaste tvåårsperioden (33 vs. 57 procent) (Hartgers m fl,
1989). Under 1992 fann författarna emellertid att deltagande i sprutbytesprogram inte var associerat
med lägre sprutdelning (Hartgers m fl, 1992). Vlahov konkluderar att sprutbytesprogram i Amsterdam
var associerade med ett visst skydd mot HIV-relaterade riskbeteenden i tidiga studier. Senare påvisades
en neutral effekt som följdes av undersökningar som visade högre infektionsrisker bland sprutbytare
jämfört med bland icke sprutbytare (Vlahov, 2000). Enligt Vlahov kan denna förändring delvis sam46

manhänga med att mer socialt integrerade sprutbytare i Amsterdam, precis som påvisats i Baltimore,
övergått till att nyttja apotek för att täcka sitt sprutbehov (Riley m fl, 2000).
I Storbritannien fann Donoghoe och medarbetare delvis motstridiga resultat i två undersökningar
kring sprutdelning. Bland 282 sprutbytesbesökare i England och Skottland hade 20 procent som rapporterat sprutdelning vid baslinjemätning upphört med detta vid uppföljning två månader senare
(Donoghoe m fl, 1989). I en studie som gjordes i London framkom däremot att sprutdelning var lika
vanligt förekommande bland sprutbytare som icke sprutbytare (Donoghoe m fl, 1992). Klee och
medarbetare fann att injektionsmissbrukare som besökte sprutbytesprogram i nordvästra England
förmedlade använda sprutor och kanyler till missbrukare som inte deltog i programmen (Klee m fl,
1991). Detta trots att sprutor och kanyler är tillgängliga via både sprutbytesprogram och apoteksförsäljning i Storbritannien.
I en metaanalys av resultat från studier av sprutbytesprogram i fyra städer i USA (New Haven, Baltimore, Chicago och San Francisco) fann Heimer och medarbetare att det genomsnittliga antalet injektioner med en och samma spruta halverades efter implementering av sprutbytesprogram (Heimer,
1998b). Man kunde även konstatera en signifikant ökning av andelen deltagare som uppgav att de använde en ny spruta vid varje injektion. Resultaten bör dock tolkas med försiktighet eftersom originaldata inte var avsedda att adressera den här typen av frågor (Coffin, 2000).
Bluthenthal och medarbetare intervjuade 1304 injektionsmissbrukare i San Francisco vid sex tillfällen
under en treårsperiod. Andelen sprutbytare ökade successivt samtidigt som andelen sprutdelare minskade (R. N. Bluthenthal, 1998). Des Jarlais och kollegor tillämpade en design liknande Bluthenthals i
en studie av injektionsmissbrukare i New York (n = 1115). Även här fann man ett samband mellan
ökat nyttjande av sprutbytesprogram och minskad sprutdelning (Des Jarlais m fl, 1994). I Hartford,
USA visade Singer och medarbetare att återanvändning av sprutor, kanyler och andra injektionsutensilier minskade bland 710 injektionsmissbrukare när apoteksförsäljning legaliserades och sprutbytesprogram introducerades (Singer m fl, 1997). Från Connecticut rapporteras en liknande utveckling efter en
lagändring som underlättade apoteksdistribution av sprutor och kanyler till injektionsmissbrukare
(Groseclose m fl, 1995). Broadhead och hans kollegor undersökte effekterna efter stängningen av ett
sprutbytesprogram i Windham, Connecticut. Före stängningen av programmet uppgav 86 procent av
deltagarna (n = 302) att de enbart använde sterila injektionsverktyg erhållna från sprutbytet eller apotek. Fjorton månader efter stängning hade denna andel minskat till 49 procent (n = 76) (Broadhead m
fl, 1999).
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Sammantaget har 21 av 26 redovisade undersökningar visat ett minskat riskbeteende bland sprutbytare.
I tio av dessa 21 studier utgår resultaten från jämförelser mellan sprutbytare och icke sprutbytare, varvid framkommit att sprutbytarna minskat sitt riskbeteende i större utsträckning än injektionsmissbrukare som inte nyttjar programmen. Tre undersökningar fann likartad omfattning av sprutdelning hos
bägge grupper medan en studie visade att sprutbytesbesökare delade injektionsverktyg i större utsträckning än icke sprutbytare.14 I en undersökning framkom att sprutbytare förmedlat begagnade injektionsverktyg ursprungligen distribuerade från sprutbytesprogram, till icke sprutbytare.15

Blodburen smittoöverföring
I en översiktsartikel kring sprutbytesprograms effektivitet hävdar Bastos och Strathdee (2000) att en
mängd studier påvisat att sprutbytesprogram är associerade med en minskning av HIV-, Hepatit Boch C-incidens. Författarna refererar till studier av Lurie m fl, (1993), Keene m fl, (1993), van Ameijden m fl, (1994), Des Jarlais m fl, (1995), Normand m fl, (1995) samt Drucker m fl, (1998).16
Drucker och hans medarbetare granskade i sin litteraturöversikt tolv studier kring blodburen smittoöverföring. Författarna fann sex undersökningar som rapporterade en skyddande inverkan från sprutbytesprogram. Fyra studier fann vare sig en positiv eller negativ inverkan emedan två rapporterade att
deltagare i sprutbytesprogram löper betydligt större risk att HIV-smittas jämfört med icke sprutbytande injektionsmissbrukare (Drucker m fl, 1998). Data från Druckers granskning av studier kring blodburen smittoöverföring återfinns i Tabell 2.5 nedan.
Tabell 2.5 Undersökningar kring sprutbytesprograms inverkan på blodburen smittoöverföring (efter Drucker m fl, 1998).

Studier kring blodburen smittoöverföring (HIV, Hepatit B och C)
Författare
Sprutbyte i
Resultat
Bruneau
m fl., 1997

Montreal,
Kanada

974 injektionsmissbrukare följdes under i genomsnitt 21 månader. Sprutbytesbesökare löpte i stort
sett dubbelt så stor risk att HIV-smittas jämfört med injektionsmissbrukare som inte besökte
sprutbytesprogram (Adjusted Odds Ratio: 1.7).

Bruneau
m fl., 1997

Montreal,
Kanada

88 sprutbytare jämfördes med 320 kontroller under 1988-1995. Sprutbytarna löpte mer än sex
gånger så stor risk att HIV-smittas jämfört med icke sprutbytare.

Studierna kring riskbeteende återfinns samlade i Tabell B 2.1. Studier som visar ett minskat riskbeteende bland sprutbytare har nummer;
1, 2, 3, 8, 12, 16, 18, 19, 22, 27, 29, 31, 36, 43, 47, 50, 54, 56, 60, 66, 69. Understrukna siffror utgör studier som innehåller jämförelser
mellan sprutbytare och icke sprutbytare. Likartad omfattning av riskbeteende bland sprutbytare och icke sprutbytare redovisas i studie;
15, 26, 30. Mer omfattande sprutdelning bland sprutbytare än icke sprutbytare påvisas i studie nummer 60.
15 Studien har nummer 60 i Tabell B 2.1. Att kalkylen inte går ihop beror på att en studie - nr 60 - redovisar såväl ökad som minskad
sprutdelning avhängigt analysmetod.
14

16

Av de sex nämnda författarna återfinns alla i min översikt utom Normand. Keene och van Ameijden återfinns dock med
studier kring injektionsrelaterat riskbeteende medan Lurie uppmärksammas för en senare studie kring HIV-incidens.
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Des Jarlais
m fl., 1995

Internationellt

I en internationell jämförelse av >7300 injektionsmissbrukare specialstuderades fem städer med
stabil förekomst av HIV-infektion mellan 1984-1993. Samtliga städer med varaktig låg förekomst
av HIV-infektion hade ökat tillgängligheten till sterila injektionsverktyg för injektionsmissbrukare.
Man hade även implementerat HIV-preventiva åtgärder tidigt samt arbetat aktivt med uppsökande
insatser.

Des Jarlais
m fl., 1996

New York,
USA

Bland 1630 injektionsmissbrukare som följdes mellan 1988-1995 visade sig sannolikheten för HIVsmitta vara knappt 3,5 gånger lägre bland missbrukare som besökte sprutbyte kontinuerligt jämfört
med bland icke sprutbytesklienter.

Hagan
m fl., 1994

Tacoma,
USA

Ingen skillnad mellan sprutbytare och icke sprutbytare beträffande förekomst av i HIV-infektion.
(Sprutbytare totalt 223 personår, ej sprutbytare 67 personår)

Hagan
m fl., 1995

Tacoma,
USA

Deltagande i sprutbytesverksamhet var associerad med en sexfaldigt lägre risk för hepatit B och
sjufaldigt lägre risk för hepatit C jämfört med att inte delta (n=112).

Hurley
m fl., 1997

Internationellt

HIV-prevalensen minskade med 5,8 procent per år i 29 städer med sprutbytesprogram och ökade
med 5,9 procent per år i 51 städer utan sprutbytesprogram under observationsperioden 1984-1994.
Totalt ingick 332 892 injektionsmissbrukare i studien varav 75 procent befann sig i någon form av
behandling.

Kaplan
m fl., 1994

New Haven

Bland sprutor och kanyler som återlämnats till sprutbytesprogrammet minskade andelen som var
HIV-infekterade från 69 procent till mindre än 45 procent under studieperioden 1990-1992. (Resultaten bygger på matematisk modulering.)

Lurie &
Drucker, 1997

USA

Fram till 1995 hade sprutbytesprogram kunnat förebygga ytterligare uppskattningsvis 9660 HIVinfektioner i USA om programmen fått erforderligt stöd. (Resultaten bygger på matematisk modulering.)

Patric
m fl., 1997

Vancouver,
Kanada

Ingen association mellan deltagande i sprutbytesverksamhet och HIV-infektion bland 281 intervjuade sprutbytare. Besökare som nyligen HIV-smittats hade högre riskbeteende, injicerade oftare och
hade sämre bakgrundsförhållanden än sprutbytare som inte smittats under samma period.

Schoenbaum
m fl., 1996

New York,
USA

Andelen injektionsmissbrukare som HIV-smittades var lika stor bland 198 sprutbytesklienter som
bland 704 icke sprutbytare.

Strathdee
m fl., 1997

Vancouver,
Kanada

Bland totalt 1006 intervjuade sprutbytare visade det sig att frekventa sprutbytesbesökare löpte
större risk att HIV-smittas jämfört med sporadiska besökare och ickebesökare.

Som framgår av tabellen visade Hagan och medarbetare i ett fall – kontrollstudie av hepatitförekomst
bland 591 injektionsmissbrukare i Tacoma att deltagande i sprutbytesverksamhet var associerat med en
sexfaldigt lägre risk för hepatit B och sjufaldigt lägre risk för hepatit C (Hagan, Des Jarlais m fl, 1995). I
en senare prospektiv kohortstudie av hepatit B- och C-incidens bland 247 injektionsmissbrukare i Seattle fann författarna motstridiga resultat. Här visade det sig att sprutbytesprogram inte gav något
skydd, vare sig mot hepatit B eller C. Tvärtom var både sporadiskt och reguljärt deltagande i sprutbytesverksamhet associerat med en förhöjd smittrisk, jämfört med att inte delta (Hagan m fl, 1999). Att
injektionsmissbrukare i Seattle har tillgång till sterila injektionsverktyg både genom sprutbytesprogram
och via apoteksförsäljning kan ha påverkat resultaten (Gibson m fl, 2001). I nordvästra England fann
Lamden och kollegor ingen signifikant skillnad mellan förekomst av hepatit B och C bland missbrukare som injektionsdebuterat före respektive efter implementering av ett sprutbytesprogram. Resultaten
förändrades inte efter kontroll mot injektionsmissbrukets varaktighet (Lamden m fl, 1998).
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Coffin (2000) har sammanställt resultat från femton studier som mätt alternativt beräknat HIVincidens bland sprutbytesbesökare (Dolan m fl, 1993; Hagan, Jarlais m fl, 1995; Kaplan m fl, 1994;
Ljungberg m fl, 1991; O´Brien, 1994; Oliver, 1993; Paone m fl, 1994; Peak m fl, 1995; Stimson, 1998;
van Ameijden m fl, 1993; van Haastrecht m fl, 1991). I tolv av studierna uppvisade sprutbytesdeltagare
liknande eller lägre HIV-incidens jämfört med injektionsmissbrukare som inte deltog i sprutbytesprogram (se tolv översta studierna i Tabell 2.6). Coffin framhåller dock att resultaten i flera studier var
osäkra. Vissa innehöll små urval och andra byggde på matematiska moduleringar som baserats på extensiva antaganden.
Fem författare representerade i Coffins översikt återfinns även hos Drucker m fl, (1998). Emellertid är
det endast en specifik studie som återkommer i bägge granskningarna, nämligen Strathdees och
medarbetares (1997) undersökning från Vancouver. Övriga författarreferenser avser olika delstudier.
Tabell 2.6 Undersökningar kring sprutbytesprograms inverkan på blodburen smittoöverföring (efter Coffin 2000).

Beräknad HIV-incidens bland deltagare i sprutbytesprogram i ett urval städer
Författare

Sprutbyte i

Resultat

Kommentar

Dolan m fl.,
1993

England

Låg HIV-prevalens
Mycket låg beräknad incidens

Incidens beräknad från stabil & mycket låg (två procent)
prevalens i studieområdet. Små studerade sampel.

Stimson, 1998

England &
Wales

Låg HIV-prevalens
Mycket låg beräknad incidens

Incidens beräknad från stabil och mycket låg (två procent)
prevalens i studieområdet. Resultaten vilar på matematisk
modulering.

Peak m fl.,
1995

Kathmandu,
Nepal

Låg HIV-prevalens under en följd av
år (< 2 %)

1999 rapporteras seroprevalens kring 40 procent

Hagan m fl.,
1995

Tacoma,
USA

Låg HIV-prevalens
Incidens < 1 per 100 riskår

Oliver, 1993

Portland,
USA

Låg HIV-prevalens
Incidens < 1 per 100 riskår

van Haastrecht
m fl., 1991

Amsterdam,
Holland

Hög HIV-prevalens (21 - 40 %)
Incidens 4 per 100 person riskår

O´Brien, 1994

Chicago,
USA

Hög HIV-prevalens (21 - 40 %)
Ingen incidens

Paone m fl.,
1994

New York,
USA

Mkt hög HIV-prevalens ( > 41 %)
Incidens 2 per 100 riskår

Metaanalys visade att sprutbytet hade en skyddande effekt
beträffande HIV seroincidens (Des Jarlais, 1996).

Kaplan m fl.,
1993

New Haven,
USA

Mkt hög HIV-prevalens ( > 41 %)
Ingen incidens

Incidens beräknad utifrån HIV-test av injektionsverktyg
insamlade vid sprutbytet per 100 riskår. Resultaten vilar på
matematisk modulering

Hankins m fl.,
1994

Montreal,
Kanada

Moderat HIV-prevalens (6 - 20 %)
13 fall av smittöverföring under
studieperioden

Senare data visar en förhöjd risk för HIV-infektion bland
sprutbytare jämfört med ”icke sprutbytare” (Breuneau,
1997).

Strathdee m fl.,
1997

Vancouver,
Kanada

Moderat HIV-prevalens (6 - 20 %)
24 fall av smittöverföring under
studieperioden

Data visade en förhöjd risk för HIV-infektion bland frekventa besökarna jämfört med sporadiska besökare och
ickebesökare.

Av tabellen framgår att HIV-infektion bland injektionsmissbrukare i Amsterdam var vanligt förekommande under 1990-talets inledning (van Haastrecht m fl, 1991). Flera författare har senare studerat
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associationer mellan sprutbytesprogram och HIV-infektion i Amsterdam. Exempelvis undersökte van
Ameijden förekomst av HIV-smitta bland sprutbytare i relation till antalet utbytta injektionsverktyg.
Ingen relation mellan omfattningen av utväxlade injektionsverktyg och skydd mot HIV-smitta kunde
fastställas (van Ameijden m fl, 1992).
Van Ameijden och Coutinho fann i en senare undersökning av injektionsmissbrukare i Amsterdam att
sprutbytare som besökte mottagningarna sporadiskt löpte knappt tolv procent högre risk för HIVinfektion jämfört med reguljära sprutbytare. Injektionsmissbrukare som inte alls nyttjade sprutbytesprogram hade även de en lägre HIV-relaterad smittrisk (knappt tre procent) jämfört med sporadiska
sprutbytare (van Ameijden m fl, 1998). Van Haastrect och medarbetare har även studerat faktorer associerade med mortalitet bland injektionsmissbrukare i Amsterdam. Att delta i sprutbytesprogram var
enligt författarna inte associerat med en lägre mortalitet (van Haastrecht m fl, 1996). Det är viktigt att
notera att injektionsmissbrukare i Amsterdam har laglig tillgång till sprutor och kanyler även via apotek.
Både Drucker och Coffin redovisar studier från två kanadensiska städer som påvisat en högre HIVincidens bland frekventa sprutbytesbesökare jämfört med sporadiska och/eller icke besökare. Undersökningarna utgick från hypotesen att sprutbytesmottagningar kan fungera som mötesplatser för missbrukare och härigenom skapa sociala ”högrisknätverk” som i sin tur kan påskynda spridning av HIV.
I Montreal följde Bruneau och medarbetare en kohort bestående av 974 HIV-negativa injektionsmissbrukare under i genomsnitt 21 månader. Det visade sig att missbrukare som besökte sprutbytesprogram löpte i stort sett dubbelt så stor risk att HIV-smittas jämfört med missbrukare som inte besökte
programmen (Bruneau m fl, 1997). I en delstudie jämförde Bruneau 88 HIV-positiva injektionsmissbrukare med 320 matchade negativa kontroller. Resultatet visade att HIV-negativa kontroller som nyttjade sprutbytesprogram17 löpte mer än sex gånger så stor risk att HIV-smittas jämfört med kontroller
som inte besökte programmen (a.a.). Författarna framhåller att missbrukare som besöker sprutbytesprogram i Montreal skiljer sig väsentligt från icke besökare. Majoriteten bland sprutbytesbesökarna är
kokainmissbrukare som injicerar oftare, använder begagnade injektionsverktyg i större utsträckning
och besöker shooting galleries mer frekvent än icke sprutbytare (Bruneau m fl, 1997). Prostitution
och/eller umgänge med prostituerade visade sig också betydligt vanligare bland sprutbytesbesökare än
bland icke sprutbytare (Hagan, McGough m fl, 2000). Injektionsmissbrukare i Montreal som inte be-

17

Nyttjare av sprututbytesprogram = minst ett besök vid sprututbytesmottagning under senaste sexmånadersperioden.
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söker sprutbytesprogram missbrukar företrädesvis heroin och många bland dessa föredrar att köpa
sina sprutor och kanyler på apotek (a.a.).
Bruneau och medarbetare (2000) genomförde också en longitudinell studie där 739 injektionsmissbrukare i Montreal följdes mellan 1995 - 1999. Sprutbytesmottagningen i Montreal vidtog under denna
period en rad förändringar.18 Bland annat togs begränsningen beträffande antalet sprutor och kanyler
som kunde lämnas ut till individuella besökare bort, öppettiderna utökades och verksamheten kompletterades med ambulerande sprutbyte. Resultaten i uppföljningsstudien visade att HIV-incidensen
var densamma för sprutbytesbesökare som för ickebesökare, vilket enligt författarna indikerar att tidigare resultat var instabila alternativt planar ut över tid (a.a.).
I Vancouver utbröt i mitten av 1990-talet en explosionsartad ökning av antalet HIV-fall bland sprutnarkomaner. Detta trots en mycket omfattande sprutbytesverksamhet som bedrivits sedan 1988
(Bastos m fl, 2000). Strathdee och medarbetare studerade 1006 injektionsmissbrukare i Vancouver och
fann en högre risk för HIV-smitta bland frekventa sprutbytesbesökare (mer än ett besök per vecka)
jämfört med sporadiska besökare. Ett brett spektra av faktorer som kunnat inverka störande på resultatet kontrollerades, men riskskillnaden mellan grupperna visade sig signifikant, om än liten (Adjusted
Odds Ratio: 1,68) (Strathdee m fl, 1997).
I en senare prospektiv studie följde Schechter och medarbetare (1999) 694 HIV-negativa injektionsmissbrukare i Vancouver mellan 1996 - 1997. Baslinjedata visade att missbrukare som ofta besökte
sprutbytesmottagningar uppvisade signifikant fler HIV-relaterade riskfaktorer såsom frekvent injicerande, frekvent kokainmissbruk, otrygga boendeförhållanden och perioder i fängelse jämfört med mer
sporadiska sprutbytesbesökare. Författarnas slutsats var att ett allmänt högt riskbeteende bland frekventa sprutbytesbesökare förklarade de högre nivåerna av HIV-smitta snarare än deltagandet i sprutbytesverksamheten som sådan (a.a.).
På senare tid har påvisats att just selektionsfaktorer utgör en viktig förklaring till att sprutbytare i vissa
studier befunnits vara HIV-infekterade i större utsträckning än injektionsmissbrukare som inte nyttjat
sprutbytesprogram (Lowndes m fl, 1998; Schechter m fl, 1999). Detta anses sammanhänga med att
injektionsmissbrukare med ett högt riskbeteende attraheras av interventioner av lågtröskelkaraktär,
som exempelvis sprutbytesmottagningar (Archibald m fl, 1998; Bruneau m fl, 1997; Hahn m fl, 1997;
Lowndes m fl, 1998; Schechter m fl, 1999; Vlahov m fl, 1997). Som tidigare nämnts påpekar Drucker
18

Under perioden 1995-1999 fanns flera sprututbytesmottagningar i Montreal plus apoteksförsäljning av sprutor och kanyler. Här beskrivs den dominerande sprututbytesmottagningen – ”CACTUS”.
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och medarbetare (1998) att injektionsmissbrukare som är mindre benägna att avsluta sitt missbruk kan
förväntas delta i sprutbytesprogram i större utsträckning än de som överväger att upphöra med missbruk.
Hypotesen att sprutbytesmottagningar kan underlätta bildandet av sociala ”högrisknätverk” som kan
påskynda spridning av HIV fann inget stöd vare sig i Montreal- eller Vancouverundersökningen
(Lamothe m fl, 1998; Schechter m fl, 1999). Exempelvis rapporterade endast 0,7 procent av sprutbytesbesökarna i Vancouver att de gjort nya bekantskaper i samband med besök vid sprutbytesmottagningar (Schechter m fl, 1999).
Wood och medarbetare försökte i en studie från 2002 finna förklaringar till att riskabel sprutdelning
fortgår bland injektionsmissbrukare i Vancouver trots förekomst av en väletablerad och omfattande
sprutbytesverksamhet. Under två år följdes 776 missbrukare och bland dessa rapporterade 14 procent
riskabel sprutdelning19, vilket här innebär att under senaste sexmånadersperioden ha lånat injektionsverktyg som använts av någon annan än en nära sexpartner. Svårigheter att få tag på sterila verktyg
samt perioder av intensivt drogmissbruk visade sig vara associerat med riskabel sprutdelning. Författarna fann inga associationer mellan etnicitet, utbildningsnivå, sexuell läggning, osäkra boendeförhållanden eller arbetslöshet och riskabel sprutdelning (Wood m fl, 2002). Trots att författarna hävdar att
sprutbytesprogrammet i Vancouver inneburit ett betydande skydd mot riskabel sprutdelning framhålls
den oberoende associationen mellan intensivt injicerande och riskabel sprutdelning, vilken kvarstår
även efter kontroll för avstånd till sprutbytesmottagningen och självrapporterad svårighet att få tag på
sterila injektionsverktyg. Enligt författarna kan en ökad distribution av rena sprutor och kanyler ha en
betydande skadereducerande potential, men man varnar för att enbart ökad tillgång till injektionsverktyg kan visa sig otillräckligt för att förebygga fortsatt överföring av HIV-infektion. Resultaten talar
snarast för att injektionsmissbrukare behöver ett utökat stöd för att önskade beteendeförändringar ska
uppnås (a.a.).

19

Författarna understryker att genomförda analyser är behäftade med en rad begränsningar. Det finns osäkerhet kring andelen injektionsmissbrukare med riskabel sprutdelning. De missbrukare som exkluderades ur studien eftersom man inte lyckades erhålla uppföljningsdata var exempelvis ensamstående, yngre och HIV-negativa i större utsträckning än studiesamplet. Detta är karakteristika som
ökar sannolikheten för inblandning i riskabel sprutdelning.
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Sammanfattningsvis har infektionsrisker avseende HIV och hepatit studerats i 33 undersökningar i
denna översikt varav 17 påvisat att sprutbytesverksamhet är associerad med minskade infektionsrisker,
åtta påvisar att sprutbytare löpte samma risk för blodsmitta som icke sprutbytare medan lika många –
åtta studier – påvisar en ökad infektionsrisk för sprutbytare jämfört med icke sprutbytare.20

Specifika aspekter av sprutbytesprograms effektivitet
”Spruttäckning”
Att intravenösa narkotikamissbrukare använder sterila injektionsverktyg vid varje injektionstillfälle har
ansetts vara ett idealt mål ur folkhälsoperspektiv (Public Health Services, 1997). Att uppnå en 100procentig täckning är dock i allmänhet inte nödvändigt för att förebygga sjukdomsutbrott, på grund av
immunitet hos delar av den riskexponerade populationen. Således är det inte nödvändigt att ett sprutbytesprogram förmår att fullständigt täcka behovet av sterila injektionsverktyg hos en grupp injektionsmissbrukare för att uppnå ett effektivt smittskydd (Des Jarlais m fl, 1995).
Ett sprutbytesprogram kan anses effektivt om det signifikant minskar sannolikheten att icke infekterade injektionsmissbrukare kommer i kontakt med kontaminerade injektionsverktyg (Boily m fl, 1996).
Dynamiken mellan tillgången på sterila injektionsverktyg och sannolikheten att smittas genom nyttjande av kontaminerade verktyg är beroende av flera faktorer: 1) med vilken intensitet kontaminerade
injektionsverktyg kan elimineras och ersättas med sterila, 2) de sjukdomsalstrande organismernas utbredning vid en given tidpunkt (prevalens) och smittofrekvensen under en viss tidsperiod (incidens), 3)
infektionens varaktighet (Hepatit B & C) och koncentrationen av virus i blodet (HIV) samt 4) missbrukarnas förmåga att tillägna sig ett säkert injektionsbeteende (Kaplan, 1994; Kretzschmar m fl,
1998).
Även om det alltså inte är nödvändigt att sprutbytesprogram distribuerar rena sprutor och kanyler för
varje injektion för att epidemier ska förebyggas så anses programmens förmåga att täcka ”sprutbehovet” vara central (R.N. Bluthenthal m fl, 2007; Hickman m fl, 2004). Vid en utvärdering av 16 nordamerikanska sprutbytesprogram 1993 visade det sig att programmen endast i undantagsfall förmådde
täcka mer än 30 procent av det uppskattade behovet av rena verktyg (Lurie m fl, 1993). I Montreal
distribuerade sprutbytesprogrammet endast fem procent av det beräknade behovet av sterila injektionsverktyg under en period när HIV-incidensen eskalerade bland injektionsmissbrukare i staden
20

Studierna kring infektionsrisker avseende HIV och hepatit återfinns samlade i Tabell B 2.1. Studier som visar att sprutbytesverksamhet
är associerad med minskade infektionsrisker har nummer; 10, 11, 13, 23, 24, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 44, 46, 51, 57, 63, 67. Likartad smittrisk bland sprutbytare och icke sprutbytare redovisas i studie; 7, 21, 38, 48, 52, 55, 61, 64. Större infektionsrisker för sprutbytare än för
icke sprutbytare påvisas i studie; 4, 5, 6, 25, 28, 58, 59, 62.
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(Remis m fl, 1998). Sprutbytesprogrammet i Vancouver brukar räknas in bland de ”stora” programmen med en årlig distribution av c:a 2 miljoner sprutor. Detta beräknas täcka 20 – 40 procent av det
uppskattade årliga behovet av sterila injektionsverktyg (Strathdee m fl, 1997).
I en översiktsartikel kring amerikanska sprutbytesprogram konstateras att under 1996 distribuerade 84
program uppskattningsvis 14 miljoner sprutor, vilket var en ökning med 75 procent jämfört med 1994
(Paone, Clark m fl, 1999). Dessa 14 miljoner distribuerade sprutor kan dock ställas i relation till antalet
illegala injektioner av narkotika i USA under ett år som uppskattats till mellan 920 miljoner och 1,7
miljarder (Lurie m fl, 1998).
Utöver vad som ovan diskuterats kring spruttäckning finns en rad andra faktorer som påverkar missbrukarnas möjligheter att täcka behovet av rena injektionsverktyg via sprutbytesverksamhet. Programmens öppettider och geografiska belägenhet har naturligtvis betydelse men också på vilket sätt
injektionsverktygen distribueras. Förutom distribution från fasta lokaler förekommer sprutbyte genom
ambulerande mottagningar och uppsökande team, men även via så kallad ”andrahandsdistribution”
och ”satellitdistribution” (diskuteras nedan). Sprutbytesprogrammens policy beträffande själva sprutbytet anses också har betydelse för graden av spruttäckning. Vissa program tillämpar en strikt utbytespolicy som innebär att man lämnar ut samma antal sprutor och kanyler som besökaren återlämnar.
Bakgrunden till denna policy är ofta politikers och andra beslutsfattares rädsla för att sprutbytesprogram ska anses uppmuntra injektionsmissbruk (Lurie m fl., 1993).
Lagstiftning - som ofta förbjuder innehav av injektionsverktyg - har tidigare berörts. Det förekommer
att polisen konfiskerar sprutor och kanyler från missbrukare som deltar i sprutbytesprogram, eller på
andra sätt försvårar kontakten med mottagningarna och på så sätt underminerar verksamheten (Case
m fl, 1998; Harvey m fl, 1998; Minayo m fl, 1998; Telles, 1999). I USA tillhandahåller ett fåtal program
särskilda ”rockmärken” som avses skydda bäraren mot att bli arresterad för innehav av injektionsverktyg (Rich m fl, 1998; Vlahov m fl, 1997).

Satellit- och andrahandsdistribution av sprutor
Sprutbytesprogram kan enligt ett flertal studier ge ett indirekt smittskydd visavi missbrukare som vare
sig nyttjar sprutbytesmottagningar eller delar verktyg med sprutbytare. Detta kan ske genom andrahandsdistribution, vilket innebär att deltagare i sprutbytesprogram förmedlar injektionsverktyg erhållna
via programmen till missbrukare som inte själva vill eller kan delta (Valente m fl, 1998).
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Flera författare skiljer tydligt mellan andrahandsdistributörer som förmedlar injektionsverktyg inom
bekantskapskretsen och satellitdistributörer som tillhandahåller injektionsverktyg från sprutbytesprogram till en vidare krets injektionsmissbrukare (a.a.). Från Baltimore finns uppgifter om att tio procent
av sprutbytarna fungerar som satellitdistributörer och att dessa förmedlat hela 64 procent av samtliga
injektionsverktyg som distribuerats via sprutbytesprogram i Baltimore (a.a.).
Exempel på missbrukare som nås genom satellitdistribution är sådana som injicerar i hemlighet (exempelvis klienter i kriminalvård, frivård eller narkomanvård), personer som inte ser sig själva som injektionsmissbrukare (t ex missbrukare av anabola steroider) eller missbrukare som bor långt ifrån en
sprutbytesmottagning (Bastos m fl, 2000). I Paones och medarbetare (1999) studie av 87 sprutbytesprogram i USA framkommer att illegala program oftare tillåter andrahandsdistribution av injektionsverktyg än legala program.
Många sprutbytesmottagningar har inte anammat andrahandsdistribution eftersom man prioriterar
direktkontakten med besökarna. Distribution av ett mindre antal injektionsverktyg per besök anses
medföra högre besöksfrekvenser och ökar därmed programmens möjlighet att genom information och
rådgivning påverka besökarnas individuella riskbeteende (Valente m fl, 2001). Distribution av stora
volymer injektionsverktyg vid varje besök anses leda till infrekvent nyttjande av programmen (Bastos
m fl, 2000) samtidigt som missbrukarnas tillgång till sterila injektionsverktyg generellt kan antas öka
(Valente m fl, 2001). Valente påtalar just detta att sprutbytesprogram har delvis motstridiga mål. Dels
förväntas verksamheten reducera smittspridning genom att öka cirkulationen av sterila injektionsverktyg, vilket alltså understöds genom andrahandsdistribution, dels förväntas man påverka deltagarnas
injektionsbeteende vilket underlättas av frekventa kontakter. Motstridigheten uppstår eftersom andrahandsdistribution anses medföra lägre besöksfrekvenser (a.a.).
Des Jarlais och Friedman (1998) varnar för att en motvilja mot andrahandsdistribution kan medföra en
sämre spruttäckning och därmed begränsa sprutbytesprogrammens effektivitet. Valente och medarbetare påpekar att mottagare av andrahandsdistribuerade injektionsverktyg i regel går miste om HIV/AIDS-information och rådgivning samt möjligheten att remitteras till narkomanvård, vilket eventuellt
erbjudits om injektionsverktygen i stället förmedlats direkt från en sprutbytesmottagning (Valente m fl,
1998).
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Sammanfattning
Den här litteraturöversikten innehåller referat av ett sjuttiotal undersökningar kring utfall av sprutbytesprogram. I knappt två tredjedelar av dessa påvisas ett positivt utfall associerat med deltagande i
sprutbytesverksamhet medan ingen effekt alternativt negativa associationer konstaterats i drygt en tredjedel. Som framgår av tabellen nedan ligger dessa resultat väl i linje med resultaten i Gibsons litteraturgranskning från 2001.21 I jämförelse med Druckers översikt från 1998 påvisas en något lägre andel
studier som funnit positiva effekter associerade med deltagande i sprutbytesprogram emedan andelen
som påvisat negativa effekter ökat något. I alla tre översikter har cirka en femtedel av de granskade
undersökningarna visat att sprutbytesprogram inte har någon effekt på riskbeteenden och/eller smittoöverföring.
Tabell 2.7 Utfall av sprutbytesprogram: Jämförelse mellan tre litteraturöversikter
Positiv effekt

Ingen effekt

Drucker m fl, (1998) 24 studier

70 %

21 %

Negativ effekt
9%

Gibson m fl, (2001) 42 studier

62 %

19 %

19 %

Stenström (2007) 70 studier

63 %

20 %

17 %

Av 70 granskade studier innehåller 33 någon form av jämförelse mellan sprutbytare och icke sprutbytare med avseende på missbrukets omfattning, riskbeteenden och/eller infektionsrisker. I 21 undersökningar rapporteras resultat från populations- alternativt urvalsstudier av injektionsmissbrukare. I
dessa studier görs inga jämförelser mellan sprutbytare och icke sprutbytare. I stället fokuseras olika
typer av före/eftermätningar, flöden mellan grupperna samt förändringar inom respektive grupp. Elva
undersökningar fokuserar beteenden och infektionsrisker enbart för sprutbytesbesökare. Fyra studier
bygger på matematisk modulering och två undersökningar är av ekologisk karaktär och redovisar internationella jämförelser.
En generell iakttagelse är att injektionsmissbrukets omfattning berörs av relativt få författare i denna
översikt. Endast elva av sjuttio undersökningar fokuserar sprutbytesverksamhet i relation till injektionsmissbrukets utveckling. Av dessa elva rapporterar sex att sprutbytesverksamhet är associerad med
en minskning av injektionsmissbruket för de missbrukare som nyttjar programmen. Ingen av undersökningarna innehåller jämförelser med icke sprutbytare och ingen berör heller huruvida sprutbytesprogram påverkar nyrekrytering till intravenöst narkotikamissbruk, en farhåga som ofta uttryckts.

21

De resultat som presenteras här avseende Gibsons översikt bygger på sekundäranalyser av de studier som ingick i dennes litteraturgranskning. För information om analysernas utgångspunkt och resultat hänvisas till avsnittet ”Utfall av sprutbytesverksamhet” samt
Tabell B 2.1.
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Som tidigare nämnts konstaterar många författare att en överväldigande del av den internationella litteraturen kring sprutbytesprogram visat att programmen effektivt förebygger injektionsrelaterat riskbeteende. I denna översikt har 21 av 26 undersökningar påvisat ett minskat riskbeteende bland sprutbytare.
I tio av dessa 21 studier emanerar resultaten från jämförelser mellan sprutbytare och icke sprutbytare,
varvid framkommit att sprutbytarna minskat sitt riskbeteende i större utsträckning än injektionsmissbrukare som inte nyttjar programmen.
Av 33 redovisade undersökningar om infektionsrisker avseende HIV och hepatit har 17 påvisat att
sprutbytesverksamhet är associerad med minskade infektionsrisker. Endast två av dessa 17 studier
inbegriper emellertid jämförelser mellan sprutbytare och icke sprutbytare.22 I nedanstående tabell
sammanfattas resultatet från samtliga granskade utfallsstudier.
Tabell 2.8 Summering av utfall av sprutbytesprogram
Positiv effekt

Ingen effekt

Negativ effekt

Totalt

Missbruksomfattning

6

3

2

11

Riskbeteende

21

3

2

26

Infektionsrisk

17

8

8

33

Totalt

44

14

12

70

Som framgår av tabellen påvisar en klar majoritet att deltagande i sprutbytesprogram är associerat med
en minskning av injektionsrelaterat riskbeteende. Resultaten beträffande programmens HIVförebyggande effekter är däremot mer motstridiga. Här visar knappt hälften av undersökningarna att
deltagande i programmen inte tycks ha någon infektionsskyddande inverkan, alternativt innebär en
ökad smittrisk jämfört med att inte delta.
Som indikerats i resultatpresentationen ovan förefaller utfallet av granskade studier i hög grad sammanhänga med valet av forskningsdesign. Studier som påvisat ett nollsamband eller negativt utfall associerat med sprutbytesverksamhet innehåller i 22 av 26 undersökningar jämförelser mellan sprutbytare och icke sprutbytare. I kategorin ”positiv effekt” återfinns sådana jämförelser endast i 12 av 32 undersökningar. Om denna översikt enbart bestått av studier som inkluderat jämförelser mellan sprutbytare och icke sprutbytare hade cirka två tredjedelar påvisat att sprutbytesverksamhet är associerad med
nollutfall alternativt negativt utfall. Om översikten enbart granskat studier utan jämförelsegrupp hade
knappt nio av tio studier påvisat att sprutbytesprogram är associerade med positiva effekter.
Flera författare har försökt att hitta orsaker bakom den allt större andel studier som påvisat noll- alternativt negativa effekter associerade med sprutbytesverksamhet (Gibson m fl, 2001; Strathdee m fl,
22

Dessa undersökningar återfinns i Tabell B 2.1 med nummer 11 respektive 23.
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1997; Vlahov, 2000). En tänkbar orsak kan, som bland andra Drucker m fl (1998) föreslår, vara att
senare undersökningar generellt håller en högre kvalité jämfört med de rapporter som publicerades i
samband med att sprutbytesprogram introducerades. Exempelvis förekommer kontroll- eller andra
former av jämförelsegrupper oftare i senare studier (a.a.).
Två förhållanden som det ofta spekuleras kring i samband med ogynnsamma utfall av sprutbytesprogram är selektions- och ”utspädningseffekter”. Selektionseffekten innebär att injektionsmissbrukare
med ett högt riskbeteende, kaotiska bakgrundsförhållanden och låg motivation att avsluta sitt missbruk
visat sig vara överrepresenterade bland besökarna i flera sprutbytesprogram (Hagan & Thiede, 2000;
Hahn m fl, 1997; Schechter m fl, 1999; Schoenbaum m fl, 1996).
I flertalet av de studier som rapporterat högre infektionsrisker bland sprutbytare jämfört med icke
sprutbytare framhålls överrepresentationen av högriskmissbrukare som en möjlig förklaring till utfallet.
I en rad senare studier indikeras att apoteksförsäljning av injektionsverktyg kan utgöra en del i denna
selektionsprocess enär mer socialt integrerade missbrukare tycks föredra att täcka sitt sprutbehov via
apotek (Obadia m fl, 1999; Riley m fl, 2000; Vlahov, 2000). Man kan dock – som exempelvis Schoenbaum påvisat – även tänka sig att injektionsmissbrukare som söker sig till sprutbytesprogram utgör en i
varierande grad ”positivt” selekterad grupp, motiverade att uppnå och/eller upprätthålla ett säkert
injektionsbeteende (Schoenbaum m fl, 1996). En överväldigande majoritet av studier kring riskbeteenden i denna översikt påvisar ju också ett minskat riskbeteende bland sprutbytare. Tyvärr innehåller
många undersökningar i denna granskning endast rudimentär information kring de studerade missbrukarnas sociodemografiska bakgrundsförhållanden, vilket gör det svårt att klarlägga grad av social integration, eventuell subgruppstillhörighet etc. bland stora grupper av sprutbytesbesökare.
Utspädningseffekten sammanhänger med det faktum att narkotikamissbrukare i exempelvis Kanada,
Storbritannien och Holland utöver sprutbytesprogram har legal tillgång till sterila injektionsverktyg via
exempelvis apotek, sprutautomater och läkarförskrivning. I denna översikt har endast en undersökning
försökt bedöma vilken påverkan sådan distribution av injektionsverktyg kan ha för såväl sprutbytesbesökare som ”icke sprutbytare” (Bruneau m fl, 1997). Utöver nämnda alternativ till sprutbytesprogram
förekommer som tidigare diskuterats även en omfattande andrahands- och satelitdistribution av sterila
verktyg, vilken ytterliggare försvårar bedömningen av sprutbytesprograms betydelse och effektivitet.
Om det visar sig att injektionsmissbrukare utnyttjar såväl sprutbytesprogram som alternativ distribution av sterila sprutor och kanyler utan att detta kontrolleras för, blir jämförande studier kring sprutbytare och ”icke sprutbytare” mycket svårtolkade.
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Sprutbytesprograms förmåga att täcka injektionsmissbrukares behov av sterila verktyg har diskuterats i
ett flertal studier. Samtliga författare tycks eniga om att programmen näppeligen förmår täcka behovet
av rena sprutor och kanyler. I denna översikt framkommer att sprutbytesprogram beräknas täcka mellan fem och 40 procent av det uppskattade behovet och flera studier hävdar att riskbeteenden bland
sprutbytesbesökare framför allt föranleds av bristande tillgång till rena injektionsverktyg (Bastos m fl,
2000; Lurie m fl, 1998; Lurie m fl, 1993; Paone, Clark m fl, 1999; Remis m fl, 1998; Strathdee m fl,
1997). I litteraturen anges en rad skäl till programmens bristfälliga spruttäckning såsom legala hinder,
finansiella svårigheter, intern policy, geografisk belägenhet etc.
Få författare har diskuterat programmens spruttäckningskapacitet i relation till besökarnas sätt att nyttja verksamheten, vilket ter sig anmärkningsvärt eftersom kontaktfrekvens och kontinuitet rimligtvis
torde ha betydelse för programmens infektionsförebyggande potential. De data som presenteras kring
besökarnas kontakter är i allmänhet mycket grova. Det är inte ovanligt med beskrivningar av typen
”nyttjat sprutbytesprogram minst en gång under senaste sexmånadersperioden”. Ur epidemiologisk
synvinkel torde detta vara alltför okänsliga data för att möjliga effekter av intensitet eller nyttjandegrad
skall kunna vägas in. Bland de granskade undersökningarna har kontaktintensitet visat sig vara associerad med motsägelsefulla utfall. Vissa studier påvisar att frekvent nyttjande av sprutbytesprogram är
associerat med positivt utfall (Des Jarlais m fl, 1996; van Ameijden m fl, 1998; Watters, 1994b) medan
andra visar att frekventa besökare löper störst risker (Schechter m fl, 1999; Strathdee m fl, 1997).23
Åter andra visar att kontaktintensiteten inte tycks ha någon betydelse för utfallet (Hagan m fl, 1999;
van Ameijden m fl, 1992). Inte i någon av dessa undersökningar har alternativ distribution av injektionsverktyg beaktats som en faktor som kan inverka störande på resultatet.
Att sprutbytesprogram förmår attrahera injektionsmissbrukare med ett högt riskbeteende har som
tidigare nämnts framkommit i ett flertal studier. Med utgångspunkt i ett folkhälsoperspektiv kan detta
ses som en tillgång eftersom en stor andel ”högriskmissbrukare” sannolikt saknar kontakt med varje
form av intervention inom missbruksområdet (Bastos m fl, 2000; Brooner m fl, 1998). Flera författare
varnar dock för att enbart ökad tillgång till injektionsverktyg för dessa och andra grupper av injektionsmissbrukare kan visa sig vara otillräckligt för att förebygga fortsatt överföring av HIV-infektion
(Bellm, 1999; Bruneau m fl, 1997; Hagan m fl, 1999; Schechter m fl, 1999; Strathdee m fl, 1997; Wood
m fl, 2002). Data från Amsterdam, Vancouver, Montreal och Seattle har bekräftat att denna varning
har fog för sig (Coutinho, 2000).

23

I bägge dessa studier anser författarna att den negativa associationen mellan frekventa besök och utfall i stor utsträckning förklaras av
ett allmänt högt riskbeteende bland frekventa sprututbytesbesökare.
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Många författare menar att sprutbytesprogram bör ingå i en komplementär vård- och behandlingsstrategi som inbegriper rådgivning kring HIV och AIDS, distribution av kondomer, somatisk- och
psykosocial omvårdnad, substitutionsbehandling med metadon samt remittering till andra former av
missbruksvård (Buning, 1991; Drucker m fl, 1998; Hahn m fl, 1997; Lurie m fl, 1997; Strathdee m fl,
1997). I vilken utsträckning sådana komplementära system implementerats, hur de i förekommande
fall nyttjas samt i vilken utsträckning de påverkat riskbeteenden och infektionsförekomst samt inte
minst medverkat till rehabilitering av injektionsmissbrukare förefaller mot bakgrund av denna litteraturöversikt alltjämt tämligen oklart.
I koncentrat visar litteraturöversikten att
Injektionsmissbrukare utgör en betydande riskfaktor för spridning av HIV och hepatit när infekterat blod överförs vid sprutdelning.
Sprutbytesprogram kan öka tillgängligheten till injektionsverktyg och anses därmed bidra till
minskad sprutdelning och lägre smittrisk.
Sprutdelning är vanlig även bland missbrukare som nyttjar sprutbytesprogram.
Kvinnor, prostituerade, missbrukare med kortvarig erfarenhet av injektionsmissbruk samt
unga har visat sig särskilt utsatta för risker i samband med sprutdelning.
Det förefaller oklart hur sambanden mellan injektionsmissbrukets intensitet och deltagande i
sprutbytesprogram ser ut.
Injektionsrelaterat riskbeteende har minskat bland deltagare i sprutbytesprogram.
Om sprutbytesprogram minskar risken för blodsmitta tycks oklart.
Många sprutbytesprogram täcker mindre än en tredjedel av besökarnas verktygsbehov.
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Kapitel 3. Material och metod
Avhandlingens utgörs främst av en prospektiv långtidsstudie av det naturliga förloppet för de 3660
injektionsmissbrukare som besökt sprutbytesmottagningen under perioden mars 1989 till november
2003, alltså under närmare 15 år. Sprutbytarna har följts genom kontinuerligt insamlade registerdata
som inbegriper samtliga individuella besök under studieperioden, sammantaget över 177 000 besök.
Utöver registerdata används data från intervjuer som genomfördes med 496 sprutbytare bosatta i
Malmö under 1995. Detta material har betydelse dels för att ytterligare belysa vilka deltagarna är, men
också för att ge baslinjedata för centrala processer under åren som följde efter intervjuerna. Registermaterialet och intervjudata från 1995 utgör avhandlingens primärdata. Utöver dessa två material används också uppgifter från en tidigare nationell kartläggning av det tunga narkotikamissbrukets omfattning, den så kallade MAX-undersökningen 1998 (Olsson m fl, 2001).
De olika materialen används i avhandlingen enligt följande. I Kapitel 4 jämförs sprutbytesbesökarna
med grupper av tunga narkotikamissbrukare i Sverige som inte ”byter sprutor”. Jämförelserna bygger
på material från MAX-undersökningen 1998 (Olsson m fl, 2001). Materialet används främst för jämförelser mellan sprutbytare och icke-sprutbytare inom samma drogscen, dvs. Malmö, men också för jämförelser av tunga narkotikamissbrukare från drogscenerna i Malmö, Göteborg och Stockholm. I Kapitel 5, som behandlar sprutbytarnas uppväxtvillkor, sociala integration och subkulturella involvering
används intervjumaterialet. I Kapitel 6 belyses hur sprutbytesprogrammets service nyttjas. Här har
registerdata använts. I Kapitel 7 – som är avhandlingens avslutande resultatkapitel – har både intervjuoch registerdata använts. Intervjumaterialet ligger till grund för avsnitten om spruttäckning, sprutdelning och prediktion av HIV och hepatit medan registerdata använts för att undersöka vilka faktorer
som påskyndar respektive fördröjer hepatitsmitta, hur besökarnas sociala integration och subkulturella
involvering förändras under tiden i programmet samt eventuella samband mellan deltagande i sprutbytet och kontakter med annan vård och behandling. Nedan redovisas karakteristika för respektive material, med betoning på register- och intervjumaterialen.

Det prospektiva registermaterialet
Registermaterialet innehåller samtliga sprutbytare som registrerats vid mottagningen under perioden
31/3 1989 till 21/11 2003. Materialet har kontinuerligt insamlats av sprutbytespersonalen och utgör
mottagningens patientdokumentation. Initialt samlades information om sprutbytarna uteslutande på
pappersbaserade patientkort. I samband med Socialstyrelsens utvärdering av sprutbytet under 1992
utvecklades en databas för elektronisk registrering av patientkorten. Undertecknad deltog i detta arbete
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i egenskap av medlem i utvärderingsgruppen (Rönnberg m fl, 1992). När utvärderingen avslutats övertogs systemet av sprutbytets personal, som överfört patientuppgifter från de pappersbaserade patientkorten från 1989 och framåt. Datasystemet har senare utvecklats och uppdaterats och består nu av fyra
delar.
”Basdata” (N = 3660) innehåller sociodemografisk bakgrundsinformation samt data kring narkotikakonsumtion, vårderfarenheter, påföljder inom kriminalvården samt infektionsstatus beträffande hepatit
och HIV. Basdata samlas in genom intervjuliknande samtal under sprutbytarens inledande besök på
mottagningen och avspeglar alltså respondentens situation och förhållanden så som de var när denne
började i sprutbytesprogrammet. Informationen skrivs in för hand på individuella registerkort och
överförs sedan successivt till den elektroniska databasen. Majoriteten av besökarna uppger redan vid
debuten i programmet fullständig identitet, vilken antecknas på registerkorten. I databasen identifieras
besökarna med en kod bestående av initialer samt födelseår och dag. Sprutbytare som vill vara anonyma uppmanas att välja någon form av pseudonym som sedan används för identifiering vid kommande
besök. Bland återkommande besökare är nio av tio kända med fullständig identitet.
Basdatadelen av registermaterialet används i Kapitel 6 för att beskriva karaktäristika kring olika grupper
av besökare och i Kapitel 7 för att beskriva sprutbytarnas situation vid debuten i programmet, som
utgångspunkt för analys av förändringsprocesser under deltagandet.
I ”Basdata II” (N = 2701) dokumenteras en del av den service som sprutbytet tillhandahåller för individuella besökare – vaccinationer, stödsamtal samt kurators- och barnmorskekonsultationer.24 Här
dokumenteras också förändringar som inträffar under tiden besökaren deltar i sprutbytet när det gäller
bostadsort, försörjningssituation, utbildning, behandling och missbruk. Uppdateringar införs när personalen får vetskap om att någon förändring inträffat, vilket kan ske på flera sätt. Vanligast är att personalen frågar besökaren – vilket ofta sker om lång tid förflutit sedan senaste besök, alternativt att
besökaren berättar spontant. Det är heller inte ovanligt att besökare informerar personalen om tilldragelser som rör andra sprutbytare – att X mist körkortet, blivit vräkt från sin bostad eller för närvarande
gör ett uppehåll i missbruket. Sådana andrahandsuppgifter införs i det datoriserade registret först sedan
informationen bekräftas av den berörde. Totalt har service och/eller förändrade förhållanden enligt
ovan dokumenterats vid 13 013 besök, vilket motsvarar sju procent av samtliga besök. Basdata II används i Kapitel 6 för att beskriva karaktäristika kring olika grupper av besökare samt i Kapitel 7 i analy-

24

I dokumentationen görs åtskillnad mellan stödsamtal som erbjuds av sjukvårdspersonal (normalt de undersköterskor/sjuksköterskor som
arbetar i sprutbytesprogrammet) och konsultationer/samtal som erbjuds av mottagningens kurator respektive barnmorska.
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ser av hepatitsmitta, social integration och subkulturell involvering samt beträffande vård och behandlingskontakter under tiden i sprutbytet.
I besöksdelen har samtliga dokumenterade besök mellan 890331 – 031201 registrerats. Här återfinns
totalt 177 699 besök gjorda av 3660 sprutbytare. Vid varje besök har antal hämtade och lämnade sprutor och kanyler registrerats samt uppgifter om eventuella sjukvårdande insatser som förmedlats av
mottagningen. Besöksdatabasen används i Kapitel 6 för att skapa grupper av sprutbytare med olika
besöksprofiler samt i beskrivning av gruppernas serviceutnyttjande. I Kapitel 7 används besöksdata
som underlag vid beräkning av spruttäckningsgrad, vid jämförelser av social integration och subkulturell involvering samt i analyser av hepatitsmitta och vård- och behandling.
Den sista delen av registermaterialet – Test-delen – innehåller resultat av samtliga hepatit- och HIVtester som utförts på mottagningen mellan 890331 – 031201. Totalt finns här resultat från 20 196 tester gjorda på 2711 besökare. Materialet används i Kapitel 6 som en del i beskrivningen av hur sprutbytesprogrammets service nyttjas samt i Kapitel 7 i analyser av hepatitsmitta.

Intervjumaterialet
Från januari till december 1995 tillfrågades besökarna vid sprutbytesmottagningen i Malmö om de var
intresserade av att medverka i ett forskningsprojekt kring sprutbytesverksamhet. Intresserade som
uppfyllde kriteriet att vara bosatt i Malmö kommun inkluderades i undersökningen och intervjuades
konsekutivt under hela 1995 (N = 496). Intervjun tog i allmänhet cirka 30 till 40 minuter och genomfördes i sprutbytesmottagningens lokaler. Alla utom tio intervjuer utfördes av sprutbytespersonal.
Återstående utfördes av författaren samt tidigare doktorandkollegan David Öberg.25 Intervjufrågorna
berörde civilstånd och familjeförhållanden, boende, utbildning, försörjning och sysselsättning, uppväxt,
hälsa, drogbruk och drogrelaterade problem inklusive riskbeteende och beroende, behandlingshistorik,
sociala nätverk inklusive myndighetskontakter samt kriminalitet och påföljder.26 Många av frågorna
speglar såväl aktuell situation (senaste 30 dagarna) som förhållanden under de senaste 12 månaderna
samt ett livstidsperspektiv. Intervjusvaren dokumenterades i pappersformulär som tilldelades samma
unika kodsystem som mottagningen använder i övrig patientdokumentation. Informationen i pappersformulären kunde härigenom successivt föras över till en elektronisk databas utan att den enskilde
sprutbytarens identitet röjdes för andra än sprutbytespersonalen. Förfaringssättet med gemensam kod
25
26

David Öberg medverkade i planeringen av intervjustudien samt vid insamling- och sammanställning av data.
Intervjufrågorna återfinns i sin helhet i Bilaga 2.
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gav även möjlighet att på individnivå jämföra intervjumaterialet med sprutbytesmottagningens kontinuerligt insamlade registerdata.

Max-undersökningen
I Kapitel 4 jämförs sprutbytarna med grupper av tunga narkotikamissbrukare i Sverige som inte ”byter
sprutor”, närmare bestämt missbrukare i Stockholm och Göteborg där sprutbytesprogram saknas samt
missbrukare i Malmö som inte deltar i sprutbytesprogrammet. Data för dessa grupper har hämtats från
MAX-undersökningen, vilken är en kartläggning av det tunga narkotikamissbrukets omfattning i Sverige 1998 (Olsson m fl, 2001). I undersökningen definieras en person som tung missbrukare om han
eller hon injicerat narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna (oavsett frekvens) eller om
narkotika intagits dagligen eller så gott som dagligen under de senaste fyra veckorna, oavsett intagningssätt (a.a.).27 Materialet till kartläggningen har samlats in genom enkäter till ett stort antal myndighetsrepresentanter som i sitt arbete träffar personer med missbruksproblem, framför allt inom socialtjänst, sjukvård, polis, kriminalvård och behandlingshem. Dessa har ombetts att inventera samtliga
tunga narkotikamissbrukare man haft kontakt med under en given sexmånadersperiod och där man
känt till att narkotikamissbruk förekommit under tolvmånadersperioden som föregick senaste kontakttillfället. Information har inhämtats kring köns- och åldersfördelning, bostads- och sysselsättningssituation, socialt nätverk, etnicitet, vilka droger som används, hur de anskaffas och konsumeras (administrationssätt och intagningsfrekvens), kontaktytor mot myndigheter samt avslutningsvis förekomst och spridning av HIV.28 För en utförlig information om MAX-studiens uppläggning och genomförande hänvisas till Delrapport 3 från projektet med titeln ”Det tunga narkotikamissbrukets
omfattning i Sverige 1998” av Olsson och medarbetare (2001). Nedan återfinns en schematisk sammanställning över innehållet i de tre material som använts i avhandlingen, i vilka kapitel respektive
material används samt till vad.

27
28

Medicinskt bruk av narkotika räknades inte in vid kartläggningen
Författarna bakom kartläggningen av tungt narkotikamissbruk i Sverige menar att ambitionen framför allt varit att få en uppfattning
om förändringar i det tunga narkotikamissbrukets omfattning från åren för de tidigare undersökningarna 1979 och 1992. Genom
att metod och datainsamling mellan de olika studierna är snarlika kan de jämföras med varandra och man kan anta att utvecklingstrenden återspeglas på ett relativt tillförlitligt sätt, även om de exakta nivåerna är mera osäkra. För en utförlig redogörelse av resultat, olika felkällor och metodik vid skattningarna hänvisas till Olsson m fl, 2001.
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Tabell 3.1. Avhandlingens tre material, vad de innehåller samt var och hur de används

Kap.

Material

Inriktning

(översiktlig beskrivning av ingående variabler)

4

Max-materialet – delrapporter för Stockholm (N = 1398),

Göteborg (N = 854) och Malmö (N = 1074). Kön, ålder, bostadssituation, sysselsättning, nätverk, etnicitet, missbruk, myndighetskontakter, HIV

5

6

Intervjumaterialet (N = 496)
Kön, ålder, civilstånd, familjeförhållanden, boende, utbildning,
försörjning, sysselsättning, uppväxt, hälsa (inklusive infektionsstatus), drogbruk och drogrelaterade problem (inklusive riskbeteende och beroende), behandlingshistorik, sociala nätverk
(inklusive myndighetskontakter) samt kriminalitet och påföljder.
Registermaterialet (N = 3660)
Retrospektiva sociodemografiska data, narkotikaanvändning,
vård/behandling, kriminalvård, infektionsstatus.
Prospektiva data kring serviceutnyttjande (vaccinationer, stödsamtal, kurators- och barnmorskekonsultationer).
Under tiden i sprutbytet dokumenteras förändringar beträffande:
bostadsort, försörjning, utbildning, vård/straff och missbruk.
Vid varje besök dokumenteras hämtade och lämnade sprutor
och kanyler, sjukvårdande insatser samt i förekommande fall
resultat av hepatit- A, B, C samt HIV-test

7

Intervjumaterialet
(se ovan)

7

Registermaterialet
(se ovan)

Tunga missbrukare från drogscenerna i Stockholm, Göteborg
och Malmö jämförs beträffande social situation, missbruk och
hälsa.
Kapitlets centrala jämförelse fokuserar dock tunga missbrukare från samma drogscen – deltagarna i sprutbytesprogrammet
jämförs med tunga narkotikamissbrukare i Malmö som inte
byter sprutor.
Beskrivning av grupper av sprutbytare med utgångspunkt i
uppväxtförhållanden, missbruksrelaterat beteende, social
situation och hälsa. Begreppen social integration och subkulturell involvering används som analysverktyg.

Konstruktion av grupper av sprutbytare med utgångspunkt i
olika besöksprofiler på mottagningen.
Beskrivning av vad som karaktäriserar dessa grupper och hur
de nyttjar sprutbytets service.

Spruttäckning och samband mellan spruttäckning och sprutdelning.
Sprutdelning – samband med bakgrundsfaktorer, predicerande faktorer.
Hepatit/HIV – förekomst, samband med bakgrundsfaktorer,
predicerande faktorer
Spruttäckning.
Hepatitsmitta – påskyndande & bromsande faktorer.
Social integration & subkulturell involvering – förändringar
under tiden i sprutbytet.
Socialtjänst- och vård / behandlingskontakter – före och
under tiden i sprutbytet.
Faktorer som predicerar behandling under tiden i sprutbytet

Intervjumaterialets tillförlitlighet
I en utvärdering av sprutbytesverksamhet i Storbritannien berörs frågan om besökarna kan påverkas av
att intervjuas av dem som tillhandahåller servicen. Författarna kan dock inte bedöma vilken riktning
denna eventuella bias kan ha (Stimson m fl, 1988). En viss underrapportering av riskbeteenden kan
dock misstänkas, framför allt från oerfarna besökare. Eftersom upplysningar som lämnats under intervjun inte påverkar den service besökarna får bör motivationen att uppge valida och reliabla uppgifter
inte påverkas i någon större utsträckning. Att intervjuerna är konfidentiella och att besökarna inte riskerar någon form av repression för vad som framkommer är faktorer som ytterligare bör öka datas
säkerhet och giltighet (Alcabes m fl, 1992). Den höga grad av förtroende som besökarna vid sprutbytet
i Malmö hyser för personalen bör också påverka trovärdigheten i positiv riktning. Ett uttryck för den66

na tilltro är det låga antalet anonyma besökare. Som tidigare nämnts är i stort sett samtliga frekventa
besökare kända med fullständig identitet och närmare åtta av tio i totalmaterialet har uppgivit sin identitet. Att personuppgifterna verkligen stämmer kontrolleras exempelvis vid hepatit- och HIV-test, då
sprutbytaren förväntas styrka sin identitet. Efter avslutad intervju bedömdes även svarens tillförlitlighet. Det visade sig att knappt 95 procent av alla intervjuer bedömdes som tillförlitliga, i drygt fem procent av fallen uttryckte intervjuaren osäkerhet kring svarens tillförlitlighet medan endast två intervjuer
bedömdes som i huvudsak otillförlitliga.

Bortfall
Under 1995 besöktes sprutbytesmottagningen av 1152 injektionsmissbrukare. Av dessa uppgav 671
personer en adress i Malmö som sin bostad.29 Initialt var målsättningen att intervjua samtliga besökare
som bodde i Malmö och som besökt sprutbytet under 1995. I avhandlingen ingår intervjuer med 496
injektionsmissbrukare som uppfyller dessa inklusionskriterier. Det innebär att 74 procent av sprutbytarna som uppgivit att de bor i Malmö valt att delta i intervjustudien. De som avböjt har framförallt
hänvisat till tidsbrist.
Tack vare det gemensamma kodsystemet kunde besökare från Malmö som avböjt intervju jämföras
med de Malmöbor som ingår i intervjumaterialet. Bortfallsanalysen inbegriper sålunda 671 sprutbytare
från Malmö där 496 intervjuade jämförs med 175 ej intervjuade besökare. Jämförelser har gjorts beträffande köns- och åldersfördelning, civilstånd, etnicitet, sysselsättning, ålder vid drogdebut, antal år i
missbruk, erfarenhet av behandling, kriminalvård samt socialtjänst, förekomst av HIV/hepatitinfektion
samt avslutningsvis i vilken utsträckning man nyttjat sprutbytesmottagningens tjänster. Som framgår av
Tabell 3.2 finns en rad signifikanta skillnader mellan intervjuade och ej intervjuade sprutbytare från
Malmö.

29

Uppgifter från sprutbytesmottagningens manuella patientkortsregister
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Tabell 3.2. Jämförelse mellan intervjuade sprutbytare och övriga besökare från Malmö (*)
Intervjuade
Bortfall
Intervjuade
P
n = 496
n = 175
n = 496
Andel kvinnor
30,4 %
21,6 %
0,009 3)
Har soc. kontakt
70 %
Ålder

48

46,5

0,005 4)
3)

Arbete

13 %

21 %

0,01

Prostituerad

12 %

4%

< 0,001 3

Bortfall
n = 175
58 %

0,003 3)
0,03 3)

P

Har suttit i fängelse

81 %

74 %

Har LVM-vårdats

6,7 %

5,6 %

n.s.

Har avgiftats

65 %

51 %

< 0,001 3)

Förtidspensionerad 2)

26 %

17 %

0,006 3)

Har Hepatit A-testats

57 %

21 %

< 0,001 3)

Bostadskontrakt 2)

81 %

73 %

0,02 3

Har Hepatit B-testats

99 %

89 %

< 0,001 3)

Socialbidrag 2)

72 %

48 %

0,01 3)

Har Hepatit C-testats

99 %

89 %

< 0,001 3)

15

16

0,04 4)

Erhållit missbruksvård 2)

50 %

32 %

< 0,001 3)

31

28,5

< 0,001 4)

LVM-vård 2)

8,4 %

4,7 %

0,04 3)

91 %

88 %

n.s.

Hepatit-B smittad

87 %

71 %

0,001 3)
< 0,001 3)

Debutålder missbruk
Antal år i missbruk
Använder amfetamin
Använder heroin

46 %

37 %

0,01 3)

HIV-testade

99 %

89 %

Missbrukar läkemedel

50 %

30 %

< 0,001 3)

HIV-smittade

1,9 %

1%

n.s.

Missbrukar alkohol

52 %

31 %

< 0,001 3

HIV-smittade 2)

2,3 %

0,4 %

< 0,001 3)

Drogfria perioder 2)

35 %

34 %

n.s.

10,4

6,6

< 0,001 3)

Erhållit missbruksvård

65 %

56 %

0,02 3

19

10

< 0,001 3)

57 %

12 %

< 0,001 3)

År i sprutbytesprogrammet
Besök i programmet/år
Andel frekventa deltagare

1)

Vid intervjutillfället

2)

Under tiden i sprutbytesprogrammet

3)

Chi 2

4)

T-test

(*) Om inte annat anges avspeglar data situationen vid initialt intervjutillfälle

Av tabellen framgår att intervjuade sprutbytare innehåller en större andel kvinnor och gruppens medelålder är högre än bland ej intervjuade. Intervjuade förvärvsarbetar i mindre utsträckning, prostitution är vanligare och en större andel i gruppen är beroende av socialbidrag eller förtidspensionerade. I
jämförelse med ej intervjuade har gruppen vidare en tidigare drogdebut och en längre tid i missbruk.
Själva missbruket tycks mer komplext med fler nyttjade preparat. Olika typer av vård – men även straff
– som kan associeras med missbruket är vanligare bland intervjuade. Gruppen har HIV- och hepatittestats i större utsträckning än ej intervjuade och bland testade visar det sig att dessa sjukdomar är mer
utbredda bland de intervjuade. Sammantaget tycks alltså intervjugruppen mer socialt och medicinskt
belastad jämfört med ej intervjuade. Det visar sig också att debutanter i sprutbytet och individer med
få och/eller sporadiska besök avböjt att intervjuas i större utsträckning än erfarna sprutbytare. Intervjugruppen består således av en större andel relativt frekventa besökare medan ej intervjuade i högre
grad utgörs av relativt sporadiska sprutbytare.

Överensstämmelse mellan register- och intervjumaterialen
Jämförelsen mellan intervjuade sprutbytare och övriga besökare från Malmö handlade om att kontrollera selektion. Här handlar det i stället om att kontrollera överensstämmelse mellan register- och intervjumaterialen. Jämförelsemöjligheterna inskränker sig emellertid till frågor som ställts på ett likartat sätt
i respektive material. Så är fallet beträffande vissa sociodemografiska förhållanden, drogkonsumtion,
erfarenhet av narkomanvård och kriminalvård samt infektionsstatus. Jämförbara data redovisas i nedanstående tabeller.
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Tabell 3.3 Karakteristika för sprutbytare i register- respektive intervjumaterialet
Registermaterialet*
n = 3160

Sociodemografiska data
Andel kvinnor

23 %
33

Medelålder (1995)

(män 33; kv. 31)

Intervjumaterialet**
n = 496
28 %
36
(män 36; kv. 33)

p
< 0,01 (a)
< 0,001 (b)

Utrikes födda

15 %

13 %

n.s. (a)

Ensamstående

55 %

50 %

n.s. (a)

Arbete

n.s. (a)

17 %

22 %

Prostituerade

5%

8%

n.s. (a)

Socialbidrag

54 %

58 %

n.s. (a)

Förtidspension

10 %

11 %

n.s. (a)

2%

3%

n.s. (a)

Studiemedel
Bostad med eget kontrakt

57 %

51 %

< 0,01 (a)

Ej fullgjort grundskola

12 %

12 %

n.s. (a)

3%

3%

n.s. (a)

Eftergymnasial examen
(a)Chi-2 (b) One-sample T-test

* Avser situationen vid initialt intervjutillfälle ** Uppgifter om sociala faktorer avser senaste 12-månadersperioden

Av tabellen framgår att skillnaderna mellan materialen beträffande sociodemografiska bakgrundsdata
är små. Intervjumaterialet innehåller en större andel kvinnor än registerdata och de intervjuade är i
allmänhet äldre. Dessa - samt skillnaden beträffande bostadssituation – där intervjuade har något osäkrare förhållanden – är de enda olikheter som är statistiskt säkra. När det gäller arbete kan det ha betydelse att frågorna ställts något olika i de två materialen. Intervjumaterialet avspeglar den senaste 12månadersperioden medan registermaterialet återger situationen vid intervjutillfället. Det är rimligt att
en något högre andel svarar att man arbetat någon gång under det senaste året jämfört med att ha gjort
det just vid intervjutillfället. Detsamma gäller frågan om prostitution. Här kan också ett ökat förtroende för sprutbytespersonalen ha påverkat svaren. När frågan ställs initialt uppger knappt fem procent
att de är eller varit prostituerade. När frågan senare återkommer uppger drygt tio procent att de prostituerat sig någon gång under kontakten med mottagningen. Uppgifterna från intervjuade Malmöbor
utgörs här av andelen som uppgivit att ersättning från prostitution är en del av inkomsterna under
senaste året. Trots dessa skillnader kring hur frågorna ställts är överensstämmelsen när det gäller sociala karakteristika påfallande.
Vi övergår så till jämförelser mellan konsumtionen av droger. Som framgår av Tabell 3.4 är utbredningen av de vanligaste narkotiska preparaten snarlik i register- och intervjumaterialen.
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Tabell 3.4 Andel som använt respektive preparat i register- respektive intervjumaterialen
Registermaterialet
Intervjumaterialet
Använda preparat
n = 3160
n = 496
Amfetamin
67 %
75 %
Heroin

45 %

43 %

Läkemedel

34 %

27 %

Alkohol

25 %

19 %

Metadon (legalt)

3%

2%

Enligt tabellen är amfetamin något vanligare bland de intervjuade. Skillnaden sammanhänger dock
med att data avspeglar olika tidsperioder. Registerdata åskådliggör nyttjade preparat under hela observationsperioden – närmare 15 år – medan intervjudata avspeglar vilka preparat som använts under det
senaste året. Diagram 3.1 visar hur andelen som använt amfetamin respektive heroin i registermaterialet varierat mellan 1989 och 2003.
Diagram 3.1 Andel sprutbytare som använt amf resp heroin mellan 1989-2003
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Under perioden har skillnaderna mellan andelen som använder amfetamin respektive heroin utjämnats.
Amfetamin har minskat i betydelse medan heroinets betydelse ökat. Om vi gör ett utsnitt ur ovanstående tidsserie och jämför konsumtionen av dessa preparat under 1995 så som den avtecknar sig i registerdatabasen och i intervjusvaren finner vi, som framgår i diagrammet ovan, en påfallande hög överensstämmelse.
Data kring behandlingserfarenhet (Tabell 3.5) pekar mot att vård på behandlingshem är något vanligare i registermaterialet medan en större andel intervjuade Malmöbor erhållit tvångsinsatser i form av
såväl vård som straff. Den högre förekomsten av tvångsvård bland Malmöborna utgör den enda statistiskt säkra skillnaden mellan materialen när det gäller vårderfarenhet. Beträffande kontakt med socialtjänsten saknas i intervjumaterialet möjlighet att specificera olika typer av kontakt, exempelvis enbart
försörjningsstöd, enbart behandling eller en kombination av ekonomi och behandling. Med hjälp av
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andra material kan vi dock uppskatta att mellan en fjärdedel och drygt hälften av intervjuade Malmöbor haft en behandlingskontakt med socialtjänsten under observationsperioden.30
Tabell 3.5 Erfarenhet av behandling och kriminalvård i register- och intervjumaterialen
Registermaterialet
Intervjumaterialet
P
Behandling & kriminalvård
n = 3160
n = 496
Behandlingshem någon gång
51 %
43 %
n.s.
Beh.kontakt med soc. (*)

57 %

26 – 53 %

LVM-vård någon gång

9%

24 %

< 0,01 (a)

n.s.

Fängelse någon gång

57 %

68 %

n.s.

(*) Under tiden i sprutbytesprogrammet
(a) Chi-2

Av tabell 3.6 framgår att blodöverförda infektionssjukdomar tycks vanligare bland intervjuade
Malmöbor än bland samtliga sprutbytare i registermaterialet. Det finns sannolikt ett flertal skäl till detta. Registerdata innehåller exempelvis en större andel otestade besökare. Beträffande hepatit B och C
är status okänd för omkring en fjärdedel av sprutbytarna i registermaterialet medan motsvarande i intervjumaterialet är knappt en procent. Sannolikt påverkar det geografiska avståndet mellan bostaden
och sprutbytesmottagningen besökarnas testfrekvens. En annan tänkbar förklaring är att koncentrationen av smittade individer är högre i Malmö, vilket ökar risken att smittas vid exempelvis sprutdelning.
Tabell 3.6 Förekomst av hepatit och HIV i register- och intervjumaterialen
Registermaterialet
Intervjumaterialet
Hepatit & HIV infektion
n = 3160
n = 496
HIV
0,9 %
2,3 %

P (a)

Andel HIV-testade

88 %

98 %

n.s.

Hepatit A (har/har haft)

19 %

28 %

n.s.

Hepatit B (har/har haft)

43 %

61 %

< 0,01

Hepatit C (har/har haft)

71 %

85 %

n.s.

n.s.

(a) Chi-2

Sammantaget pekar jämförda variabler mot att överensstämmelsen mellan de båda materialen är relativt god. De fåtaliga variabler som visar en statistiskt säker skillnad pekar mot en något sämre situation
bland intervjuade, med instabilare boende, mer tvångsvård och högre hepatitprevalens. Av bortfallsanalysen ovan framgår att intervjuade sprutbytare rymmer en större andel frekventa sprutbytesbesökare jämfört med besökare som avböjt att intervjuas. Den begränsade selektion som alltså finns tycks ha
att göra med att framför allt mycket kortvariga deltagare är underrepresenterade i intervjumaterialet.

30

MAX – projektet, delrapport 3 samt Johansson, 2003
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Etiska överväganden
Data i föreliggande undersökning har i huvudsak insamlats inom ramen för sprutbytesprogrammets
egen verksamhet. Det gäller främst det omfattande registermaterialet. Deltagarna har här haft möjlighet att välja fullständig anonymitet, även om en majoritet avstått från denna möjlighet. I den elektroniska databasen införs dock endast en kod bestående av initialer samt födelseår och dag. Denna typ av
kod har tidigare använts i de nationella UNO-undersökningarna och i den efterföljande MAX-studien.
Genom att varken namn, fullständigt personnummer eller ens det sexsiffriga födelsenumret registrerades betraktades detta som avidentifierade uppgifter i UNO och MAX-undersökningarna. Koden var
dock tillräckligt unikt för att säkerställa att personer inte dubbelregistrerades. Samma bedömning gjordes vid sprutbytesmottagningen och här fyllde koden dessutom funktionen att länka samman de olika
registerdelarna till en och samma person. Undertecknad ansökte och fick tillgång till materialet i denna
avidentifierade form av sprutbyteskliniken.
Intervjuerna som gjordes 1995 föregicks av information till var och en av deltagarna. Informationen
innehöll en presentation av undersökningen och dess syfte, att deltagandet var frivilligt och att intervjuerna skulle vara avidentifierade på det ovan nämnda sättet. Ingen ersättning betalades ut för deltagande i intervju. Ett mindre antal intervjuer genomfördes av författaren själv och dåvarande forskarkollegan David Öberg. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes dock av programmets egen personal.
Även dessa intervjuer gjordes i samma avidentifierade form som registren. Genom den unika koden
kunde intervju- och registermaterial användas tillsammans.
De forskningsetiska principer som fanns vid tillfället för uppgifternas insamlande följdes noggrant.
Avhandlingsprojektet påbörjades långt innan den nuvarande Etikprövningslagen fanns och även registermaterialet erhölls före denna lags ikraftträdande. Genomgång av förfarandet uppfyller dock även
nuvarande regelverk. Avidentifierade uppgifter räknas inte som personuppgifter.
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Konstruktion av index och skalor
Index för social integration och subkulturell involvering
Även om injektionsmissbrukare som besöker sprutbytesmottagningen kan tyckas ha en hel del gemensamma karakteristika finns inom gruppen en betydande heterogenitet när det gäller social situation,
missbruksrelaterat beteende och uppväxtvillkor. För att belysa detta delades sprutbytarna – efter förebild av Stimson (1973) – in i fyra grupper baserade på de två dimensionerna ”integrering i majoritetssamhället” respektive ”involvering i subkulturen”. För en verksamhet som sysslar med att förebygga
infektionssjukdomar bland injektionsmissbrukare har detta relevans eftersom ett flertal studier – vilket
framgår i litteraturöversikten – påvisat kopplingar mellan riskbeteende och social integration och/eller
subkulturell involvering. Efter Stimson benämndes grupperna ”stables”, ”loners”, ”two-worlders” och
”junkies”. Stables karaktäriseras av relativt höga värden på integrering i majoritetssamhället och relativt
låga värden på involvering i subkulturen. Motsatsen är junkies som karaktäriseras av låg integrering och
hög subkulturell involvering. Two-worlders befinner sig i båda världarna och har alltså höga värden
både på integrering och subkulturell involvering, medan loners står utanför båda, dvs. har låga världen
på båda dimensionerna.
Som nämnts används två primära datamaterial i avhandlingen, ett intervju- och ett registermaterial.
Som en följd av detta har olika index över social integration respektive subkulturell involvering konstruerats, för att kunna tillämpa analyserna utifrån båda materialen. Först skapades index utifrån intervjumaterialet (n = 496). Här valdes de variabler i intervjuformuläret som kunde associeras med social
integration respektive subkulturell involvering. Vid urvalet av variabler har såväl Stimsons (1973) studie
som BAK-rapporten varit vägledande (Bergmark, 1994). Selekterade variabler samt utfallet för intervjuade sprutbytare redovisas i metodbilagan.31 Det maximala råvärdet på integrationsindex är här 14
poäng, och det maximala råvärdet på involveringsindex är 12 poäng. Avgörande för fördelningen av
individer till de två grupperna inom respektive dimension/index är på vilket sätt brytpunkterna mellan
”hög” och ”låg” integrering respektive involvering fastställs. Här valdes medelvärdet inom respektive
index som riktmärke.32 Sålunda skapades de två grupperna stables och two-worlders av individer som
hade fem eller fler poäng på integrationsskalan medan grupperna junkies och two-worlders skapats av
individer med sju poäng eller mer på involveringsskalan.
Därefter konstruerades index på motsvarande sätt med utgångspunkt från registerdata (n = 3660).
Motivet för att använda index i registerstudien är att undersöka hur integrerings- och involveringspro31
32

Se Tabell 1 och 2
Medelvärdet för index kring integrering i normalsamhället = 4,7 Medelvärdet för index kring involvering i subkulturen = 7,7
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cesserna utvecklas under tiden sprutbytarna deltar i programmet. Vi har använt ett så snarlikt tillvägagångssätt som möjligt i förhållande till hur intervjuindexen skapades. Dock fanns färre variabler att
tillgå i registerstudien. Valda variabler redovisas i metodbilagan.33
Varje indexvärde har dividerats med detta index teoretiska maxvärde. På så sätt har värden mellan noll
(0) och ett (1) erhållits, där 0 är teoretiskt minimum och 1 är teoretiskt maximum. För att kunna jämföra utvecklingen över tid har olika tidsanpassade versioner av indexen baserade på registerdata skapats.
Här har besöksdelen i registerdatabasen använts för att skapa en version av index för a) förhållanden
vid de inledande besöken i programmet, b) vid senaste besök, c) genomsnittliga förhållanden avseende
samtliga besök, d) genomsnittliga förhållanden för besök gjorda under 1995. Sistnämnda version har
skapats för att möjliggöra jämförelser med de intervjubaserade respektive de registerbaserade uppgifterna för 1995.
I nästa steg skapades de s.k. Stimsongrupperna (stables, loners, two-worlders och junkies). Här har
samma metod använts som när de intervjubaserade indexen konstruerades. Brytpunkt för låg respektive hög grad av integrering/involvering har fastställts med utgångspunkt i medelvärdena i indexen för
1995, dvs. för social integrering 0,2129 och för subkulturell involvering 0,1973.
För att undersöka jämförbarheten i de intervjubaserade indexen och de registerbaserade för 1995 har
två korrelationsmått använts. Rangsummekorrelationerna (Spearmans Rho) visade moderat men signifikant positiv korrelation; 0,22 för integration och 0,24 för involvering.34 För att dessutom kontrollera i
vilken utsträckning måtten överensstämmer systematiskt, och alltså inte enbart är positivt korrelerade,
användes systematisk korrelation (gamma). Resultaten är likvärdiga; 0,22 för integration och 0,21 för
involvering. Signifikansvärdena är desamma för Rho och för Gamma (p = 0,001 för integration; p <
0,001 för involvering). Det finns alltså en måttlig men likväl signifikant överensstämmelse mellan de
två skalorna för 1995.
De intervjubaserade variablerna i respektive skala undersöktes med faktoranalys.35 Här valdes separata
enfaktorlösningar för att undersöka i vilken utsträckning dessa bildade homogena dimensioner. I enfaktorlösningen för integration har sex av totalt tio variabler faktorladdningar över 0.30. Faktorn domineras då av variabler relaterade till arbete och sysselsättning men även bostadsförhållanden och sociala relationer har en viss påverkan. Enfaktorlösningen förklarar endast 27 procent av variansen. När
det gäller skalan för subkulturell involvering har fem variabler – av totalt tio – faktorladdningar över
Se Tabell 3 och 4
Fullständiga data redovisas i metodbilagan, Tabell 5.
35 Här har integrations- respektive involveringsindex som bygger på intervjudata prövats.
33
34
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0.30. Det gäller främst variabler associerade med kriminalitet. Enfaktorlösningen förklarar endast 21
procent av variansen.36 Vi kan alltså konstatera att skalorna inte mäter homogena dimensioner. Trots
detta har valet gjorts att inte reducera de ingående kriterierna mer än vad som måste göras utifrån
tillgängliga data. Orsaken till detta är att föreslagna dimensioner ansetts teoretiskt intressanta i andra
studier (Bergmark, 1994; Stimson, 1973). I de multivariata analyser som följer senare i avhandlingens
utfallskapitel (Kapitel 7) prövas dock omväxlande dels dessa indexskalor, dels de kriterier som ingår i
skalorna, i separata analysmodeller.
Avslutningsvis prövades reliabiliteten såsom genomsnittlig intern korrelation mellan de olika indikatorfrågorna i respektive av de intervjubaserade indexen med Cronbach´s Alpha (α). Skalan för integrering
i majoritetssamhället visade α - värde på 0,61 medan index för involvering i subkulturen visade 0,49.
Intern konsistens på denna nivå (α = 0,50) bedöms vara tillräcklig för jämförelser på gruppnivå (Streiner & Normann, 1989).

The Severity of Dependence Scale (SDS)
I avhandlingen undersöks samband mellan graden av narkotikaberoende och social integration respektive subkulturell involvering samt mellan narkotikaberoende och förekomst av sprutdelning respektive
blodsmitta. I dessa analyser har narkotikaberoende mätts med hjälp av SDS-skalan – The Severity of
Dependence Scale.
SDS är en kort och enkelt administrerad skala som kan användas för att mäta beroende visavi olika
typer av narkotiska preparat. Medan tidigare mätningar av substansberoende i stor utsträckning tagit
fasta på fysiologiska mekanismer som toleransutveckling och abstinenssymptom (Edwards m fl, 1981)
representerar SDS-skalan en förskjutning mot psykologiska aspekter (Kaye m fl, 2002) i enlighet med
de moderna diagnostiska modellerna för drogberoende i diagnossystemen ICD-10 och DSM-IV. Skalan innehåller fem frågor som alla berör upplevelse av sviktande kontroll samt fixering vid och oro
över narkotikakonsumtionen. Frågorna lyder:
1) Hur ofta har du känt att du tappat kontrollen över ditt narkotikabruk?
2) Hur ofta har du känt dig illa till mods vid tanken på att inte kunna tillfredsställa ditt sug efter narkotika?
3) Hur mycket oroar du dig för ditt narkotikabruk?
4) Hur ofta önskar du att du kunde sluta med narkotika?
5) Hur svårt tror du att det skulle vara att sluta med narkotika?

36

Fullständiga data redovisas i metodbilagan, Tabell 6 och 7
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Skalan ger maximalt 15 poäng (5 * 3 poäng) och högre totalpoäng indikerar högre grad av beroende
(a.a.). SDS’ psykometriska prestanda har testas på olika grupper av amfetamin-, heroin-, kokain- och
bensodiazepin-missbrukare och visar god validitet och reliabilitet oberoende av narkotiskt huvudpreparat (Darke m fl, 1994; Gossop m fl, 1995; Gossop m fl, 2000; Ross m fl, 1994). Vid faktoranalys
laddar samtliga frågor i en beroendefaktor och skalans totalpoäng korrelerar positivt med variabler
som ofta brukar associeras med narkotikaberoende som dosstorlek, missbrukets varaktighet och intensitet samt vård- och behandlingserfarenhet (Gossop m fl, 1995). SDS-skalan har också visat sig användbar för att preliminärdiagnostisera problematiskt narkotikabruk i kliniska sammanhang (Topp &
Mattick, 1997). Skalans faktorladdningar, konsistens samt poängutfallet för sprutbytarna i Malmö redovisas i metodbilagan.37 Vi kan konstatera att SDS-skalan har goda psykometriska prestanda både när
det gäller homogenitet och intern konsistens.

Uppväxtvillkor
För att skatta graden av problematiska uppväxtvillkor skapades en skala baserad på uppgifter om boendesituationen i fyra åldersintervall: 0-2 år, 3-6 år, 7-14 år och 15-18 år. För vardera ålderintervallet
gavs poäng enligt följande; 0 poäng = uppvuxen hos båda biologiska föräldrarna, 1 poäng = uppvuxen
hos en biologisk förälder, 2 poäng = uppvuxen hos annan vuxen, 3 poäng = uppvuxen på institution
eller ensam (det senare främst i högre åldersgrupper). Maximalt kan 12 poäng erhållas utifrån boendesituationen, förutsatt att man varit institutionsplacerad under hela sin uppväxt (4 åldersintervall * 3
poäng = 12 poäng).
Dessutom användes uppgifter om föräldrars och andra familjemedlemmars alkohol- och/eller drogmissbruk respektive psykiska besvär under respondentens uppväxt. Skalorna som användes för detta
graderades enligt följande; 0 poäng = ingen familjemedlem hade problem, 1 poäng = annan familjemedlem (än förälder) hade problem, 2 poäng = en av föräldrarna hade problem, 3 poäng = båda föräldrarna hade problem. Detta multiplicerades sedan med 4, för att de fyra boendefaktorerna och familjens eventuella missbruks- och/eller psykiska problem skulle ges samma totala viktning. Därmed kunde maximalt 24 poäng erhållas. Skalan standardiserades till 0 - 1 genom att poängen dividerades med
24. Uppväxtskalan används i Kapitel 5. I metodbilagan redovisas skalans faktorladdningar och konsistens vid tillämpning på sprutbytarna i Malmö.38 Här påvisas goda psykometriska prestanda.

37
38

Se Tabell 9 och 10
Se Tabell 8
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Övriga variabelkonstruktioner
Ytterligare ett antal variabler har skapats genom att kombinera flera uppgifter. Det gäller exempelvis
spruttäckning som beräknats utifrån uppgifter i intervjumaterialet om injektionsintensitet under en
angiven period samt uppgifter i registerdatabasen om antalet hämtade sprutor under samma tid. Vissa
analyser som utgår från tid till dess att en viss händelse eventuellt inträffar – exempelvis tid från debut i
sprutbytet till hepatitsmitta konstateras – bygger på liknande kombinationer av flera uppgifter. Konstruktionen av dessa variabler redovisas i de kapitel där de används.
Tillvägagångssättet i analysen av spruttäckningsgrad bland sprutbytarna i Malmö bör ägnas en lite mer
utförlig redovisning. I många studier har spruttäckningsgrad beräknats med hjälp av relativt enkla retrospektiva skattningar. Dessa tycks ofta utgå enbart från uppgifter som lämnats av den enskilde missbrukaren (Lurie m fl, 1998a; Lurie m fl, 1998b; Remis m fl, 1998). Av flera skäl kan sådana beräkningar
vara osäkra. Att retrospektivt uppge en procentandel av injektionerna vid vilka man använt rena verktyg är svårare än att bara ange mönster för sitt normala injektionsbeteende i termer av hur ofta man
injicerar. Det kan också finnas risk för manipulation, antingen av taktiska skäl för att öka tillgången på
sprutor eller för att lovorda programmet. Den konstruktion som använts i Kapitel 7 bygger på frågor
om injektionsbeteendet i sig under de senaste 12 månaderna samt jämförelser mellan dessa uppgifter
och exakta prospektiva uppgifter om faktisk spruthämtning under samma period. Måtten bör därmed
ha större förutsättningar att vara valida för den tid de beräknats.
En annan fråga är om detta mönster är stabilt, eller om det ändras i påtaglig grad över tid. Det har inte
varit möjligt att organisera intervjuer på det sätt som skedde 1995 för att undersöka eventuella förändringar i injektionsmönster. Däremot går det att undersöka stabiliteten i individuella spruthämtningsmönster över tid. Av sprutbytesmottagningens besöksdata (se Kapitel 6) framgår att antalet besökare
och genomsnittlig besöksfrekvens legat på en stabil nivå alltsedan 1995. Under 1995 gjorde varje besökare i genomsnitt 11 besök vid mottagningen och under 2002 13 besök. Det finns alltså en liten ökning
i antal besök över tid. Det genomsnittliga antalet hämtade sprutor ökar något mer. För gruppen som
besökte programmet 1995 och som även deltog 2002 ökade antalet från 88 sprutor (1995) till 125
(2002).39 Detta är sannolikt delvis en naturlig följd av att verktygstilldelningen i allmänhet ökar i takt
med att individen blir alltmer känd i programmet. Däremot har inga yttre händelser (såsom t.ex. Öresundsbrons öppnande) påverkat besöksmönstren (se senare kapitel 6, diagrammen 6.1 och 6.3).
En kontroll av korrelationen mellan individens hämtade sprutor 1995 och 2002 (n = 421) visade att de
individuella mönstren för hur många sprutor var och en hämtar är påtagligt stabila (R = 0,37; p =
39

Standardavvikelse: 1995 s.d = 88 och 2002 s.d = 216.
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0,000). Det innebär att även om en ökning skett så fungerar ändå spruthämtning år 1995 som en god
prediktor för individens antal hämtade sprutor 2002.
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Kapitel 4. Vilka är sprutbytarna?
En jämförelse mellan olika grupper av tunga narkotikamissbrukare
I det här kapitlet jämförs olika grupper av ”tunga narkotikamissbrukare”. Först jämförs karakteristika
för tunga missbrukare i Stockholm, Göteborg och Malmö när det gäller social situation, missbruk och
hälsa. Avsikten här är att belysa om drogscenen skiljer sig åt mellan storstäderna. Kapitlets centrala
jämförelse är emellertid den mellan deltagarna i sprutbytesprogrammet och andra tunga narkotikamissbrukare i Malmö som inte ”byter sprutor” – alltså mellan två grupper från samma drogscen. Här
är avsikten att belysa om sprutbytarna utgör en selekterad grupp som avviker från andra grupper av
tunga missbrukare och om så är fallet – på vilket sätt de avviker.
Den här typen av jämförelser har betydelse bland annat för att de ger oss underlag för hypoteser om
riskbeteenden i olika grupper. Av litteraturöversikten i Kapitel 2 framgår att riskbeteenden och
HIV/hepatitsmitta påvisats i både högre och lägre grad bland sprutbytesdeltagare i jämförelse med
icke-deltagare. Författare som funnit att sprutbytesprogram är associerade med positivt utfall hävdar
vanligtvis att det är programmen i sig som genererat effekterna medan författare som funnit mindre
positiva effekter i regel hävdar att dessa har att göra med klientselektion. Injektionsmissbrukare med
högt riskbeteende, kaotiska bakgrundsförhållanden samt låg motivation att avsluta sitt missbruk har
också befunnits vara överrepresenterade bland sprutbytesbesökare i flera studier (Hagan & Thiede,
2000; Hahn m fl, 1997; Schechter m fl, 1999; Schoenbaum m fl, 1996).
Sprutbytesmottagningen i Malmö bedriver smittskydd och förebyggande hälsovård bland aktiva missbrukare som inte har en aktuell kontakt med narkomanvårdsbehandling. Eventuellt når en sådan verksamhet delvis andra grupper av injektionsmissbrukare än de som vanligtvis studerats eftersom de flesta
undersökningar kring intravenösa narkotikamissbrukare utgår från individer i behandling eller inom
kriminalvården (Rönnberg m fl, 1992).
Avsikten med det här kapitlet är alltså att studera om sprutbytarna avviker från andra grupper av tunga
narkotikamissbrukare när det gäller köns- och åldersfördelning, social situation, missbruk och HIVprevalens samt i vilken utsträckning karakteristika kan relateras till presumtivt riskbeteende. Kapitlet
utgör en utgångspunkt för senare diskussion kring en av avhandlingens huvudfrågeställningar – om
eventuella skillnader mellan sprutbytare och andra tunga missbrukare beror på selektion eller ska ses
som konsekvenser av deltagande i sprutbytesprogrammet.
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Det tunga narkotikamissbrukets omfattning och karaktär –
en jämförelse mellan Stockholm, Göteborg och Malmö
Innan sprutbytare och andra tunga narkotikamissbrukare jämförs vill jag mycket kort nämna något om
hur omfattningen av tungt narkotikamissbruk utvecklats i Sverige generellt samt specifikt i de tre storstadskommunerna. I Sverige har tre nationella kartläggningar av det tunga narkotikamissbrukets omfattning genomförts.40 Den första gjordes 1979 och uppskattade att det fanns mellan 13 500 och 16
500 tunga missbrukare i landet. Ett punktestimat beräknades till cirka 15 000 personer. Kartläggningen
1992 uppskattade att antalet tunga missbrukare ökat till mellan 17 000 och 20 500 och beräknade ett
punktestimat på 19 000 personer. Vid den senaste undersökningen som genomfördes 1998 bedömdes
antalet tunga missbrukare uppgå till mellan 24 500 och 28 500 med ett punktestimat på omkring 26
000 personer (Olsson m fl, 2001).
Med utgångspunkt i ovanstående beräkningar ökade antalet tunga narkotikamissbrukare med c:a 25 30 procent mellan 1979 och 1992, vilket motsvarar en ökning med i genomsnitt drygt två procent per
år. Mellan 1992 och 1998 var ökningen 35 - 40 procent, vilket motsvarar en ökning med i genomsnitt
drygt 6 procent per år (a.a.). Författarna bakom de nationella kartläggningarna understryker att varje
enskild skattning är behäftad med stor osäkerhet. Beträffande analyser av hur det tunga narkotikamissbruket utvecklats över tid spelar denna osäkerhet dock mindre roll eftersom trenden är ungefär densamma oavsett vilka skattningsalternativ som väljs.41 Det vill säga, mellan 1979 och 1992 var den årliga
ökningen relativt måttlig varefter ökningstakten intensifierades (a.a.).
Cirka en tredjedel av samtliga tunga narkotikamissbrukare som rapporterats till kartläggningen 1998
var hemmahörande i någon av storstadskommunerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Utvecklingen av tungt narkotikamissbruk i dessa kommuner samt sammantaget för Sverige framgår i Diagram
4.1.

Till gruppen "tunga narkotikamissbrukare" hänfördes alla som injicerat narkotika någon gång (oavsett frekvens) under året innan undersökningstillfället eller använt narkotika dagligen eller så gott som dagligen (oavsett intagningssätt) under månaden innan undersökningen. Medicinskt bruk av narkotika räknades inte in vid kartläggningen (Olsson m fl., 1998).
41 Skattningarna kan baseras på a) totalmaterial som samlats in i samband med respektive kartläggning, b) korrigeringar av detta material
pga. klassifikationsfel, c) urval baserade på grupperingar av de undersökta kommunerna eller d) skattningar baserade på andra indikatorer som sammanhänger med tungt narkotikamissbruk, exempelvis narkotikarelaterad dödlighet.
40
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Diagram 4.1. Antal tunga narkotikamissbrukare per 100 000 invånare i åldern 15-54 år
i Stockholm, Göteborg och Malmö samt för hela Sverige vid tre kartläggningar*
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* Data från Olsson m fl, 2001

Av diagrammet framgår att utvecklingen i olika delar av landet varit relativt likartad med undantag av
Göteborg efter 1992. Här förefaller omfattningen av tungt narkotikamissbruk ha legat på en stabil nivå
under hela den studerade perioden emedan utvecklingen i övriga landet alltså karaktäriseras av en tydlig ökning efter 1992. Störst har ökningen varit i Stockholms stad. I förhållande till folkmängd har
dock Malmö under det sista mätåret alltjämt en större andel tunga missbrukare än Stockholm och Göteborg (a.a.).

Bakgrundsförhållanden för tunga narkotikamissbrukare i storstäderna
Den följande redovisningen inleds med jämförelser mellan tunga narkotikamissbrukare i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Därefter jämförs sprutbytare och icke sprutbytare i Malmö. Jämförelserna utgår
där inte annat anges från data som samlats in till den senaste nationella kartläggningen av tungt narkotikamissbruk i Sverige, MAX – 98. De förhållanden som redovisas avspeglar där inte annat anges situationen under tolvmånadersperioden som förgick informantens senaste besök hos respektive rapportör.42
Kön och ålder

Ungefär 75 procent av de kända tunga missbrukarna i storstadskommunerna är män. Denna fördelning ligger väl i linje med könsfördelningen för samtliga tunga narkotikamissbrukare i landet. Könsfördelningen har inte heller varierat nämnvärt mellan kartläggningarna 1979, 1992 och 199843 (Olsson
m fl, 2001). Även i ett internationellt perspektiv har en dylik fördelning mellan män och kvinnor visat
sig vanlig bland tunga narkotikamissbrukare (Donoghoe, 1992; Rönnberg m fl, 1992). I Tabell 4.1 redovisas könsfördelningen bland sprutbytare och övriga tunga narkotikamissbrukare i Malmö.
42
43

För information om Max -98 hänvisas till metodkapitlet.
UNO 1979 rapporterar att männen utgör 76 procent av det totala antalet tunga narkotikamissbrukare i Sverige, UNO 1992 rapporterar
78 procent och MAX 1998 rapporterar 77 procent män.
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Tabell 4.1. Könsfördelning bland sprutbytare & icke sprutbytare i Malmö1)
Sprutbytare
n = 454

Icke sprutbytare
n = 619

Män

76 %

Kvinnor

24 %

28 %

Totalt

100 %

100 %

1)

72 %

2

Data från Max -98 (Chi p = 0,05)

Som framgår av tabellen ligger könsfördelningen bland sprutbytarna i linje med vad som gäller generellt bland tunga narkotikamissbrukare i Sverige. Andelen kvinnliga missbrukare tycks dock något högre i Malmö jämfört med i övriga storstadskommuner, vilket tydligast avtecknar sig bland icke sprutbytare.
Undersökningar av narkotikamissbrukare i vård och behandling innehåller ofta en större andel kvinnor. Exempelvis utgjordes populationen i en svensk studie av 1656 klienter i institutionell narkomanvård av 69 procent män och 31 procent kvinnor. Enligt författarna återfanns en större andel kvinnor i
materialet eftersom många enheter inom narkomanvården strävar efter en så jämn könsfördelning som
möjligt bland sina klienter (Bergmark m fl, 1994). Andra undersökningar av narkotikamissbrukare i
vård redovisar liknande fördelningar mellan män och kvinnor (Fridell, 1996). En motsvarande selektion av deltagare tycks alltså inte ske till sprutbytesprogrammet.
Vid den senaste kartläggningen av tunga narkotikamissbrukare i Sverige var medelåldern för samtliga
35 år (Olsson m fl, 2001). I Diagram 4.2 framkommer att medelåldern bland tunga narkotikamissbrukare i Sverige ökat stadigt, från 27 år 1979 till 32 år 1992 och 35 år 1998. Tittar vi närmare på fördelningen i olika åldersgrupper ser vi att det handlar om relativt dramatiska förändringar över tid.
Diagram 4.2. Åldersfördelning bland tunga missbrukare 1979, 1992 samt 1998
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Vid kartläggningen 1979 rapporterades en mycket stor grupp i åldersintervallet mellan 20-29 år. Vid
motsvarande kartläggning 1992 hade denna grupp minskat kraftigt och den största gruppen utgjordes
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istället av tunga missbrukare mellan 30-39 år. Det rör sig alltså om en tydlig kohorteffekt med en åldrande missbrukspopulation. 1998 påträffas fortfarande flest tunga missbrukare i åldersintervallet 30-39
år samtidigt som en större andel återfinns i åldrarna 40 år och däröver jämfört med tidigare kartläggningar (a.a.).
Bland sprutbytarna är kohorteffekten med en åldrande missbrukspopulation än mer påtaglig jämfört
med bland tunga narkotikamissbrukare i allmänhet. Av Diagram 4.2 framgår att åldersstrukturen för
sprutbytare och övriga tunga narkotikamissbrukare var snarlik under 1992. Sprutbytarna var dock i
genomsnitt drygt två år äldre. Sju år senare, vid kartläggningen 1998 återfinns en betydligt större andel
sprutbytare i åldrarna 40 år och däröver jämfört med bland övriga.
Om vi jämför medelålder bland missbrukare från drogscenen i Malmö visar det sig att sprutbytarna i
allmänhet är betydligt äldre än övriga tunga missbrukare. Av Tabell 4.2 framgår att vid kartläggningen
1998 var åldersskillnaden mellan grupperna nästan fem år.
Tabell 4.2. Medelålder bland sprutbytare & icke sprutbytare i Malmö
Sprutbytare
Icke sprutbytare
s.d.
s.d.
n = 454
n = 617
Män

38

8,7

34,2

8,9

Kvinnor

37,5

7,9

30,7

7,4

Totalt

37,9

8,5

33,2

8,9

1)

1)

Data från Max -98 (ANOVA p < 0,001)

Det visar sig också att medan medelåldern bland manliga och kvinnliga sprutbytare i stort sett är identisk är åldersskillnaden mellan män och kvinnor som inte deltar i sprutbytet betydande – kvinnorna är
här betydligt yngre än männen. Selektionen av äldre missbrukare till sprutbytesprogrammet tycks alltså
vara än mer uttalad för kvinnor.
En av anledningarna till den stora åldersskillnaden mellan sprutbytare och andra tunga missbrukare i
Malmö är sannolikt att minimiåldern för att delta i sprutbytesprogrammet är 20 år. Åldersgränsen innebär att inflödet av yngre missbrukare är lägre bland sprutbytarna jämfört med bland övriga tunga
missbrukare. Förmodligen har även rent definitionsmässiga effekter en viss betydelse. Jämförelser i det
här avsnittet baseras på tunga narkotikamissbrukare eftersom det är den definition som vanligtvis används
i svenska kartläggningar. Som tidigare nämnts innehåller olika grupper av tunga narkotikamissbrukare
en överväldigande majoritet injektionsmissbrukare. Man kan dock inte bortse från att det bland de
tunga missbrukarna även finns sådana som inte injicerar narkotika och att en betydande del av dessa
sannolikt är yngre än injektionsmissbrukarna – eftersom många studier visat att injektionsdebuten vanligtvis sker fyra till fem år efter drogdebuten (Rönnberg m fl, 1992). Möjligen kan en mindre överdödlighet bland sprutbytare och/eller en längre tid i injektionsmissbruk också bidra till gruppens höga
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medelålder. Som en indirekt konsekvens av högre ålder har sprutbytarna även en längre missbrukskarriär – knappt nio av tio har missbrukat narkotika i mer än tio år. Bland övriga tunga missbrukare i
Malmö har sju av tio lika lång erfarenhet. Anhängare av en restriktiv narkotikapolitik hävdar emellanåt
att sprutbytesprogram medverkar till att förlänga förloppet i injektionsmissbruk (Danielsson, 1992b).
Tyvärr är det inte möjligt att med tillgängliga data undersöka om det finns samband mellan att delta i
sprutbytet och ett förlängt injektionsmissbruk.

Social situation
Som framgår av tabellen nedan har tunga narkotikamissbrukare i Stockholm, Göteborg och Malmö en
relativt likartad bostadssituation.
Tabell 4.3. Bostadssituation och arbetsmarknadsanknytning bland tunga narkotikamissbrukare1) Procent
Mkt god/god

Bostadssituation

Begränsad/dålig

Obefintlig

Stockholm (n = 406) 2)

51

21

28

Göteborg (n = 704)

50

30

20

Malmö (n = 976)

57

19

24

Sprutbytare (n = 433) 3)

62

14

24

Ej sprutbytare (n = 619)

53

23

24

6
8

22
28

72
64

Stockholm (n = 410) 2)
Göteborg (n = 711)
Arbetsmarknadsanknytning

1)
3)

Malmö (n = 1005)

9

24

67

Sprutbytare (n = 455) 4)

13

16

71

Ej sprutbytare (n = 619)

6

30

64

2)

Data från MAX – 98
Data från Stockholm bör tolkas försiktigt pga. stort internt bortfall
4)
Mann Whitney U-test mellan sprutbytare & icke sprutbytare; p = 0,01 Mann Whitney U-test mellan sprutbytare & icke sprutbytare; p = n.s.

Ungefär hälften uppger att de har en god eller mycket god bostadssituation, vilket innebär att man haft
fast bostad under de senaste 12 månaderna. Mellan 20 och 30 procent har någon form av tillfällig inkvartering medan en ungefär lika stor andel saknar bostad. Kvinnliga missbrukare tycks ha en något
bättre bostadssituation än männen såtillvida att en större andel kvinnor anger att de har fast bostad
(Olsson m fl, 2001).44 I Malmö tycks sprutbytare ha en något bättre bostadssituation än icke sprutbytare. Bland de sprutbytare som saknar fast bostad uppger majoriteten att de har tak över huvudet genom
tillfälligt boende hos andra missbrukare, en minoritet bor tillfälligt hos föräldrar, på hotell eller institution (a.a.).
Bostadsproblem bland narkotikamissbrukare är ofta associerade med missbruket. Generellt uppger
drygt tre fjärdedelar av storstadsmissbrukarna att bostadsproblemen är narkotikarelaterade. Bland del-

44

Bland tillfrågade kvinnor (n = 484) uppgav 65 procent att de hade fast bostad medan motsvarande för männen (n = 1443) var 58
procent. (p = 0,03 Mann-Whitney Test)
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tagarna i sprutbytet uppger en mindre andel – lite drygt hälften – att bostadsproblemen är föranledda
av missbruket. Icke sprutbytare i Malmö tangerar däremot riksgenomsnittet.45
När det gäller kontakt med arbetsmarknaden hade nio av tio tunga missbrukare ingen eller begränsad
kontakt under observationsperioden (Olsson m fl, 2001). Av Tabell 4.3 framgår att skillnaderna mellan
storstadskommunerna härvidlag är små. Kvinnliga missbrukare tycks dock i allmänhet ha en sämre
arbetsmarknadsanknytning än männen (a.a.).46 Arbetsmarknadsanknytningen – eller snarare avsaknaden av anknytning – förefaller relativt likartad för sprutbytare och icke sprutbytare, möjligen med en
marginellt bättre situation för sprutbytarna. Även bland dessa tycks dock kvinnorna ha en sämre anknytning än männen. Omkring en tredjedel av kvinnorna som nyttjar sprutbytet har exempelvis aldrig
haft ett arbete som varat mer än 12 månader, medan motsvarande andel bland männen är 15 procent
(Sprutbytesmottagningens registerdatabas, 1998).
I Tabell 4.5 redovisas dels ett förhållande som är associerat med arbete och ekonomi, nämligen i vilken
utsträckning narkotika förvärvas med legala eller illegala inkomster, dels i vilken utsträckning det sociala nätverket utgörs av andra missbrukare.
Tabell 4.5. Narkotikainköp och socialt nätverk bland tunga narkotikamissbrukare1) Procent
Uteslutande /
Lika delar
Uteslutande/
övervägande
legala/illegala
övervägande
legala inkomster
inkomster
illegala inkomster
Stockholm (n = 459) 2)
16
27
57
Göteborg (n = 780)
30
32
38
Narkotikainköp
med legala /
Malmö (n = 882)
21
33
46
illegala inkomster
Sprutbytare (n = 350) 3)
33
40
27
Ej sprutbytare (n = 532)
44
28
58
Uteslutande /
Lika delar
Uteslutande /
övervägande
ej missbrukare /
övervägande
ej missbrukare
missbrukare
missbrukare
Stockholm (n = 314) 2)
10
28
62
Göteborg (n = 652)
15
26
59
Narkotikamissbrukare
Malmö (n = 826)
13
22
65
i bekantskapskretsen
4)
Sprutbytare (n = 297)
17
19
64
Ej sprutbytare (n = 529)
11
23
66
1)

Data från MAX – 98

2)

Data från Stockholm bör tolkas försiktigt pga. stort internt bortfall

3) 4)

p

-

p = 0,001

-

n.s

Mann Whitney U-test mellan sprutbytare & icke sprutbytare

Som väntat sker narkotikainköp företrädesvis med illegala inkomster. Något överraskande uppger
dock mellan 16 och 30 procent av storstadsmissbrukarna att narkotikan till övervägande del införskaffas med legala inkomster. Sprutbytarna finansierar sina narkotikainköp med illegala inkomster i mindre
utsträckning än övriga, framför allt i jämförelse med icke sprutbytare i Malmö. För majoriteten av de
tunga missbrukarna – såväl sprutbytare som övriga – utgörs ”legala inkomster” uteslutande av socialbidrag, pension, sjukpenning och liknande (Olsson m fl, 2001).
Skillnaden mellan sprutbytare och icke sprutbytare i Malmö är signifikant (Mann Whitney U-test; p < 0,001). Fullständiga data redovisas
i Tabell B 4.1.
46 Mann-Whitney Test, p < 0,001)
45
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Det sociala nätverket för tunga narkotikamissbrukare i Stockholm, Göteborg och Malmö domineras
av kontakter med andra missbrukare. I alla tre städerna uppger kvinnorna att deras nätverk består av
andra missbrukare i större utsträckning än männen.47 Liknande skillnader mellan manliga och kvinnliga
missbrukares sociala nätverk har påvisats av ett flertal författare (Davies m fl, 1996; Geoghegan m fl,
1999; Montgomery m fl, 2002). Även bland sprutbytare och icke sprutbytare i Malmö utgörs bekantskapskretsen huvudsakligen av andra missbrukare och de sociala nätverken tycks inte skilja sig mer än
högst marginellt. Sprutbytande kvinnors bekantskapskrets domineras mest påtagligt av andra missbrukare, andelen drogfria vänner och bekanta är mycket liten.48

Etnicitet

I Sverige beräknas att knappt 12 procent av befolkningen är född utrikes (SCB, 2001). Av samtliga
tunga narkotikamissbrukare som inrapporterades till den nationella kartläggningen 1998 var cirka 20
procent födda i annat land än Sverige. Från Stockholm rapporteras drygt en fjärdedel utrikes födda
medan andelen i Göteborg och Malmö tangerar riksgenomsnittet. Bland deltagarna i sprutbytet är andelen utrikes födda något lägre, eller cirka 15 procent medan omkring 25 procent av icke sprutbytare i
Malmö är födda i annat land än Sverige. Utrikes födda sprutbytare kommer dessutom i ungefär dubbelt så stor utsträckning från något skandinaviskt land jämfört med utlandsfödda bland övriga tunga
missbrukare i Malmö (Olsson m fl, 2001).

Missbruk

Inom missbruksforskningen finns ett stort antal studier som sökt klarlägga samband mellan användningen av olika preparat och olika typer av risker och skadeverkningar. När HIV-testningen av narkotikamissbrukare kom igång i Sverige hösten 1984 upptäcktes exempelvis stora skillnader mellan heroinoch amfetaminmissbrukare. Under perioden 1987 - 1995 var knappt fem procent av amfetaminmissbrukarna smittade medan andelen smittade bland heroinisterna var fyra gånger större (Käll, 1996).
Möjliga orsaker bakom dessa skillnader diskuteras närmare under rubriken ”HIV-smitta” nedan.
Andra studier har påvisat en sämre social situation bland heroinmissbrukare inkluderande högre arbetslöshet och en mer omfattande kriminalitet och prostitution jämfört med bland amfetaminister
(Bergmark m fl, 1994).
Vid kartläggningen 1998 var amfetamin den vanligast förekommande drogen bland tunga missbrukare
i de tre storstadskommunerna samt i landet som helhet (Olsson m fl, 2001). Det svenska missbruks47
48

Skillnaden är signifikant (Mann-Whitney U-test; p = 0,007)
Skillnaderna mellan mäns och kvinnors umgänge är statistiskt signifikanta för sprutbytare (Mann Whitney U-test; p = 0,002) och sammantaget för tunga missbrukare i Malmö (Mann Whitney U-test; p = 0,01) men inte bland övriga.
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mönstret avviker från mönstret i övriga västvärlden där heroin och kokain som regel dominerar drogscenen bland tunga narkotikamissbrukare (Donoghoe m fl, 1992; Stimson m fl, 1998). Av tabellen
nedan framgår dock att det finns tydliga skillnaderna mellan de tre största städerna i Sverige, framför
allt beträffande huvuddrog.
Tabell 4.6. Använda missbruksmedel bland tunga narkotikamissbrukare1) Procent
Stockholm

Göteborg

Malmö

Sprutbytare

Använt

Huvuddrog

Använt

Huvuddrog

Använt

Huvuddrog

Amfetamin

61

34

84

52

68

Heroin

54

45

30

18

Cannabis

48

9

62

Alkohol

42

9

Läkemedel

45

LSD
Ecstasy
Legalt metadon
Blandmissbruk

Ej sprutbytare

Använt

Huvuddrog

Använt

Huvuddrog

43

82*

60*

58*

26*

51

38

40*

28*

58*

49*

10

56

6

56

3*

56

9*

40

12

24

5

25

6

23

5

2

35

6

32

2

22*

1*

39*

4*

3

–

4

–

3

–

3

–

3

–

1

–

6

–

3

–

3

–

3

–

7
–
51 % använt
2-5 medel

1
–
62 % använt
2-5 medel

6
–
67 % använt
2-5 medel

1*
–
55 % använt
2-5 medel 2)

11*
–
58 % använt
2-5 medel 3)

1)

Data från MAX – 98
Omkring 1 procent uppger att blandmissbruk utgör ”huvuddrog”
8 procent uppger att blandmissbruk utgör huvuddrog
* = skillnaden mellan sprutbytare & icke sprutbytare signifikant (Mann-Whitney U-test; p < 0,001)
2)
3)

I Stockholm använder de flesta heroin som huvuddrog, i Göteborg dominerar amfetamin mycket påtagligt medan tunga missbrukare i Malmö föredrar amfetamin i något större utsträckning än heroin.49
Bland sprutbytarna i Malmö är dock amfetamin mer än dubbelt så vanligt som huvuddrog jämfört
med bland övriga tunga missbrukare i Malmö. Bland icke sprutbytare är situationen den omvända heroin dominerar missbruksbilden. Mönstret när det gäller preparatpreferenser för sprutbytesdeltagarna återfinns även i sprutbytesmottagningens egen databas vari framkommer att 74 procent använt
amfetamin och 39 procent heroin under 1998 (Sprutbytesmottagningens registerdatabas, 1998). Liknande relationer mellan bruk av amfetamin och heroin påträffades även i en utvärdering av sprutbytesverksamheten från 1992 (Rönnberg m fl, 1992) samt i opublicerat material från 1995 (Stenström m
fl, 1995). En slutsats av detta är att amfetaminmissbrukare är överrepresenterade bland sprutbytare
samt att man har svårare att nå heroinisterna.
Cannabis, alkohol och olika typer av läkemedel är andra vanliga missbrukspreparat bland tunga narkotikamissbrukare. I Stockholm, Göteborg och Malmö används cannabis av mellan hälften och närmare
två tredjedelar av de tunga missbrukarna. Drogen nyttjas oftast i kombination med andra preparat –
endast omkring tio procent anger cannabis som huvudsakligt missbruksmedel. Ett frekvent cannabismissbruk är framför allt vanligt i åldersgruppen under 20 år för att successivt avta med stigande ålder.
49

Enligt MAX -98 har heroin blivit vanligare i Göteborg under senare år och missbruksmönstret i regionen liknar nu i högre grad än
tidigare de både andra storstadsområdena. Takten med vilket missbruket ökat tycks dock ha varit lägre än för de båda andra storstadsregionerna.
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Män använder cannabis i betydligt större utsträckning än kvinnor i alla tre storstäderna (Olsson m fl,
2001).
Både bland sprutbytare och övriga tunga missbrukare i Malmö använder uppemot 60 procent cannabis. Skillnaden mellan mäns och kvinnors bruk av cannabis är särskilt påtaglig bland sprutbytare där
två tredjedelar av männen använder drogen men enbart en tredjedel bland kvinnorna. En mycket liten
andel uppger cannabis som huvuddrog, oavsett om man deltar i sprutbytesprogrammet eller ej.
Drygt 40 procent av de tunga narkotikamissbrukarna i Sverige har ett samtidigt alkoholmissbruk. Förhållandena i Stockholm och Göteborg överensstämmer väl med nationella data medan andelen alkoholproblematiker förefaller lägre bland missbrukarna i Malmö. Alkohol utgör huvudsakligt missbruksmedel i ungefär samma utsträckning som cannabis – dvs. för omkring tio procent – med en något lägre andel i Malmö. I motsats till cannabis ökar dock alkoholkonsumtionen med stigande ålder.
Alkohol missbrukas av en större andel män än kvinnor i alla storstadskommunerna (a.a.).
Alkoholmissbruk tycks mindre utbrett både bland sprutbytare och icke sprutbytare i Malmö jämfört
med bland tunga missbrukare i Stockholm och Göteborg. Alkoholmissbruk är dubbelt så vanligt bland
männen som bland kvinnorna i bägge grupperna. Totalt 46 individer eller 5,5 procent uppger att alkohol utgör huvudsakligt missbruksmedel.
Som framgår av Tabell 4.6 ovan är missbruk av sömnmedel, lugnande medel och andra typer av narkotikaklassade läkemedel relativt vanligt bland tunga missbrukare i Stockholm, Göteborg och Malmö. I
alla tre kommunerna är läkemedelsmissbruk något vanligare bland kvinnor. Det helt dominerande
preparatet i denna kategori är bensodiazepiner. Det är dock få individer som uppgivit bensodiazepiner
eller andra läkemedel som huvuddrog. Utöver nämnda preparat förekommer legalförskrivet metadon,
LSD, svampar och andra hallucinogener, ecstasy, kokain, crack, t-sprit, anabola steroider, morfin, kodein, rökheroin samt lösningsmedel av olika slag. Med undantag av LSD och ecstasy samt legalförskrivet metadon (i Stockholm och Malmö) används inte något av de övriga preparaten av mer än ett par
procent (Olsson m fl, 2001).
Bland sprutbytarna missbrukas narkotikaklassade läkemedel av drygt 20 procent medan en nästan
dubbelt så stor andel bland icke sprutbytare uppger ett dylikt missbruk. I bägge grupperna är läkemedelsmissbruk något vanligare bland kvinnor. LSD eller andra hallucinogener och ecstasy har tillsammans använts av ett trettiotal individer i respektive grupp. Fem sprutbytare, vilket motsvarar drygt en
procent har erhållit legalförskrivet metadon medan motsvarande andel bland icke sprutbytare är elva
procent. Det låga antalet metadonpatienter bland sprutbytarna sammanhänger framför allt med att
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legalt metadon enbart är avsett för personer som slutat använda andra narkotiska preparat. Eftersom
metadonet inte injiceras föreligger inget behov av sterila injektionsverktyg bland dessa patienter.
Blandmissbruk är mycket vanligt bland tunga narkotikamissbrukare. I Stockholm, Göteborg och
Malmö uppger majoriteten av de tillfrågade att de använt mellan två och fem beroendeframkallande
preparat under den senaste tolvmånadersperioden. Blandmissbruket domineras av centralstimulantia i
kombination med cannabis men kombinationer med centralstimulantia, opiater och cannabis tycks
också relativt vanliga.
När det gäller blandmissbruk hos sprutbytare respektive övriga tunga missbrukare i Malmö tycks det
inte finnas några tydliga skillnader i jämförelse med Stockholm och Göteborg, vare sig beträffande
omfattningen eller när det gäller de vanligaste kombinationerna. Enligt Centralförbundet för Alkoholoch Narkotikaupplysning (CAN) som ansvarar för de nationella kartläggningarna har det med åren
blivit allt färre uppgiftslämnare som kunnat ange något dominerande medel bland narkotikamissbrukarna. Detta anses bero på att blandmissbruket ökat men även på en försämrad kunskap om missbrukarna hos dem som arbetar med narkotikafrågor på rapporteringsmyndigheterna (Centralförbundet för
Alkohol- och Narkotikautveckling, 2003).
En överväldigande majoritet bland tunga missbrukare i storstadskommunerna injicerar narkotika. I
Stockholm och Malmö rapporterar drygt 95 procent intravenöst missbruk, i Göteborg drygt 90 procent. I alla tre städerna uppger en något större andel kvinnor att de injicerar narkotika (Olsson m fl,
2001). Av Tabell 4.7 framgår hur pass frekvent injektionsmissbruket är i storstadskommunerna samt
specifikt bland sprutbytare och övriga tunga missbrukare i Malmö.
Tabell 4.7. Injektionsfrekvens under senaste 12 månaderna1) Procent
Stockholm
n = 302 2)

Göteborg
n = 498

Malmö
n = 843

Sprutbytare
n = 420

Icke sprutbytare
n = 423

Någon eller några gånger
I perioder

9
19

22
31

9
30

13
49

5
10

Regelbundet

72

47

61

38

85

1)

Data från MAX – 98

2)

Data från Stockholm bör tolkas försiktig pga. stort internt bortfall.

Ett regelbundet injektionsmissbruk är vanligare i Stockholm och Malmö och det sammanhänger med
att heroin är mer utbrett i dessa städer jämfört med i Göteborg. Bland heroinister återfinns generellt en
större andel med ett regelbundet injektionsmissbruk jämfört med bland amfetaminister. Bland dem
som uppgivit att de injicerar i perioder eller vid enstaka tillfällen dominerar amfetaminmissbrukare.50
Mellan sprutbytare och icke sprutbytare i Malmö återfinns en än tydligare skillnad beträffande injek-

50

Se Tabell B 4.2
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tionsfrekvens. Majoriteten bland sprutbytarna injicerar i perioder – och som vi tidigare sett – företrädesvis med amfetamin, medan majoriteten bland icke sprutbytare injicerar heroin regelbundet.51

Myndigheters kännedom

I Tabell 4.8 framgår i vilken utsträckning storstadsmissbrukarna har kontakt med olika myndigheter.
Tabell 4.8. Myndighetskontakter bland tunga narkotikamissbrukare1) Procent
Stockholm
n = 1398

Göteborg
n = 854

Malmö
n = 1074

Sprutbytare
n = 496 2)

Icke sprutbytare
n = 619
49

Socialtjänsten

52

38

51

53

Sjukvården

20

22

56

100 (183)

24

Frivård/kriminalvård

15

16

13

21

22

Behandlingshem

7

5

2

12

4

Polis 4)

6

18

–

–

–

1)

Data från MAX – 98
Data från sprutbytesmottagningens databas avseende förhållanden under 1998 för klienter skrivna i Malmö kommun
Avser annan kontakt med sjukvård än sprutbytesmottagningen
4)
I Malmö deltog inte polismyndigheten i inrapporteringen till MAX -98 undersökningen
2)
3)

I Stockholm och Göteborg utgör socialtjänsten den myndighet med vilken de flesta tunga missbrukare
har kontakt. I Malmö har sjukvården den bredaste kontaktytan, varav sprutbytesmottagningen står för
drygt tre fjärdedelar av kontakterna. Omkring en tredjedel av storstadsmissbrukarna är kända av flera
myndigheter. Noterbart är att kvinnor i högre grad är kända av olika instanser inom sjukvården, socialtjänsten och andra behandlande institutioner medan männen i betydligt högre grad haft kontakt med
kriminalvården.
Bland icke sprutbytare i Malmö utgör socialtjänsten den myndighet med vilken de flesta haft kontakt,
följt av sjukvård och kriminalvård. När det gäller sprutbytarna redovisas endast sjukvårdskontakter i
kartläggningen 1998. Av sprutbytesmottagningens databas framgår dock att andelen sprutbytare som
haft kontakt med annan sjukvård än sprutbytet, socialtjänst och kriminalvård är ungefär densamma
som för icke sprutbytare i Malmö under en jämförbar period. Data motsäger här alltså uppfattningen
att sprutbytare är en grupp som man annars inte når (Masson m fl, 2007). Noterbart är att i direktiven
för sprutbytesmottagningens verksamhet sägs att endast de injektionsmissbrukare över 20 år som har,
eller är beredda att ta kontakt med socialtjänsten får delta i programmet (Socialstyrelsen, 2001b). Uppenbarligen tillämpas inte denna bestämmelse fullt ut. Tidigare studier har även visat att bland sprutbytare som har kontakt med socialtjänsten inrymmer kontakten enbart försörjningsstöd i ungefär hälften
av fallen (Johansson, 2003; Rönnberg m fl, 1992).

51

Injektionsfrekvenser för sprutbytare respektive övriga tunga missbrukare i Malmö framgår av Tabell B 4.3
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Förekomst och spridning av HIV

Utbredningen av HIV-virus bland injektionsmissbrukare sammanhänger med när viruset introduceras
samt hur lokala injektionstraditioner ser ut (Käll, 1996). Under den svenska HIV-epidemins initiala
skede smittades heroinmissbrukare i betydligt större utsträckning än amfetaminmissbrukare. Studier av
frysta sera pekar mot att HIV introducerades bland heroinister under 1983 och först cirka ett och ett
halvt år senare bland amfetaminmissbrukarna. Inte förrän vid den senare tidpunkten, dvs. på hösten
1984 blev det känt att HIV fanns bland injektionsmissbrukarna i Stockholm. Detta gav amfetaministerna ett försprång när det gällde att skydda sig mot HIV. Det är också möjligt att det var mer socialt
accepterat att dela injektionsverktyg bland heroinisterna än bland amfetaminmissbrukarna under denna
tid. Detta skulle bland annat kunna sammanhänga med att heroininjektioner är mer komplicerade att
förbereda vilket kan antas öka motivationen att dela spruta (Socialstyrelsen, 2001a).
Sedan 1987 HIV-smittas omkring en procent av injektionsmissbrukarna i Sverige varje år enligt beräkningar från socialmedicinska häktesprojektet och smittskyddsinstitutet (Käll, 1996). I jämförelse med
andra länder är det en mycket låg siffra. Det har inte heller varit någon större skillnad mellan andelen
nysmittade amfetamin- respektive heroinmissbrukare under senare år, trots att HIV-viruset varit så
mycket mer utbrett bland heroinmissbrukarna. Om båda grupperna haft samma injektionsbeteende
borde andelen nysmittade ha varit högre bland heroinmissbrukarna, vilket talar för att dessa i särskilt
hög grad ändrat sina injektionsvanor. Resultat från en studie av debutanter i sprutbytet bekräftar denna
hypotes. Gruppen som angett heroin som huvudpreparat uppvisade ett lägre injektionsrelaterat riskbeteende jämfört med amfetaminister och blandmissbrukare (Johansson, 2003).
En jämförelse mellan förekomst av HIV-smitta bland injektionsmissbrukare i Stockholm, Göteborg
och Malmö blottlägger avsevärda skillnader. Under perioden 1987 till 1999 påträffades 271 HIVsmittade injektionsmissbrukare i Stockholm, 47 i Malmö och 17 i Göteborg (Socialstyrelsen, 2001b).
Andra data visar att under 1998 var drygt sex procent av injektionsmissbrukarna i Stockholm HIVsmittade (Finne, 2000). Enligt samma studie var heroinmissbrukare HIV-smittade i något större utsträckning än amfetaminister (a.a.). I Göteborg bedömdes att cirka två procent av injektionsmissbrukarna var smittade 1998 medan motsvarande andel för Malmö var cirka fyra procent (Socialstyrelsen,
2001b).
Av sprutbytesmottagningens databas framgår att man sedan 1989 och fram till utgången av 1999 haft
kontakt med 27 HIV-smittade klienter. Enligt personalen har dock endast åtta av dessa smittats i
Malmö under en period när de haft kontakt med sprutbytet. Övriga har antingen smittats före första
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kontakt med mottagningen eller under en period när de inte haft kontakt med sprutbytet (Nauclér m
fl, 1998).

Injektionsrelaterat riskbeteende

Inledningsvis konstaterades att injektionsmissbrukare med a) högt riskbeteende, b) kaotiska bakgrundsförhållanden samt c) låg motivation att avsluta narkotikamissbruket befunnits vara överrepresenterade bland sprutbytesbesökare i flera studier. Eventuellt riskbeteende bland de tunga narkotikamissbrukare som ingår i ovan refererade kartläggningar har inte explicit efterfrågats, vare sig beträffande sprutbytare eller övriga. Resultat från en mängd studier kring riskbeteende bland olika kategorier
injektionsmissbrukare ger emellertid underlag för hypoteser kring sprutbytares och andra tunga missbrukares presumtiva riskbeteende.
Av litteraturöversikten i Kapitel 2 framgår att högt injektionsrelaterat riskbeteende ofta förknippas
med missbruk av kokain och crack, vilket enligt många författare anses bero på att dessa preparat injiceras med hög frekvens (Bruneau m fl, 2000). Bland såväl sprutbytare som övriga tunga missbrukare i
kartläggningsstudien uppger dock inte mer än maximalt ett par procent att de använder kokain eller
crack (Olsson m fl, 2001). Den tydliga amfetamindominansen bland sprutbytare i Malmö och tunga
narkotikamissbrukare i Göteborg framstår i ett internationellt perspektiv som relativt unik. Bland
sprutbytare och andra tunga narkotikamissbrukare i övriga Europa och USA är kokain och heroin
betydligt vanligare (Byqvist, 1997; Donoghoe, 1991; Tunving m fl, 1997). Ett flertal studier har påvisat
ett lägre injektionsrelaterat riskbeteende och färre överdoser bland amfetaminister i jämförelse med
kokain- och heroinmissbrukare (Bergmark m fl, 1994; Tunving m fl, 1997). Av statistik från smittskyddsinstitutet framgår också att HIV är mindre vanligt i populationer där amfetamin utgör dominerande preparat (Socialstyrelsen, 2001a). Även missbruksrelaterade olycksfall och överdödlighet bland
narkotikamissbrukare förefaller lägre bland amfetaminister (Bergmark m fl, 1994; Tunving m fl, 1997).
Eventuellt kan man alltså mot bakgrund av preparatpreferenser förvänta sig ett lägre injektionsrelaterat
riskbeteende bland sprutbytare och tunga narkotikamissbrukare i Göteborg.
Mot detta antagande talar resultat från senare studier av debutanter vid sprutbytesmottagningen som
påvisat ett lägre injektionsrelaterat riskbeteende bland heroinmissbrukarna jämfört med bland amfetaminister och blandmissbrukare (Johansson, 2003). Flera studier har också visat att hepatitsmitta – som
utgör en tydlig markör för sprutdelning – är vanligare bland centralstimulantiamissbrukare än bland
opiatmissbrukare (Baker m fl, 1995; Davies m fl, 1996; Rezza m fl, 1989). I dessa studier dominerar i
regel kokain och crack bland respondenter med CS-missbruk, men som framgår av Tabell 4.9 nedan är
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hepatit betydligt vanligare även bland sprutbytare som företrädesvis använder amfetamin jämfört med
bland dem som föredrar heroin.
Tabell 4.9. Förekomst av hepatit A, B & C bland amfetamin –
respektive heroinmissbrukande sprutbytare i Malmö1) Procent.
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
n = 126
n = 282
n = 389
Amfetamin

34

71

89

Heroin

17

47

84

p < 0,001

p < 0,001

p = n.s.

Mann Whitney U-test
1)

Intervjudata från sprutbytare skrivna i Malmö kommun under 1995

Unga injektionsmissbrukare samt sprutnarkomaner med kort erfarenhet av injektionsmissbruk har
associerats med högt riskbeteende i flera studier (Carruthers m fl, 1995; Garfein m fl, 1996; Nicolosi m
fl, 1991; Peters m fl, 1998; Power m fl, 1988; Stark m fl, 1995). Bland sprutbytarna var endast sex procent yngre än 24 år vid den senaste kartläggningen. I Stockholm och Göteborg samt bland icke sprutbytare i Malmö var andelen under 24 år två till tre gånger större (Olsson m fl, 2001). När det gäller
kopplingen mellan kort erfarenhet av injektionsmissbruk och högt riskbeteende påpekar bland andra
Garfein och medarbetare (1996) att risken för HIV-infektion ökar successivt under de två första åren
efter injektionsdebuten. För drygt nio av tio injektionsmissbrukare i storstadskommunerna har denna
kritiska period passerats. En betydande majoritet bland de kartlagda injektionsmissbrukarna i storstadskommunerna är alltså knappast att betrakta som vare sig unga eller oerfarna. Flera författare har
också visat att injektionsrelaterat riskbeteende avtar med stigande ålder (Booth m fl, 1991; Calsyn m fl,
1991; Ljungberg m fl, 1991).
Av flera studier framgår att blandmissbrukare har ett högre riskbeteende än injektionsmissbrukare som
håller sig till en drog (Davies m fl, 1996; Day m fl, 1988; Peters m fl, 1998; Smyth m fl, 2001; Stark m
fl, 1995). Kartläggningsdata visar att sprutbytare och övriga tunga missbrukare i storstadskommunerna
förefaller vara blandmissbrukare i ungefär lika stor utsträckning (Olsson m fl, 2001).
Många författare har funnit att sprutbytare ofta har sämre bakgrundsförhållanden än icke sprutbytare
samt att sämre bakgrundsförhållanden visat sig korrelera med en ökad benägenhet för riskabelt injektionsbeteende (Lowndes m fl, 1998; Schechter m fl, 1999). I kartläggningsstudien framkommer att
såväl bostadssituation som arbetsmarknadsanknytning i vart fall inte är sämre bland sprutbytare än
bland övriga tunga narkotikamissbrukare i Stockholm, Göteborg och Malmö, snarare marginellt bättre
(Olsson m fl, 2001).
I litteraturöversikten redovisas ett par studier som visat högre motivation att avsluta narkotikamissbruket bland icke sprutbytare jämfört med bland sprutbytare (Dolan m fl, 1991; Drucker m fl, 1998).
93

Kartläggningen av tunga narkotikamissbrukare innehåller inga data kring detta men en kompletterande
studie från Stockholm visade att 20 procent av injektionsmissbrukarna vårdats frivilligt vid något behandlingshem under 1998 (Finne, 2000). En helt överensstämmande uppgift bland sprutbytarna i
Malmö är svår att få fram, men bland dem som besökte mottagningen under 1998 hade 46 procent
vistats på behandlingshem någon gång efter debuten i sprutbytesprogrammet (Sprutbytesmottagningens registerdatabas, 1998). I vilken utsträckning detta indikerar behandlingsmotivation är svårt att säga.
I en tidigare svensk studie av tunga narkotikamissbrukare framkommer att drygt 40 procent har erfarenhet av behandlingshemsvård (Bergmark m fl, 1994). Möjligen talar detta för att behandlingsmotivationen bland sprutbytarna inte är särskilt annorlunda än bland andra tunga narkotikamissbrukare.

Sammanfattning
Med utgångspunkt i särskiljande karakteristika mellan storstädernas drogscener kan vi konstatera att:
I Stockholm dominerar heroin som huvuddrog, i Göteborg är amfetamindominansen påtagligt medan situationen i Malmö karaktäriseras av en relativt jämn fördelning mellan amfetamin
och heroin.
I Stockholm och Malmö – där heroinmissbruket alltså är framträdande – injicerar de flesta regelbundet. I Göteborg – där amfetamin dominerar – injicerar de flesta i perioder.
Missbrukarnas kontaktytor visavi myndigheter utgörs i Stockholm och Göteborg främst av
socialtjänsten. I Malmö har sjukvården genom sprutbytet den bredaste kontaktytan.
Stockholm har en större andel utrikes födda bland de tunga missbrukarna (25 procent) jämfört med Göteborg och Malmö (20 procent).
Under 1998 var drygt sex procent av injektionsmissbrukarna i Stockholm HIV-smittade, i Göteborg cirka två procent och i Malmö cirka fyra, enligt Socialstyrelsens statistik.
Jämförelsen mellan sprutbytare och andra tunga missbrukare i Malmö visar att:
Sprutbytare generellt är äldre än andra tunga missbrukare.
Medelåldern bland manliga och kvinnliga sprutbytare är i stort sett identisk. Bland icke sprutbytare är kvinnorna i allmänhet flera år yngre.
Sprutbytare har längre erfarenhet av narkotikamissbruk än övriga tunga missbrukare i Malmö.
Bostads- och arbetssituationen tycks marginellt bättre bland sprutbytare jämfört med bland övriga tunga missbrukare i Malmö.
En mindre andel sprutbytare (15 procent) är utrikes födda, jämfört med icke sprutbytare (25
procent).
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Sprutbytarna införskaffar narkotika med legala inkomster i högre grad än andra tunga missbrukare i Malmö.
Amfetamin är mer än dubbelt så vanligt som huvuddrog bland sprutbytarna jämfört med övriga tunga missbrukare. Bland icke sprutbytare dominerar heroin.
Majoriteten bland sprutbytarna injicerar i perioder medan majoriteten bland icke sprutbytare
injicerar regelbundet.
Bland sprutbytare utgör sjukvården (sprutbytesmottagningen) den dominerande kontaktytan
medan icke sprutbytares myndighetskontakter domineras av socialtjänsten.
Uppskattningsvis hälften av de HIV-smittade injektionsmissbrukarna i Malmö har vid minst
något tillfälle haft kontakt med sprutbytet, men skattningen är osäker och säger inget om kontakten skett före, under eller efter att infektionen konstaterats.
Många studier har visat att på platser där flera olika distributionskanaler av injektionsverktyg erbjudits
sprutnarkomanerna förefaller socialt integrerade missbrukare med lågt riskbeteende att föredra apotek
för att täcka sitt sprutbehov medan socialt marginaliserade missbrukare med ett högt riskbeteende
befunnits vara överrepresenterade bland deltagare i sprutbytesprogram (Hagan, McGough m fl, 2000;
Hahn m fl, 1997; Obadia m fl, 1999; Schechter m fl, 1999).52 Det empiriska material som presenterats
ovan indikerar knappast att sprutbytarna i Malmö utgör en selektion av narkotikamissbrukare med
kaotiska bakgrundsförhållanden och högt injektionsrelaterat riskbeteende. Data talar snarare för att
gruppen i någon mån utgör en positiv selektion av injektionsmissbrukare, i likhet med vad Schoenbaum (1996) påvisat. Detta kan delvis sammanhänga med att i Sverige har sprutbytesprogrammen monopol på distribution av legala sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare. Förutsättningar för en
selektion av missbrukare med olika riskbenägenhet till alternativ legal distribution i likhet med vad som
påvisats i internationella studier saknas alltså.

52

Utöver sprututbytesmottagningar förekommer i ett flertal länder att legala injektionsverktyg distribueras via exempelvis apotek, hälsocentraler, distriktsläkare (motsvarande) ambulerande sprututbytesmottagningar och särskilda sprutautomater
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Kapitel 5. Uppväxtvillkor, social integration och subgruppstillhörighet
I föregående kapitel jämfördes karakteristika för deltagarna i sprutbytesprogrammet med tunga narkotikamissbrukare i Malmö som inte byter sprutor samt med tunga narkotikamissbrukare i andra storstadskommuner i Sverige utan tillgång till sprutbytesprogram. Avsikten med dessa jämförelser var att
studera om sprutbytarna avviker från andra grupper av tunga narkotikamissbrukare när det gäller könsoch åldersfördelning, social situation, missbruk och HIV-prevalens.53 I detta kapitel är fokus explicit
inriktat mot de narkotikamissbrukare som deltar i sprutbytesprogrammet.
Den ”typiske” sprutbytaren är en ensamstående man i 35- årsåldern, född i Sverige och bosatt i Malmö
kommun. Han växte upp tillsammans med sina biologiska föräldrar i en mindre ort i Skåne, men föräldrarna separerade under tonåren. Han fullföljde sina grundskolestudier men påbörjade aldrig någon
gymnasieutbildning. Nu bor han i egen lägenhet och är sedan länge arbetslös. Socialbidrag utgör den
huvudsakliga försörjningskällan, men en ganska omfattande kriminalitet – som även inkluderar narkotikaförsäljning – ger en del extrainkomster. Han har mycket sporadisk kontakt med sin familj och vänkretsen består uteslutande av andra missbrukare. Han har vårdats och behandlats för sitt missbruk
under sammanlagt 1,5 år fördelat på ett flertal tillfällen och även straffats upprepade gånger. Sammantaget har han suttit i fängelse drygt tre år för narkotikarelaterad brottslighet. Missbruksdebuten skedde i
femtonårsåldern då han började röka hasch. Fem år senare injicerade han amfetamin för första gången
och efter ytterligare fyra år tog han sin första heroininjektion. Amfetamin har dock förblivit det dominerande missbrukspreparatet. Under det senaste året har han injicerat drogen så gott som dagligen.
Tidigare delade han relativt ofta injektionsverktyg med andra missbrukare men numera händer det
bara i undantagsfall. Han har haft både hepatit B och C men undgått att HIV-smittas. Han upplever att
han lever i utkanten av samhället och önskar nästan alltid att han kunde sluta använda narkotika. Likväl
tycker han sig ha kontroll över sin narkotikakonsumtion och upplever trots ett drygt tjugoårigt missbruk att både den fysiska och psykiska hälsan är ganska bra.
Den här ”medelvärdesbaserade” beskrivningen ger en skev bild av sprutbytesbesökarna. En närmare
granskning av data blottlägger avsevärda skillnader beträffande social situation och beteenden. Om vi
exempelvis tittar lite närmare på sprutbytarnas sysselsättning visar det sig att omkring en fjärdedel arbetat eller studerat under det senaste året medan knappt hälften helt saknat sysselsättning. Avsevärda
skillnader framkommer även kring konsumtionen av droger. Majoriteten använder sin huvuddrog dagligen medan omkring 20 procent intar huvuddrogen en gång i veckan eller med ännu lägre frekvens.
53

Prevalens uttrycker hur stor andel i en population som har en viss sjukdom vid en viss tidpunkt.
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Även när det gäller injektionspraktik finns påtagliga beteendeskillnader. Under det senaste året har en
tredjedel delat spruta med andra missbrukare medan övriga enbart använder egna verktyg. Omkring en
fjärdedel har aldrig erhållit vård eller behandling för sitt missbruk medan majoriteten vårdats upprepade gånger. Trots att narkotikamissbruk i sig är kriminaliserat och ofta sammankopplat med annan kriminalitet är en av tio i gruppen ostraffad.
Även om sprutbytarna kan tyckas ha en hel del gemensamma karakteristika återfinns inom gruppen en
betydande heterogenitet när det gäller social situation, missbruksrelaterat beteende och uppväxtvillkor.
Syftet med det här kapitlet är att närmare beskriva grupper av sprutbytare med utgångspunkt i grad av
integration i majoritetssamhället respektive involvering i subkulturen. För en verksamhet som avser att
förebygga smittspridning bland injektionsmissbrukare har detta relevans eftersom en rad studier, som
tidigare kapitel visat, funnit högre riskbeteende bland de mest marginaliserade missbrukarna. Kapitlet
syftar även till att förbereda för senare multivariata analyser kring vilka faktorer och förhållanden som
medverkar till att öka respektive minska riskbeteende bland olika grupper av sprutbytare.

Heterogenitet bland narkotikamissbrukare
Åtskilliga författare har tidigare visat att narkotikamissbrukare inte är en homogen grupp. Olikheter har
påvisats kring bakgrundsvariabler som uppväxtvillkor och personlighetstyp samt beträffande aktuell
social situation och missbruksrelaterat beteende. I Sverige har Blomqvist (1980) genom skattning av
uppväxtvillkor och senare social integration kunnat särskilja fyra typer av missbruksförlopp. Typ 1 det ”klassiska” kännetecknas av negativa uppväxtvillkor och social utslagning senare i livet. Typ 2 – det
”marginella” kännetecknas också av ofördelaktiga uppväxtvillkor men här är inte den sociala utslagningen senare i livet lika påtaglig. Typ 3 – det ”nya” kännetecknas av relativt goda uppväxtvillkor, tidig
missbruksdebut och en relativt snabb utveckling av ett omfattande missbruk. Typ 4 – det ”dolda” förloppet karaktäriseras av såväl goda uppväxtvillkor som en god social integration senare i livet.
Oscarsson (1989) använder en liknande typologisering i en studie av klienter i institutionell narkomanvård. Författaren konstaterar bland annat att det finns ett positivt samband mellan klienternas socioekonomiska uppväxtvillkor och senare socioekonomisk integration. Bland klienter inom vuxenvården
påvisas även ett samband mellan uppväxtvillkor, senare integration, intensitet i missbruket samt vilka
preparat som dominerat missbruket. Klienter som använde centralstimulantia i kombination med cannabis och opiater uppvisade en sämre socioekonomisk integration än dem som nyttjade samma droger
men där inslaget av opiater var mindre framträdande.
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Lindberg (1998) gör i sin avhandling en kvalitativ analys av olika narkotikakarriärer och konstaterar
bland annat att de intervjuade kan delas in i två grupper, de marginaliserade missbrukarna respektive
de integrerade. De marginaliserade kännetecknas av problematiska uppväxtförhållanden och avlägsnar
sig redan i tonåren alltmer från det konventionella samhället. De integrerade beskriver oftast trygga
uppväxtförhållanden och bibehåller genom arbete, studier och idrott sociala band till grupper utanför
narkotikavärlden. Det som enligt författaren skiljer de ”integrerade” som sedermera blir alltmer involverade i narkotikavärlden från dem som avlägsnar sig från narkotikamissbruk är att de senare växt upp
i socioekonomiskt högre skikt än övriga (a.a.).
I England studerade Stimson (1973) heroinister som erhöll legalförskrivet heroin via öppenvårdsmottagningar. Missbrukarna delades in i fyra grupper utifrån en klusteranalys baserad på fyra centrala beteendevariabler; kriminalitet, försörjningssätt, arbetslivserfarenhet och kontaktomfång med andra missbrukare. Grupperna benämndes ”stables”, ”loners”, ”two-worlders” och ”junkies”. Med hjälp av variablerna ”integrering i majoritetssamhället” och ”involvering i subkulturen” konstruerade Stimson sedan en tvådimensionell modell för missbruksbeteende vari de fyra grupperna placerades.
Tabell 5.1. Inplacering i korstabell utifrån integrering i majoritetssamhället respektive involvering i subkulturen

HÖG

Stables

Two-worlders

Loners

Junkies

Integrering i
normalsamhället

LÅG

LÅG

HÖG
Involvering i subkultur

Gruppen ”Stables” utgörs av missbrukare som förefaller väl integrerade i samhället och med få kontakter med missbrukskulturen. De försörjer sig företrädesvis genom reguljärt arbete, har en jämförelsevis stabil bostadssituation och ett ”normalare” socialt nätverk. Missbruket utgör ingen social aktivitet
utan förblir på det hela taget dolt och kriminalitet förekommer i stort sett endast i samband med narkotikahanteringen. Sprutdelning är sällsynt i denna grupp, vilket förefaller naturligt eftersom drogkonsumtionen oftast inte sker tillsammans med andra missbrukare.
”Junkies” är ”Stables” motsats på de flesta områden. Gruppen lever i hög grad i en kaotisk missbrukarvärld där själva missbruket utgör en dominerande social aktivitet. I stort sett samtliga är arbetslösa
och försörjer sig i allt väsentligt genom kriminalitet. Många är bostadslösa och för övriga karaktäriseras

98

bostadssituationen av instabilitet. Sprutdelning är vanlig och gruppen rapporterar fler fysiska komplikationer till följd av missbruket än övriga.
Mellan ”Junkies” och ”Stables” men närmare ”Junkies” finns gruppen ”Loners”. Dessa liknar ”Junkies” beträffande avsaknad av arbete och instabila boendeförhållanden men skiljer sig genom en betydligt lägre grad av kriminalitet. ”Loners” försörjer sig i huvudsak på socialhjälp och andra passiva inkomster. Missbruket utgör ingen social aktivitet och kontakterna med andra missbrukare inskränker sig
ofta till inköpstillfällen. ”Loners” förefaller alltså vara relativt isolerade från såväl drogscenen som den
konventionella världen. Sprutdelning förekommer knappast alls bland ”Loners” av samma skäl som
för ”Stables”. Den sista gruppen – ”Two-worlders” – har som etiketteringen antyder omfattande kontakter med såväl missbrukarvärlden som majoritetssamhället. Majoriteten har stabila boendeförhållanden och reguljära arbeten samtidigt som kriminaliteten i gruppen är hög och kontakterna med andra
missbrukare omfattande.
Stimsons typologisering har rekonstruerats av flera författare. I Sverige har Bergmark (1994) studerat
sambandet mellan narkomani som ett subkulturellt fenomen och missbrukets upphörande efter en
behandlingsintervention. Författaren konstaterar att ur ett strikt perspektiv tycks Stimsons typologi
inte ha något förklaringsvärde i detta sammanhang. Vid en mer generös tolkning kan man emellertid
alltjämt hävda den subkulturella involveringens betydelse för missbruksutfallet. Tolv månader efter
avslutad behandling var andelen missbruksfria störst bland stables och lägst bland junkies. Enligt författaren sammanhänger dock den påvisade skillnaden med köns- och åldersfaktorer. Kvinnor och yngre missbrukare är mindre involverade i subkulturen och oproportionerligt fördelade i typologin (a.a.).
Stimsons modell inspirerade även en tidigare studie av sprutbytare i Malmö (Stenström & Öberg,
1997). Klienterna delades in i två grupper efter grad av social integration. De ”socialt utslagna” sprutbytarna karaktäriserades av narkotikadebut i tidig ålder, blandmissbruk med heroin som huvudsaklig
drog samt ett betydligt mer frekvent nyttjade av mottagningens tjänster jämfört med genomsnittet för
hela populationen. ”Socialt etablerade” sprutbytare hade en senare drogdebut, ett missbruk som i hög
grad dominerades av amfetamin samt en väsentligt lägre kontaktfrekvens visavi sprutbytesmottagningen än genomsnittet. I förhållande till antalet besök var dock HIV-testfrekvensen betydande för denna
grupp. Studien visade också att kvinnliga injektionsmissbrukare var klart överrepresenterade i den utslagna gruppen.
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Avgränsningar av undergrupper
Som nämnts i inledningen är syftet med detta kapitel att ge en mer ingående beskrivning av de narkotikamissbrukare som deltar i sprutbytesprogrammet. I den första delen av kapitlet undersöks i vilken
utsträckning sprutbytarna kan klassificeras som integrerade i majoritetssamhället respektive involverade i subkulturen. Framställningen utgår från en rekonstruktion av Stimsons typologi.
För att efterlikna Stimson bildades två index som avses motsvara de två grundläggande dimensionerna
integrering i majoritetssamhället respektive involvering i subkulturen. En närmare beskrivning av de
variabler som bildar dessa index återfinns i metodbilagan.54 En redogörelse för respektive index homogenitet och interna konsistens återfinns i Kapitel 3.
Avgörande för fördelningen av individer till de två grupperna inom respektive index är på vilket sätt
brytpunkterna mellan ”hög” och ”låg” involvering fastställs. Här har medelvärdet inom respektive
index valts som riktmärke, vilket medför att gruppstorlekarna blir någotsånär lika.55 Klassificeringen av
sprutbytarna i en typologi efter Stimsons modell framgår nedan.
Tabell 5.2. Fördelning av sprutbytarnas klassificering efter Stimsons typologi

Grupp

n

%

Stables

121

24

96

19

Loners
Two-worlders

103

21

Junkies

176

36

Totalt

496

100

Stables, junkies, loners och two-worlders bland sprutbytarna
Bland sprutbytarna karaktäriseras stables av en större andel sysselsatta än övriga grupper. Majoriteten
av dessa återfinns dock inom olika arbetsmarknadspolitiska program, andelen som förvärvsarbetar
inom den reguljära arbetsmarknaden utgör en minoritet bland de sysselsatta. Knappt en tredjedel av
stables försörjer sig i huvudsak genom förvärvsarbete medan intäkter från kriminalitet, narkotikaförsäljning och prostitution dominerar försörjningen för drygt en tredjedel. Majoriteten har dock sin huvudsakliga utkomst genom olika former av bidrag, framför allt socialbidrag men för en betydande andel av stables ingår även A-kasseersättning bland inkomsterna. Dessa har alltså tidigare arbetat i en
omfattning som kvalificerat dem för arbetslöshetsunderstöd. Bostadssituationen inom gruppen förefaller stabil och åtta av tio har egen bostad. Tillsammans med two-worlders är stables den grupp som
upprätthåller den tätaste kontakten med föräldrar och syskon. Trots den relativt täta kontakten har
I Tabell 1 i metodbilagan redovisas de variabler som ingår i index för social integration. I Tabell 2. redovisas motsvarande variabler i
index för subkulturell involvering. Samtliga variabler i bägge index är hämtade från intervjumaterialet.
55 Medelvärdet för index kring integrering i normalsamhället = 4,7 M för index kring involvering i subkulturen = 7,7
54

100

stables lyckats dölja sitt narkotikamissbruk för anhöriga i betydligt högre grad än övriga grupper. I den
närmaste vänkretsen, som i jämförelse med junkies och loners består av en betydligt större andel ickemissbrukare, känner dock så gott som alla till missbruket. Drygt en tredjedel har fast sällskap med en
partner som inte använder narkotika. Tillsammans med loners har stables haft betydligt mindre kontakt med polis, kronofogde och länsstyrelse pga. narkotikamissbruk än junkies och two-worlders. Nära
nog samtliga sprutbytare, oavsett grupp har dock haft kontakt med socialtjänsten under de senaste tolv
månaderna. Trots att andelen som vårdats för narkotikamissbruk är mindre bland stables jämfört med
junkies och two-worlders har majoriteten någon gång erhållit narkomanvård. Vården har som regel
varit frivillig, endast omkring sex procent har erfarenhet av tvångsvård. Majoriteten har åtalats och
dömts för brott upprepade gånger medan drygt en femtedel undgått att lagföras. Andelen fängelsedömda bland stables är också väsentligt mindre än bland two-worlders och junkies och straffen för de
som dömts till fängelse är avsevärt kortare.
Junkies är, som väntat, den grupp som minst liknar stables. Drygt 90 procent saknar sysselsättning och
bland den lilla minoriteten sysselsatta återfinns nästan alla inom någon form av tillfällig arbetsmarknadsåtgärd. Nio av tio junkies försörjer sig i första hand genom olika typer av kriminalitet och prostitution och bland övriga utgör olika bidrag den dominerande försörjningskällan. En relativt stor andel
uppbär förtidspension. Gruppens boendesituation är minst sagt instabil, 70 procent uppger att de antingen är helt bostadslösa, bor på institution, hotell eller i annan form av tillfällig inkvartering. Kontakten med föräldrar, syskon och andra familjemedlemmar framstår som sporadisk och majoriteten har
inte träffat sina närmast anhöriga under den senaste månaden. Knappast någon junkie har ett missbruk
som inte är väl känt av familjen och den närmaste vänkretsen. De nära vännerna utgörs dessutom i
mycket stor utsträckning av andra narkotikamissbrukare. Missbruksrelaterade myndighetskontakter
förekommer bland en stor majoritet och är vanligare i den här gruppen än i någon av de övriga. Likaså
är erfarenhet av såväl frivillig narkomanvård som tvångsvård vanligast bland junkies. Så gott som samtliga har åtalats och dömts för brott vid ett flertal tillfällen och fängelse har utdömts som påföljd för 85
procent. I genomsnitt har junkies suttit i fängelse 62 månader.
Loners befinner mellan stables och junkies men har störst likhet med de senare. Sysselsättning och
boendeförhållanden är i stort sett identiska med junkies. Gruppens försörjning tycks dock vara mindre
orienterad mot kriminalitet men mer präglad av bidragsberoende. Loners saknar i större utsträckning
än övriga grupper kontakt med nära missbruksfria vänner och kontakten med föräldrar, syskon och
andra familjemedlemmar förefaller mycket sporadisk. Vad som framför allt skiljer loners från junkies
är i vilken grad missbruket synliggjorts genom myndighetskontakter, vårdtillfällen och rättsliga påfölj101

der. Här uppvisar man stora likheter med stables. Andelen missbruksrelaterade myndighetskontakter
är relativt sett låg och andelen som vårdats och straffats till följd av narkotikamissbruk är rent av lägre
än bland stables.
Den sista gruppen – two-worlders – liknar stables när det gäller sysselsättning, försörjning och boendesituation. Inom gruppen återfinns till och med en större andel som förvärvsarbetar på den öppna
arbetsmarknaden än bland stables. Two-worlders försörjer sig dock genom kriminell verksamhet i
större utsträckning än stables. Kontakten med den närmaste familjen upprätthålls av en majoritet i
gruppen och de närmaste vännerna såväl som partners är missbruksfria i minst lika hög grad som
bland stables. Jämfört med stables är dock two-worlders narkotikamissbruk i högre grad känt av omgivningen. När det gäller missbruksrelaterade myndighetskontakter, vårderfarenhet och beivrad kriminalitet finns mycket tydliga likheter mellan two-worlders och junkies. I genomsnitt har en ”twoworlder” tillbringat drygt 50 månader i fängelse sedan narkotikadebuten. I nedanstående tabell summeras karakteristika för de fyra grupperna. Siffrorna i tabellen anger hur stor andel inom varje grupp som
omfattas av respektive variabels kriterium.
Tabell 5.3. Procentuell fördelning av indikatorer på integrering i majoritetssamhället
respektive involvering i subkultur, fördelat på fyra grupper av sprutbytesdeltagare a)

Karakteristika
Integrering i majoritetssamhället

n=

Legal sysselsättning
Haft legal sysselsättning minst 6 mån

b)

Stables

Loners

T-W

Junkies

Totalt

117-121

92-96

100-103

170-176

483-496

60
30

5
0

53
30

7
3

30
14
34

Legala inkomster dominerar försörjningen

67

14

62

12

Reguljärt boende

78

40

70

30

52

Kontinuitet i boendet

94

67

90

49

72

Kontakt med familj

51

30

54

39

43

Missbruket okänt av familjen

23

10

14

6

13

Missbruket okänt av närmaste vännerna

10

3

8

1

5

≥ 3 missbruksfria nära vänner

34

6

46

8

22

Missbruksfri fast partner

35

10

38

10

22

24
9

28
15

55
62

73
66

49
41
75

Involvering i subkultur
Myndighetskontakt - polis
Myndighetskontakt - kronofogde
Myndighetskontakt - länsstyrelse

64

58

94

80

Myndighetskontakt – socialtjänst

99

99

100

100

99

Vård för missbruksproblem (sedan missbruksdebuten)

64

54

82

83

73

Tvångsvård för missbruksproblem (sedan missbruksdebuten)

7

15

22

27

19

≥ 1 förhörd pga. brottsmisstanke (sedan missbruksdebuten)

77

76

99

98

89

Dömd för brott (sedan missbruksdebuten)

77

81

99

98

90

Fängelse ≥ 7 månader (sedan missbruksdebuten)

18

26

81

73

52

Missbruksrelaterade fysiska komplikationer

8

11

22

31

19

a) Där inte annat anges utgår bedömningen från förhållandena under de tolv månader som föregick frågetillfället
b) Tecken i fetstil redovisar de två högsta värdena för respektive variabel när det gäller integrering i majoritetssamhället samt de två lägsta när det gäller
involvering i subkulturen.
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De fyra grupperna i relation till icke indexbildande variabler
I detta avsnitt har de fyra grupperna jämförts mot andra variabler än de som bildat index för integrering i majoritetssamhället respektive involvering i subkulturen. Nedan redovisas könsfördelning, ålder,
uppväxtförhållanden och utbildningsbakgrund. Karakteristika för de fyra gruppernas förlopp i narkotikamissbruk beskrivs varvid särskilt sprutdelning uppmärksammas. Vidare redovisas vilka preparat som
dominerar respektive grupps narkotikaintag samt konsumtionsmönster men även vilka problem grupperna uppfattar associerade med narkotikamissbruket samt hur man ser på sig själv i förhållande till
samhället. Avslutningsvis redovisas vårderfarenheter samt förekomst av hepatit och HIV i respektive
grupp.

Kön och ålder
Bland samtliga sprutbytare i detta material är 71 procent män och 29 procent kvinnor. Bland framför
allt stables men även junkies avspeglas denna fördelning väl medan kvinnor är överrepresenterade
bland loners och underrepresenterade bland two-worlders. Bland de 111 heroinisterna i Stimsons studie återfinns en liknande könsfördelning (Stimson, 1973). Medelåldern bland sprutbytarna är 35,5 år56
vilket innebär att de i genomsnitt är tio år äldre än respondenterna i Stimsons undersökning (a.a.).
Tabell 5.4. Könsfördelning och medelålder bland fyra grupper sprutbytare
Stables
n = 121

Loners
n = 96

Two-worlders
n = 103

Junkies
n = 176

Totalt
n = 496

Män

71,1 %

60,4 %

78,6 %

73,3 %

71,4 %

Kvinnor
Medelålder

28,9 %
33,2

39,6 %
34,5

21,4 %
36,8

26,7 %
36,8

28,6 %
35,5

(6,6)

(7,5)

(7,9)

(7,8)

(7,6)

(s.d.)
a)

2

Chi

b)

p-värde
0,03 a)
<0,001 b)

T-test

Flera författare har visat att den subkulturella involveringen varierar med ålder och kön på så sätt att
yngre missbrukare och kvinnor tenderar att vara mindre involverade medan motsatsen gäller för äldre
missbrukare och män (Bergmark, 1994; Fridell, 1996). Beträffande ålder förefaller detta gälla även
bland sprutbytarna. Junkies och two-worlders som är mest involverade i subkulturen har en högre
medelålder än de mindre involverade stables och loners. Kvinnorna är underrepresenterade bland twoworlders, alltså i en av de två grupper som har hög involvering i subkulturen, men avviker inte nämnvärt från en representativ fördelning i gruppen junkies. Som framgår av dataredovisningen längre fram
i detta avsnitt tycks dock kvinnornas situation vara mer utsatt än männens när det gäller majoriteten av
de studerade variablerna.

56

Männen är i genomsnitt 36,4 år och kvinnorna 33,1 år
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Uppväxtförhållanden och utbildningsbakgrund
Här tittar vi först lite närmare på sprutbytarnas uppväxtvillkor avseende med vem eller vilka de bott
och om det funnits missbruksproblem eller psykiska problem hos föräldrar eller andra familjemedlemmar under uppväxten. Som nämnts i inledningen av detta kapitel har många studier påvisat samband mellan ogynnsamma villkor under barndomen och missbruksproblem senare i livet. Här är vi
framför allt intresserade av om de skillnader som påvisats mellan de fyra grupperna avseende stigmatisering i vuxen ålder återfinns redan under uppväxten.
För att skatta graden av problematiska uppväxtvillkor användes uppgifter om boendesituationen i fyra
åldersintervall: 0-2 år, 3-6 år, 7-14 år och 15-18 år. Om man sammanlevt med bägge sina biologiska
föräldrar under hela perioden erhålles noll poäng. Om man istället varit institutionsplacerad under hela
uppväxten ges maxpoäng.57 Huruvida man bott med sina föräldrar åskådliggörs av de övre heldragna
linjerna i Diagram 5.1. Det visar sig att fram till två års ålder bodde omkring 80 procent av sprutbytarna med bägge biologiska föräldrarna. Därefter sker en successiv minskning i alla grupper och i fjortonårsåldern bor i genomsnitt cirka hälften fortfarande med bägge föräldrarna.

Bott med bägge föräldrarna

Diagram 5.1. Boendesituation under uppväxten - andel i föräldrahemmet
respektive på institution
100
90
80
70
60
50

Bott på institution

40
30
20
10
0
0-2 år

3-6 år

Åldersintervall
Bott med
bägge biologiska
föräldrarna

Bott på
institution
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Stables
Loners
Two Worlders
Junkies
Stables
Loners
Two Worlders
Junkies

7-14 år

0-2 år
82
86
74
73
1
2
2
3

3-6 år
67
72
66
60
3
4
2
5

Stables bägge föräldrar
Loners bägge föräldrar
TW bägge föräldrar
Junkies bägge föräldrar
Stables inst.
Loners inst.
TW inst.
Junkies inst.

15-18 år

7-14 år
57
59
54
46
1
5
8
10

15-18 år
29
32
38
15
30
35
39
54

0 poäng = uppvuxen hos båda biologiska föräldrarna, 1 poäng = uppvuxen hos en biologisk förälder, 2 poäng = uppvuxen hos annan
vuxen, 3 poäng = uppvuxen på institution eller ensam (det senare främst i högre åldersgrupper). Uppväxtskalan presenteras närmare i
Kapitel 3.
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Under perioden 15 till 18 år sker dramatiska förändringar. Andelen som fortfarande lever med bägge
biologiska föräldrarna minskar påtagligt samtidigt som andelen institutionsvårdade ökar kraftigt (vilket
framgår av diagrammets nedre streckade linjer) och skillnaderna mellan grupperna blir allt tydligare.
Bland blivande junkies lever endast 15 procent med sina biologiska föräldrar under perioden 15 - 18 år,
medan motsvarande andel bland övriga grupper är omkring en tredjedel. Över hälften av blivande
junkies har redan vid 18 års ålder erfarenhet av institutionsvård, bland övriga har runt en tredjedel institutionsvårdats.
För att undersöka i vilken utsträckning alkohol- och narkotikamissbruk samt psykiska problem förekommit hos föräldrar eller andra familjemedlemmar under respondentens uppväxt skapades en skala
baserad på samma åldersintervall som ovan. Skalan kan maximalt ge 24 poäng, förutsatt att bägge föräldrar haft missbruksproblem och psykiska problem under hela respondentens uppväxt.58 Jämförelsen
mellan de fyra grupperna avseende uppväxtproblem framgår av tabellen nedan.
Tabell 5.5. Uppväxtproblem (standardiserad skala 0-1). ANOVA: p = 0,022(a)
Fyra grupper

N

Medelvärde

S.d.

121

0,18

0,165

Loners

95

0,16

0,160

Two-worlders

103

0,21

0,190

Junkies

176

0,23

0,187

Total

495

0,20

0,179

Stables

a)

Post Hoc LSD: Junkies > Stables och Loners (p = 0,05)

Tabellen visar att Loners är den grupp som erfarit minst problem med missbruk och psykisk ohälsa i
uppväxtfamiljen medan Junkies upplevt mest problem. Skillnaderna mellan grupperna signifikansprövades med ANOVA (+ post hoc-testet Least Square Deviance, LSD) varvid framkommer att den lägre problemnivån bland stables och loners jämfört med junkies är statistiskt säker. Knappt två tredjedelar av sprutbytarna har vuxit upp i familjer där alkohol eller narkotika missbrukats. Bland junkies har
70 procent upplevt drogproblem i familjen följt av 62 procent bland two-worlders, 58 procent bland
stables och 56 procent bland loners. Vanligast är att en av föräldrarna, företrädesvis fadern haft drogproblem. Psykiska problem har funnits i omkring 15 procent av familjerna och här är det företrädesvis
mödrarna som haft problem. Skillnaderna mellan grupperna är relativt små men visar en något mindre
förekomst av psykiska problem inom loners och stables familjer. Lite drygt en tredjedel av sprutbytarna har vare sig upplevt missbruk eller psykiska problem bland familjemedlemmar under uppväxten.

58

Skalan presenteras i Kapitel 3.
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Vi har även undersökt om det finns ett mer direkt samband mellan omfattningen av problem under
uppväxten och graden av integration i majoritetssamhället respektive involvering i subkulturen som
vuxen. Resultaten här går i förväntad riktning. Det visar sig att ju högre integration desto mindre problem har man erfarit under uppväxten. Är man däremot höggradigt involverad i subkulturen som vuxen har man som regel också erfarit mer omfattande problem under uppväxten. Skalan är moderat men
signifikant korrelerad med integrations- respektive involveringsskalorna.59
En annan indikator på problem under uppväxten är avbruten skolgång. Det visar sig att ungefär tio
procent av sprutbytarna avbrutit skolgången innan grundskoleexamen uppnåtts, vilket är något mindre
än vad som framkommit i andra svenska missbrukspopulationer (Bergmark m fl, 1994; Socialdepartementet, 1980). Som framgår av nedanstående tabell är dock skillnaderna mellan grupperna påtagliga.
Tabell 5.6. Utbildningsbakgrund bland fyra grupper sprutbytare
Stables
Loners
Two-worlders
n=

Junkies

Totalt

176

496

11,7
45,6

17,0
57,4

12,2
51,1

24,2

39,8

23,3

33,3

2,1

2,9

2,3

3,2

121

96

Ej fullföljd grundskola
Grundskoleexamen

5,8
38,8

12,6
61,1

Gymnasieexamen

49,6
5,8

Eftergymnasial examen

a)

103

p-värde

<0,001 b)

a) Alla värden i procent med undantag av n och p värden
b) Kruskal-Wallis H-test; Separata test med Mann-Whitney U-test visar signifikanta skillnader i alla jämförelser mellan två grupper i taget, utom mellan
loners och junkies.

Avhopp från grundskolan är exempelvis i stort sett tre gånger vanligare bland junkies än bland stables.
Hälften av stables har också fullföljt någon form av gymnasieutbildning medan knappt en fjärdedel
bland loners och junkies har motsvarande examen. Eftergymnasial examen är mycket ovanligt i samtliga grupper, men förekommer ungefär dubbelt så ofta bland stables som bland övriga.

Ålder för drogdebut & förlopp i narkotikamissbruk
Sprutbytarna har i genomsnitt börjat använda narkotika strax innan de fyllt femton år och skillnaden i
tid mellan de fyra gruppernas drogdebut är marginell. Andra svenska undersökningar påvisar en snarlik
ålder vid narkotikadebuten (Nilsson m fl, 1985; Oscarsson, 1989; Stenbacka, 1992). När det gäller preparat debuterar 70 procent med cannabis medan knappt nio procent inleder narkotikakarriären med
någon typ av narkotikaklassat läkemedel. Amfetamin utgör debutpreparat för ungefär åtta procent.
Bland de återstående har fyra procent debuterat med heroin medan det för knappt tio procent är svårt
att fastställa ett debutpreparat eftersom ett flertal medel använts under narkotikamissbrukets initiala
fas. Flera författare har visat att cannabis är det vanligaste debutpreparatet för omkring tre fjärdedelar

59

Integrationsskalan R = - 0,10 (p = 0,02), Involveringsskalan R = +0,15 (p = 0,001).
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av nybörjarna, vilket alltså överensstämmer väl med vad som påträffats bland sprutbytarna (Byqvist,
1997; Stenbacka, 1992).
Diagram 5.2. Genomsnittlig ålder vid debut med cannabis & oralt amfetamin samt
injektionsdebut med amfetamin & heroin för fyra grupper sprutbytare
24

ålder

22

20

Stables
Loners

18

Two-worlders
Junkies

16

14
Debut hasch
(n=344)

Debut oralt amf
(n=392)

Iv-debut amf
(n=468)

Iv-debut heroin
(n=382)

En stor majoritet i alla grupper utvecklar inom ett halvår efter narkotikadebuten ett regelbundet
haschmissbruk.60 Drygt två år efter haschdebuten har flertalet börjat experimentera med andra droger,
främst amfetamin som intas oralt. Skillnaderna i tid mellan haschdebuten och det initiala experimenterandet med andra droger är dock relativt stora grupperna emellan. För two-worlders och junkies sker
övergången efter cirka 1,5 år, för stables efter knappt tre år medan loners börjar experimentera med
andra droger först fyra år efter haschdebuten. Efter i genomsnitt 1,4 år övergår experimenterandet till
ett regelbundet oralt amfetaminmissbruk för knappt hälften av sprutbytarna. Skillnaderna i tid mellan
grupperna är som mest sex månader.
Vid injektionsdebuten är sprutbytarna i genomsnitt 20 år, fem år har alltså passerat sedan narkotikadebuten. Flera författare har i sina undersökningar funnit en lägre medelålder vid injektionsdebut
(Bergmark m fl, 1994; Stimson, 1973) samt ett väsentligt snabbare förlopp från narkotikadebut till injektionsdebut (Byqvist, 1997; Stimson, 1973). För stables och loners sker injektionsdebuten i genomsnittet drygt sex år efter narkotikadebuten medan förloppet för two-worlders och junkies tar cirka fyra
år. För en överväldigande majoritet sker den första injektionen med amfetamin. Ett år efter injektionsdebuten injicerar drygt 85 procent av sprutbytarna amfetamin regelbundet och här är skillnaderna mellan grupperna relativt små, med undantag av junkies som har en något längre övergångsperiod. Debuten i intravenöst heroinmissbruk sker i genomsnitt knappt fyra år senare än debuten med amfetamin
och sprutbytarna har alltså hunnit bli knappt 24 år. Också här är skillnaderna mellan grupperna små
60

"Regelbundet" innebär minst två gånger per vecka.
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med undantag av two-worlders som börjar injicera heroin cirka ett år tidigare än övriga grupper. Drygt
60 procent av sprutbytarna som injicerat heroin utvecklar ett regelbundet intravenöst heroinmissbruk.
I diagrammet ovan redovisas genomsnittliga förlopp från narkotikadebut till injektionsdebut för de
fyra grupperna. Det bör understrykas att variationerna inom denna tidsstruktur är avsevärda. Exempelvis har sex procent av sprutbytarna inlett narkotikamissbruket genom att injicera amfetamin och två
procent debuterar direkt med heroininjektioner. Standardavvikelser för de värden som förekommer i
diagrammet redovisas i Tabell B 5.1.61
Av nedanstående tabell framgår att den genomsnittlige sprutbytaren missbrukat narkotika under 23 år
varav drogerna injicerats under knappt 16 år. Stables – som är minst involverade i subkulturen – har
kortare missbrukserfarenhet än övriga grupper medan two-worlders och junkies – som är mest involverade – också har den längsta erfarenheten.
Tabell 5.7. Genomsnittligt antal år i narkotikamissbruk samt antal år som narkotika injicerats
stables
loners
two-worlders
junkies
totalt
p-värde
n = 121
n = 95
n = 103
n = 176
n = 495
m
20,3
22,2
24,4
24,5
23,0
Missbrukets
< 0,001
varaktighet
s.d.
6,8
7,6
7,8
7,8
7,7
Iv-missbrukets
varaktighet

n = 109

n = 89

n = 97

n = 173

n = 468

m

12,4

13,3

18,3

17,6

15,7

s.d.

8,0

9,1

8,2

8,0

8,6

< 0,001

I jämförelse med andra grupper injektionsmissbrukare har sprutbytarna generellt en mycket lång erfarenhet av narkotikamissbruk (Finne, 2000; Olsson m fl, 2001).

Kvinnor och mäns förlopp i narkotikamissbruk
Att kvinnor generellt är yngre än män vid narkotikadebuten samt att kvinnors progression mot ett allt
allvarligare missbruk sker snabbare har visats av ett flertal författare (Angelin m fl, 1987; Bergmark m
fl, 1994; Byqvist, 1997; Tunving, 1986b). Detta verifieras även bland sprutbytarna. Kvinnorna debuterar i narkotikamissbruk knappt ett halvår tidigare än männen. Bland two-worlders är skillnaderna särskilt tydliga och i denna grupp debuterar kvinnorna knappt två år före männen.62 Progressionen från
experimentellt oralt bruk av amfetamin till intravenöst amfetaminmissbruk sker i genomsnitt knappt
ett år snabbare för kvinnorna jämfört med männen, men skillnaderna mellan grupperna är relativt stora. Bland junkies och stables sker övergången drygt ett år snabbare för kvinnorna medan skillnaderna
mellan könen är väsentligt mindre för two-worlders och loners. I alla grupper utom bland stables ut-

61
62

Ett ”B” framför tabellens nummer hänvisar till tabellbilagan.
Det bör dock tilläggas att skillnaderna mellan olika grupper av kvinnor i vissa fall är lika stora eller större än skillnaderna mellan könen.
Exempelvis är kvinnorna i stables i genomsnitt 15,9 år vid narkotikadebuten medan kvinnorna i two-worlders narkotikadebuterar vid
13,9 års ålder.
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vecklar kvinnorna också ett regelbundet injektionsmissbruk snabbare än männen. Den största tidsmässiga differensen återfinns bland junkies där kvinnorna påbörjar ett regelbundet injektionsmissbruk
drygt ett år tidigare än männen.63 Kvinnorna upplever också negativa konsekvenser av narkotikamissbruket samt beroende visavi drogerna snabbare än männen. Detta gäller för alla grupper men är särskilt tydligt bland kvinnorna i loners och junkies. I genomsnitt har kvinnorna använt narkotika under
20 år, vilket är fyra år kortare än männen. Kvinnorna har också kortare erfarenhet av injektionsmissbruk men här är skillnaderna gentemot männen mindre.64 Gruppen stables avviker från detta mönster,
här har kvinnornas missbruk pågått under längre tid än männens.

Injektionsdebuten
Att den första injektionen oftast äger rum tillsammans med andra narkotikamissbrukare har visats av
många författare (Byqvist, 1997; Stenbacka, 1992; Söderholm Carpelan K, 1992). Av nedanstående
tabell framgår att detta i hög grad gäller även bland sprutbytarna. Blott knappt tio procent injektionsdebuterar i ensamhet emedan majoriteten gör sin injektionsdebut med en eller flera personer i den
närmaste vänkretsen. Detta är särskilt påtagligt bland stables och two-worlders. Bland junkies är det
nästan lika vanligt att injektionsdebuten sker tillsammans med mer ytligt bekanta i missbruksnätverket.
I jämförelse med övriga grupper har loners den högsta andelen som injektionsdebuterar i ensamhet
eller med okända personer, men sammantaget är det en relativt liten andel som uppgivit något av dessa
alternativ.
Tabell 5.8. Med vem sprutbytarna injektionsdebuterade. Procent
Twon
Stables
Loners
worlders
Partner
63
10,7
16,7
11,7
Nära vän/vänner

214

54,5

Annan/andra i umgängeskretsen

33,3

Junkies

Totalt

12,5

12,7

48,5

37,5

43,1

127

22,3

25,0

18,4

32,4

25,6

Ensam

46

5,8

11,5

10,7

9,7

9,3

Okänd person/personer

27

4,1

10,4

5,8

3,4

5,4

Annan

19

2,5

3,1

4,9

4,5

3,8

Totalt

496

121

96

103

176

100

Chi-2: p = 0,02

Om vi tittar närmare på vem kvinnor respektive män injektionsdebuterar med finner vi att den största
skillnaden rör i vilken utsträckning ”jungfrusilen” tas tillsammans med en partner. Knappt en tredjedel
av kvinnorna injektionsdebuterar med en partner medan motsvarande andel bland männen är sex proDet kan vara värt att notera att åldersskillnaderna vid regelbundet injektionsmissbruk är avsevärda såväl mellan kvinnor i olika grupper
som mellan män och kvinnor i samma grupp. Exempelvis är kvinnorna bland two-worlders i genomsnitt 17,8 år när ett regelbundet
injektionsmissbruk inleds medan stables-kvinnorna i genomsnitt är fyra år äldre. Kvinnorna bland junkies är i genomsnitt 18,4 år när ett
regelbundet injektionsmissbruk inleds medan männen är drygt tre år äldre.
64 Männens injektionsmissbruk sträcker sig i genomsnitt över lite drygt 16 år medan kvinnorna injicerat droger under 14 år.
63
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cent. Majoriteten av sprutbytarna tar sin första injektion hemma hos en kamrat. Näst vanligast är att
debuten sker i det egna hemmet och i tredje hand kommer någon form av lokal där narkotikamissbrukare samlas. Att injektionsdebuten oftast sker hos en kamrat eller i det egna hemmet har också påvisats
av andra författare (Byqvist, 1997; Stenbacka, 1992; Söderholm Carpelan K, 1992). Andelen som tagit
sin första injektion i någon form av offentlig miljö understiger tio procent medan knappt två procent –
eller åtta personer – debuterat i samband med institutionsvistelse. I likhet med vad Stimson (1973)
fann har junkies bland sprutbytarna oftare än övriga grupper tagit sin ”jungfrusil” i en knarkarkvart,
”på stan” eller i annan ”publik” miljö. Den mest framträdande skillnaden beträffande arena för injektionsdebut är annars att kvinnorna i alla grupper debuterar i det egna hemmet i större utsträckning än
männen.

Sprutdelning
Att sprutdelning är särskilt vanligt i samband med injektionsdebuten har visats i ett flertal studier
(Nicolosi m fl, 1991; Page m fl, 1990; Power, 1988). Två tredjedelar av sprutbytarna använde ett injektionsverktyg som redan använts av en eller flera andra missbrukare. Sprutdelning vid debuten är vanligast bland junkies och minst vanligt bland loners. Om vi ser till hela missbrukskarriären förutom injektionsdebuten har sprutdelning förekommit bland cirka 85 procent av sprutbytarna. Under året som
föregick datainsamlingen uppger 36 procent att de delat spruta medan 19 procent gjort det under den
senaste månaden. Sprutdelningsfrekvensen för de fyra grupperna under olika stadier av missbruksförloppet sammanfattas i nedanstående diagram.
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Diagram 5.3. Sprutdelning vid injektionsdebut, senaste året samt senaste månaden
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Tw o-w orlders

73,5
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74,9

41,5
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Totalt

67,3

36,7

18,6

p-värde

0,002

0,179

<0,001

Som framgår av diagrammet har stables generellt en lägre sprutdelningsfrekvens än övriga grupper och
andelen som delat injektionsverktyg har också minskat mest i denna grupp. Detta är sannolikt en följd
av deras större sociala integrering. Den mest intensiva sprutdelningen förekommer genomgående
bland junkies medan loners är den grupp som i minst utsträckning förändrat sitt beteende när det gäller sprutdelning. Vi vet dock inte om den relativa nyttan av programmet trots allt är större för t.ex. junkies och loners eftersom vi inte vet hur omfattande sprutdelningen varit utan programmet.
I en undersökning av 95 injektionsmissbrukare som börjat nyttja sprutbytesmottagningen under 2001
framkommer att 57 procent delat spruta någon gång under missbrukskarriären (Johansson, 2003), vilket alltså kan jämföras med 85 procent bland sprutbytarna i detta material. Den lägre förekomsten av
sprutdelning bland de 95 ”nybörjarna” i programmet sammanhänger troligtvis med gruppens kortare
erfarenhet av injektionsmissbruk och därav färre potentiella sprutdelningstillfällen.65
Jämför vi sprutdelning under senaste månaden är skillnaden mellan grupperna också betydligt mindre,
knappt 15 procent bland noviserna och 19 procent bland övriga sprutbytare. Trots att majoriteten av
nybörjarna i programmet inlett sitt injektionsmissbruk i en kontext där legala sprutor och kanyler funnits tillgängliga tycks detta alltså inte på ett avgörande sätt påverkat benägenheten att dela injektionsverktyg.
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Drygt en tredjedel av de studerade debutanterna i sprutbytet har injicerat narkotika regelbundet under maximalt sex månader. Så pass
kortvarig erfarenhet av injektionsmissbruk rapporteras blott av två procent bland sprutbytarna i detta material (Intervjumaterialet, n =
496).
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Sprutdelningsfrekvensen bland sprutbytarna i Malmö kan också jämföras med data från andra sprutbytesmottagningar. Från Oslo rapporteras att sprutdelning förekom bland 51 procent av besökarna (n =
523) under 1997 (Miller m fl, 2001). Från Australien uppges att 31 procent av deltagarna (n = 1005)
vid 21 sprutbytesprogram delat spruta under den senaste månaden (MacDonald m fl, 1997). Jämfört
med dessa studier tycks alltså sprutbytarna i Malmö ha en relativt låg sprutdelningsfrekvens. Från
Amsterdam rapporteras emellertid lägre sprutdelningsfrekvenser; knappt tio procent av deltagarna i
olika sprutbytesprogram uppgav att de delat injektionsverktyg under den senaste månaden (Buning,
1991; Hartgers m fl, 1989). Senare studier har dock påvisat en ökad sprutdelning bland sprutbytare i
Amsterdam (Vlahov, 2000).
Som framgår av litteraturöversikten i Kapitel 2 har flera studier påvisat en lägre sprutdelningsfrekvens
bland missbrukare som genomgått någon form av behandling jämfört med dem som inte behandlats
(Crisp m fl, 1994; Ljungberg m fl, 1991; Ross m fl, 1994; Saxon m fl, 1994). Bland sprutbytarna i
Malmö återfinns däremot ett relativt starkt omvänt samband mellan sprutdelning och behandling.
Sprutdelning är alltså vanligare bland besökare som erhållit narkomanvård jämfört med bland obehandlade. Sannolikt är detta en selektionseffekt. I avsnittet om sprutbytarnas vårderfarenheter framgår
att junkies är den grupp som konsumerat mest narkomanvård och det är också i denna grupp som den
mest intensiva sprutdelningen förekommer.
Sprutdelning är genomgående vanligare bland kvinnliga sprutbytare i alla grupper och med något enstaka undantag oavsett om vi ser till missbrukskarriären i sin helhet, senaste året eller den senaste månaden. Att kvinnor som injicerar droger delar sprutor i större utsträckning än män bekräftas i ett flertal
undersökningar (Booth m fl, 1991; Geoghegan m fl, 1999; Grund m fl, 1996; Klee m fl, 1991; Montgomery m fl, 2002; Nicolosi m fl, 1991; Siegal, 1990). Detta sammanhänger bland annat med att kvinnorna oftare än männen har en partner som är missbrukare, vilket verifieras även bland besökarna på
mottagningen i Malmö. I dessa relationer tillhandahåller mannen ofta såväl drogen som injektionsverktygen. Kvinnan är alltså beroende av mannen och injicerar därför efter honom, vilket innebär att hon
utsätts för större smittrisker (Davies m fl, 1996; Geoghegan m fl, 1999; Montgomery m fl, 2002).

Dominerande preparat och konsumtionsfrekvens
Olika undersökningar har visat att amfetamin dominerar som huvuddrog bland tunga narkotikamissbrukare i Sverige (Byqvist, 1997; Olsson m fl, 2001). Bland sprutbytarna uppger drygt 60 procent att de
huvudsakligen använt amfetamin under de senaste tolv månaderna medan heroin dominerar för
knappt 30 procent. I en tidigare studie av sprutbytarna i Malmö framkom en än tydligare amfetamin112

dominans (Rönnberg m fl, 1992). Under de tre år som förflutit mellan undersökningarna har amfetamin som huvudsakligt preparat alltså minskat i betydelse medan heroinets betydelse ökat. En motsvarande men ännu tydligare förskjutning mellan amfetamin och heroin som huvuddrog bland tunga narkotikamissbrukare påvisas i de nationella skattningarna (Olsson m fl, 2001).66 Sammantaget utgör kokain, hasch, alkohol och läkemedel huvuddrog för endast drygt åtta procent av sprutbytarna. Även
andra svenska undersökningar har funnit att dessa preparat har en relativt undanskymd position som
huvuddrog i jämförelse med amfetamin och heroin (Byqvist, 1997; Lenke m fl, 1996; Olsson m fl,
2001).
Amfetaminets ställning som dominerande preparat bland sprutbytarna skiljer en del mellan de fyra
grupperna, vilket åskådliggörs i diagrammet nedan. Bland loners och junkies uppger ungefär 70 procent att de i huvudsak använt amfetamin medan motsvarande andel bland stables och two-worlders är
cirka tjugo procent lägre. Det omvända förhållandet gäller bland dem som uppgivit heroin som huvudsakligt missbrukspreparat, här återfinns en större andel stables och two-worlders.
Diagram 5.4 Huvudsakligt missbrukspreparat bland fyra grupper sprutbytare. Procent. (Chi 2, p = 0,02)
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Amfetamin dominerar narkotikaanvändningen för både manliga och kvinnliga sprutbytare, men bland
kvinnorna är andelen som företrädesvis använder amfetamin lägre än bland männen. Bland dem som
huvudsakligen använder heroin återfinns däremot en oproportionerligt stor andel kvinnor. Även andra
studier har visat att bland missbrukare som huvudsakligen använder heroin är andelen kvinnor oproportionellt stor (Byqvist, 1997).
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Under 1992 utgjorde amfetamin huvuddrog för 48 procent av de kända tunga narkotikamissbrukarna i Sverige medan motsvarande
andel under 1998 var 32 procent. Under samma period ökade heroinets betydelse som huvuddrog från 26 till 28 procent.
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I genomsnitt nyttjar knappt 70 procent av sprutbytarna sitt huvudpreparat dagligen eller så gott som
dagligen, vilket ligger i linje med konsumtionsfrekvensen bland tunga narkotikamissbrukare i andra
undersökningar (Grönbladh m fl, 1994). Ett såpass frekvent missbruk är något vanligare bland junkies
och two-worlders än bland loners och stables medan ett mer sporadiskt missbruk oftare återfinns hos
de sistnämnda grupperna. Skillnaderna mellan grupperna när det gäller intensiteten i narkotikamissbruket är genomgående relativt små men statistiskt signifikanta.67 Konsumtionsfrekvens och intagningssätt
under de senaste 12 månaderna har även jämförts med motsvarande för de senaste 30 dagarna utan att
några anmärkningsvärda skillnader påträffats. Möjligtvis antyder data ett något mindre omfattande
narkotikamissbruk under den senaste månaden jämfört med det senaste året.
En jämförelse mellan manliga och kvinnliga sprutbytares konsumtionsfrekvens indikerar att kvinnorna
i alla grupper utom junkies använder narkotika oftare än männen.68 Att kvinnliga missbrukare injicerar
narkotika oftare än manliga har tidigare visats bland annat i en studie från sprutbytesverksamheten i
Oslo (Miller m fl, 2001).
Två tredjedelar av sprutbytarna har angett en ”andradrog”, alltså ett preparat som näst huvuddrogen
upplevs som mest centralt. Det vanligaste andrapreparatet i alla grupperna är cannabis och som komplement till huvuddrogen används cannabis av drygt 30 procent av sprutbytarna. Amfetamin, heroin
och läkemedel utgör andrapreparat för vardera omkring tio procent medan alkohol är näst viktigaste
missbruksmedel för omkring sju procent.69 Andra undersökningar har påvisat ett blandmissbruk på
ungefär samma nivå och med snarlika kombinationer (Byqvist, 1997). Skillnaderna mellan de fyra
gruppernas val av andrapreparat är genomgående små. Junkies och two-worlders uppger dock i större
utsträckning än loners och stables ett andrapreparat, vilket kan tolkas som att blandmissbruk är mer
utbrett bland de förstnämnda grupperna.

Problemperception och självbild
Som framgår av nedanstående tabell anser ungefär 75 procent av sprutbytarna att narkotikamissbruket
vållar dem problem, men majoriteten betecknar inte problemen som ”stora”. Tabellen visar också att
skillnaderna mellan grupperna genomgående är små.

De fyra gruppernas konsumtionsfrekvens under senaste året avseende huvuddrogen samt intensiteten i drogmissbruket sammantaget
för alla använda preparat redovisas i Tabell B 5.2. och B 5.3.
68 Gruppernas konsumtionsfrekvens beträffande huvuddrog under senaste året uppdelat efter kön redovisas i Tabell B 5.4.
69 Näst viktigaste missbrukspreparat i de fyra grupperna framgår av Tabell B 5.5.
67
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Tabell 5.9. Sprutbytarnas skattningar av i vilken utsträckning narkotikamissbruket vållar problem (Procent)
Stables
Loners Two-worlders
Junkies
Totalt
n = 119

n = 94

n = 103

n = 176

”Inga problem”

29,4

30,9

26,2

21,6

n = 492

26,2

”Vissa problem”

34,5

38,3

38,8

47,2

40,7

”Stora problem”

36,1

30,9

35,0

31,3

33,1

Chi 2, p = 0,36

Tre fjärdedelar av sprutbytarna har i en öppen följdfråga preciserat vilka problem man upplevt.70 Olika
typer av relationsproblem utgör den dominerande problemkategorin för såväl män som kvinnor och
här är oro eller förtvivlan associerad med de egna barnen det vanligaste relationsproblemet. Man bekymrar sig framför allt över att relationen är dålig eller helt avbruten och man är rädd för att barnen
ska omhändertas. Skuldkänslor gentemot sin partner, föräldrar, syskon och andra familjemedlemmar är
också vanligt. Framför allt stables beskriver att de lever ett dubbelliv där missbruket döljs för familj
och vänner vilket skapar ångest och ständig rädsla för att bubblan ska spricka. Efter relationsproblem
anses ekonomiska problem som den allvarligaste konsekvensen av narkotikamissbruket. Många beskriver att missbruket omintetgjort möjligheten att förvärvsarbeta och att den dagliga försörjningen
innebär stora problem.
Olika aspekter associerade med bristfällig hälsa kommer på tredje plats bland de problemområden
sprutbytarna själva beskrivit. I en följdfråga har man skattat sin egen fysiska och psykiska hälsa.
Knappt 30 procent uppger att den fysiska hälsan är ganska eller mycket dålig medan den psykiska hälsan bedöms som bristfällig av uppemot 40 procent. I likhet med vad Stimson (a.a.) fann i sin studie
tycks sprutbytande stables ha en något bättre hälsa än övriga grupper, men skillnaderna är överlag
ganska små.
Besökarnas fysiska och psykiska hälsa har även bedömts av personalen vid sprutbytesmottagningen.
Överensstämmelsen mellan personalens skattning och sprutbytarnas egen bedömning har prövats med
systematisk korrelation (Gamma).71
Tabell 5.10. Sprutbytarnas fysiska och psykiska hälsa –
Jämförelse mellan självbedömning och personalbedömning (Procent)

”Mycket bra”

Fysisk hälsa
n = 495
n = 490
Självbedömning
Personalbedömning
26,7
34,7

Psykisk hälsa
n = 495
n = 489
Självbedömning
Personalbedömning
23,4
19,0

”Ganska bra”

45,1

46,1

38,0

40,9

”Ganska dålig”

19,4

15,5

25,3

26,0

”Mycket dålig”

8,9

3,7

13,3

p
Gamma
70
71

p <0,001
0,643

14,1
p <0,001
0,721

De öppna svaren har kategoriserat och utfallet för de vanligaste problemkategorierna redovisas i Tabell B 5.6.
Systematisk korrelation (Gamma) prövar graden av överensstämmelse mellan två olika skattningar av samma mått, lägst ordinalskala.
Gamma går mellan -1 och +1, där +1 är perfekt överensstämmelse och 0 = ingen överensstämmelse. Gammavärdet redovisas nederst i
Tabell 5.10
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Som framgår av tabellen är överensstämmelsen mellan personalens och sprutbytarnas skattningar relativt god. Personalen gör dock en något mer positiv värdering av besökarnas fysiska hälsa jämfört vad
de själva gör. Enligt personalen har knappt 20 procent av besökarna en ganska eller mycket dålig fysisk
hälsa, medan 28 procent av sprutbytarna uppger detta. Den psykiska hälsan bedöms sammantaget på i
stort sett samma sätt av personalen och besökarna. Sammanfattningsvis upplever majoriteten av
sprutbytarna såväl sin fysiska som psykiska hälsa som ganska bra, vilket kan förefalla anmärkningsvärt
mot bakgrund av att narkotikamissbruket i genomsnitt pågått under 23 år. Icke desto mindre sammanfaller alltså självskattat hälsotillstånd i hög grad med personalens skattningar och för majoriteten är
bedömningarna identiska även på individnivå.
På frågan ”hur ser du på dig själv i förhållande till samhället” svarar majoriteten av sprutbytarna att de
lever i utkanten av samhället, knappt en tredjedel känner sig väl anpassade och resterande – ungefär en
fjärdedel – upplever att de lever utanför samhället.
Tabell 5.11. Upplevd samhällsanpassning bland de fyra grupperna (Procent)
Stables
Loners
Two-worlders

Junkies

Totalt

n = 120

n = 95

n = 101

n = 170

Jag känner mig väl anpassad i samhället

49,2

27,4

30,7

20

30,9

Jag känner att jag lever i utkanten av samhället

35

52,6

46,5

40

42,6

Jag känner att jag lever utanför samhället

15,8

20

22,8

40

26,5

2,

Chi p < 0,001
Kruskall Wallis H-test = 0,01

Andelen ”välanpassade” är som förväntat klart högst bland stables medan andelen som erfar att de
lever utanför samhället är betydligt större bland junkies än bland övriga, också det i enlighet med vad
man kan förvänta sig. Kvinnliga sprutbytare upplever i högre grad än männen att de lever utanför samhället. Utfallet beträffande självbedömd samhällsanpassning visar att de dimensioner som använts i
detta avsnitt i hög grad motsvaras av en subjektiv upplevelse hos sprutbytarna.

Vårderfarenheter
I det här avsnittet har de fyra grupperna jämförts mot andra variabler än de som bildat index för integrering i majoritetssamhället respektive involvering i subkulturen. Sprutbytarnas erfarenhet av missbruksvård ingår i involveringsindexet, men endast som två dikotoma variabler där den ena berör huruvida respondenten har någon form av vårderfarenhet relaterad till missbruk eller ej och den andra ifall
vården skett frivilligt eller med tvång. I det följande redovisas data kring vårddebut, olika typer av vård
som erhållits samt vårdens varaktighet.
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Tre fjärdedelar av sprutbytarna har fått någon form av vård eller behandling för sitt missbruk. Om vi
skiljer mellan öppen- och sluten narkomanvård (heldygnsvård) finner vi att slutenvård, vanligen i form
av vistelse vid något behandlingshem, utgör det vanligaste vårdalternativet, om än med knapp marginal. Sammantaget visar tabellen att junkies och two-worlders har flest episoder i alla vårdformer, men
inte de längsta vårdtiderna. Det tyder på att de oftare än övriga grupper går in i vård men att vårdtillfällena är relativt korta. Vi kan också se att stables tillbringat mer tid i öppenvård och mindre i slutenvård
och tvångsvård än övriga grupper. Vården har alltså ägt rum utan att individen behövt bryta upp från
sin vanliga tillvaro. Den sammanlagda vårdtiden för samtliga vårdade är i genomsnitt 14,5 månader.
Tabell 5.12. Sprutbytarnas erfarenhet av narkomanvård
Andel vårdade i respektive grupp
i relation till samtliga i gruppen
Missbruksvård generellt
Öppenvårdade
Genomsnittligt antal
månader i öppenvård
Slutenvårdade
Genomsnittligt antal
månader i slutenvård
Tvångsvårdade
Genomsnittligt antal
månader i tvångsvård
Ålder vid första vårdtillfället

Stables
n = 119

s.d.

Loners

65 %

9,2

15

27 år

17

11

12

24 år

10
25 år

a)

s.d.

16

10,3

13

11
25 år

n = 483

39 %
17,1

s.d.

15

12,2

n.s.
22,2

12
19 %

10,6

12,1

25 år

ANOVA
p = 0,05 (I)
Chi 2
p = 0,02
ANOVA
p = 0,05 (II)
Chi 2
p = 0,005

d)

11

p-värde
Chi 2
p <0,001

b)

43 % c)

28 %
12,3

Totalt

75 %

51 %

23 %
19,0

n = 172

47 %
11,2

56 %
16,8

Junkies
85 %

46 %
17,4

15 %
4,5

s.d.

85 %

33 %

7%
5

13

Twoworlders
n = 100

25 %
38,0

31 %
9

s.d.

56 %

34 %
17

n = 92

12,5

ANOVA
p = 0,05 (III)
ANOVA
p = 0,05 (IV)

Andel vårdade i förhållande till samtliga sprutbytare
a)
Av vårdade sprutbytare har 53 % erhållit öppenvård
b)
Av vårdade sprutbytare har 58 % erhållit slutenvård
c)
Av vårdade sprutbytare har 26 % erhållit tvångsvård
I)
Post Hoc LSD: Loners < Junkies
II)
Post Hoc LSD: Stables < Two-worlders & Junkies
III) Post Hoc LSD: Stables < Loners
IV) Post Hoc LSD: Stables > Loners & Junkies

Rubington (1968) hävdar att missbrukare vars droganvändning utgör en social aktivitet löper störst risk
för tvångsinterventioner.72 Bland sprutbytarna tycks detta följdriktigt gälla i synnerhet junkies och twoworlders, dessa har varit föremål för tvångsvård i betydligt större utsträckning än övriga grupper. Stables är den grupp som missbrukat narkotika längst tid innan vård kommer till stånd, vilket inte ter sig
särskilt överraskande med tanke på gruppens relativa sociala integrering. Loners erhåller vård snabbast,
vilket delvis sammanhänger med att gruppen innehåller en oproportionerligt stor andel kvinnor med
tidig vårddebut. Loners har också tillbringat betydligt längre tid i tvångsvård än övriga, vilket även det
hänger samman med gruppens relativt stora andel kvinnliga missbrukare. Erfarenhet av narkomanvård
är genomgående vanligare bland kvinnliga sprutbytare och kvinnorna kommer i kontakt med vården
tidigare. Liknande resultat redovisas i andra studier (Byqvist, 1997) och enligt Marsch och Simpson
72

Med "social aktivitet" avses att drogkonsumtion och associerade aktiviteter sker tillsammans med andra missbrukare - aktiviteterna
manifesterar samhörighet och har en sammanhållande effekt för gruppen.
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(1986) sammanhänger det bland annat med att kvinnors missbruk betraktas som ett socialt avvikande
beteende i högre grad än mäns. Detta verifieras bland sprutbytarna såtillvida att tvångsvård är mer än
dubbelt så vanligt bland kvinnliga sprutbytare (44 procent) som bland männen (18 procent) och kanske också genom det faktum att kvinnorna genomgående vårdats under längre tid (13,5 månader) än
männen (8,5 månader).73

Hepatit och HIV
Hepatit är samlingsbeteckning för en rad olika inflammatoriska sjukdomar i levern. Hepatit A som
också kallas epidemisk gulsot eller turistgulsot är en virussjukdom som i huvudsak sprids via förorenat
vatten eller föda men även genom direktkontakt. Inkubationstiden är cirka tre veckor varefter viruset
orsakar leverinflammation med feber och ledvärk. Patienten tillfrisknar normalt efter två till tre veckor.
Hepatit A kan förebyggas genom vaccinering (Tunving m fl, 1997). Hepatit B som också kallas kanylgulsot eller serumhepatit sprids via blod och blodprodukter, infekterade kanyler och sprutor, genom
sexuell kontakt och från en gravid kvinna till fostret. Inkubationstiden är lång, tre till fyra månader och
sjukdomsförloppet varar i regel en till två månader. Det är inte ovanligt att hepatit-B-smittade personer
tillfrisknar utan att ha märkt av några egentliga sjukdomssymptom. Normalt ger en utläkt hepatit-B
infektion en livslång immunitet mot nya virusangrepp. I sällsynta fall övergår infektionen till kronisk
hepatit som med tiden kan leda till skrumplever och levercancer. Även mot hepatit-B finns ett vaccin
som normalt tas vid tre tillfällen under ett halvt år. Hepatit-C är ytterliggare en form av smittsam gulsot som sprids via blod och sexuellt umgänge. På sikt leder sjukdomen till bestående leverinflammation för uppemot hälften av de smittade. Utöver dessa former av hepatit finns även hepatit-D, non-A
non-B-hepatit (NANBH) samt E-hepatit, men dessa har sannolikt en väsentligt lägre utbredning än
hepatit A, B och C (Moestrup, 1984). Eftersom de vanligaste formerna av hepatit bland narkotikamissbrukare har samma smittvägar som HIV utgör förekomst av hepatitsmitta bland sprutbytesdeltagarna en viktig markör för injektionsrelaterat riskbeteende.
Drygt en fjärdedel av sprutbytarna har vaccinerats mot hepatit någon gång, men andelen vaccinerade
skiljer sig en hel del mellan de fyra grupperna.74 Bland junkies är exempelvis andelen vaccinerade bara
hälften så stor som bland stables. Såväl hepatit A, B och C är också vanligast bland junkies. Drygt 40
procent i denna grupp har haft hepatit A medan andelen i övriga grupper är ungefär hälften så stor.

73
74

Skillnader mellan män och kvinnor avseende vårderfarenheter redovisas i Tabell B 5.7.
För att uppnå ett fullgott skydd mot hepatit B krävs dock i allmänhet minst tre konsekutiva vaccinationer (K. Hansson, undersköterska
i sprutbytesprogrammet, personlig kommunikation, 2003) vilket drygt 20 procent av besökarna erhållit.
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Tabell 5.13. Andel i respektive grupp som har/haft hepatit A, B & C (Procent)
TwoStables
Loners
Junkies
n
worlders

p värde

Erfarenhet av hepatit A

21

22,1

19,9

41

137

<0,001

Erfarenhet av hepatit B

44,5

49,5

68,3

77,6

304

<0,001

Erfarenhet av hepatit C

75,6

78,9

91,1

95,4

423

<0,001

Data kring hepatit A är emellertid osäkra eftersom infektionsstatus är okänd för drygt 40 procent av
sprutbytarna. Sammantaget har omkring 60 procent haft hepatit B men även detta virus är ojämnt
fördelat mellan grupperna. Andelen smittade bland junkies är nästan dubbelt så stor som bland stables.
Knappt nio av tio sprutbytare har haft hepatit C och här ligger junkies och two-worlders något över
genomsnittet medan stables och loners ligger under. Hepatit – oavsett typ – är vanligare hos männen
men skillnaderna är överlag små. Kvinnorna är också vaccinerade mot sjukdomen i något större utsträckning än männen. Många författare har visat att hepatit är vanligare bland centralstimulantiamissbrukare än bland opiatmissbrukare vilket bland annat anses sammanhänga med att CS-preparat
ofta injiceras i så kallade ”löp”, dvs. perioder när drogen intas mer eller mindre kontinuerligt (Baker m
fl, 1995; Davies m fl, 1996; Rezza m fl, 1989). Under sådana perioder har sprutdelning och annat injektionsrelaterat riskbeteende visat sig vanligt, särskilt när det gäller kokain och crackmissbruk (Bruneau
m fl, 2000). Även bland sprutbytarna visar det sig att hepatit är betydligt vanligare bland CSmissbrukarna än bland opiatmissbrukarna, särskilt beträffande hepatit A och B.
Under perioden 1989 – 2003 upptäcktes i genomsnitt åtta nya fall av hepatit-B bland sprutbytarna
varje år medan antalet nyupptäckta hepatit-C-infektioner var i genomsnitt 18 per år. Incidensen75 varierar dock över tid i ett relativt tydligt cykliskt förlopp vilket framgår av nedanstående diagram. Cykliska
förlopp beträffande insjuknandefrekvens är välkända för hepatit och många andra infektionssjukdomar och beror sannolikt på att majoriteten av de smittade under en epidemi sedermera utvecklar immunitet. En ny hepatitepidemi bryter ut när rekryteringen av osmittade injektionsmissbrukare pågått
en tid och viruset återintroduceras i populationen (Ljungberg m fl, 1989; Moestrup, 1984).

75

Incidens är synonymt med insjuknandefrekvens - antalet nya sjukdomsfall under en viss tid i en bestämd befolkningsgrupp.
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Diagram 5.5. Hepatitincidens bland sprutbytesklienterna mellan 1989 – 2003 (Källa: Infektionskliniken UMAS databas)
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Bland de 496 sprutbytare från Malmö som utgör undersökningspopulationen är 488 eller 98,4 procent
HIV-testade. Det är dock inte mer än ungefär tio procent av dessa som testats någon gång under den
senaste tremånadersperioden. För majoriteten av sprutbytarna är det alltså svårt att ha en absolut uppfattning om aktuell HIV-status. Bland de testade är elva personer eller 2,3 procent bärare av HIVviruset, sex är män och fem kvinnor. Om vi ser till antalet HIV-smittade inom respektive grupp är fyra
junkies, en two-worlder, tre loners och tre stables. Sju av de elva använder huvudsakligen amfetamin,
tre heroin och för en är huvudpreparatet okänt.

Sammanfattning
Heterogenitet bland narkotikamissbrukare
I det här avsnittet har deltagarna i sprutbytesprogrammet i Malmö delats in i fyra grupper utifrån centrala beteendevariabler. Med hjälp av indexskalorna ”integrering i majoritetssamhället” och ”involvering i subkulturen” har grupperna sedan placerats i en tvådimensionell modell för missbruksbeteende.
I typologin utgör måhända junkies den grupp som bäst överensstämmer med schablonbilden av tunga
narkotikamissbrukare. Nio av tio junkies saknar förvärvsarbete och försörjer sig huvudsakligen genom
olika typer av kriminalitet. Majoriteten är antingen bostadslösa eller har en mycket instabil boendesituation. Kontakten med anhöriga är sporadisk och umgänget består uteslutande av andra missbrukare.
Myndighetskontakter och erfarenhet av narkomanvård är vanligare bland junkies än bland övriga och
gruppen har tillbringat avsevärd tid i fängelse. Om vi ser till uppväxten har junkies oftare vuxit upp i
splittrade familjer och oftare erfarit missbruks- och psykiska problem hos föräldrarna jämfört med
övriga grupper.
I motsats till junkies utgörs stables av sprutbytare som tycks relativt väl integrerade i majoritetssamhället samt mer distanserade i förhållande till subkulturen än övriga grupper. Stables försörjer sig genom
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förvärvsarbete i större utsträckning än övriga och åtta av tio har egen bostad. Trots tät kontakt lyckas
stables i stor utsträckning dölja sitt narkotikamissbruk för familj och anhöriga. Vänkretsen utgörs av
icke missbrukare i relativt hög grad och många har fast sällskap med en partner som inte använder
narkotika. Gruppen har också väsentligt mindre kontakt med narkomanvård och rättstillämpande
myndigheter än junkies. Den vård som förmedlats har därtill uteslutande varit frivillig och de straff
som utmätts avsevärt kortare. Mellan dessa yttergrupper finns two-worlders som uppvisar tecken på
tillhörighet i såväl den narkomana världen som den konventionella samt loners som varken tycks inlemmade i majoritetssamhället eller subkulturen.
De mest involverade i subkulturen – two-worlders och junkies – har en snabbare progression från
narkotikadebut till ett mer omfattande och allvarligare injektionsmissbruk jämfört med de mindre involverade loners och stables. Den mest intensiva sprutdelningen förekommer genomgående bland
junkies. Stables har generellt en lägre sprutdelningsfrekvens än övriga grupper och andelen som delat
injektionsverktyg har också minskat mest i denna grupp. Såväl hepatit A, B som C är vanligast bland
junkies. Andelen hepatit-B-smittade är exempelvis nästan dubbelt så stor bland junkies som bland
stables. Stables tycks ha en något bättre fysisk och psykisk hälsa än övriga grupper. Junkies har konsumerat mest vård medan den lägsta vårdkonsumtionen återfinns bland loners. Stables upplever sig ”välanpassade” i samhället i högre grad än övriga medan andelen som erfar att de lever utanför samhället
är klart högst bland junkies.
Subgruppstillhörighet som en följd av tid i missbruk –
Flera författare hävdar att subkulturell involvering i allt väsentligt är en funktion av ålder och kön yngre missbrukare med kortvarig erfarenhet av narkotika och kvinnor tenderar att vara mindre involverade medan motsatsen gäller för äldre erfarna missbrukare och män (Bergmark, 1994). Stimson
(1973) hävdar dock att de olikheter som påvisats mellan grupperna i hans undersökning representerar
faktiska skillnader som funnits under en längre tid. Det är alltså inte en fråga om olika grad av involvering som en följd av olika lång tid i missbruk. Särskilt för junkies och stables är skillnaderna avseende
beteende konsistenta över tid enligt Stimson. I detta material har dock stables och loners som är mindre involverade i subkulturen en kortare missbrukshistoria än de mer involverade junkies och twoworlders. Även i andra undersökningar som grupperat missbrukare på ett sätt liknande Stimsons har
man funnit positiva samband mellan tid i missbruk och grad av involvering i subkulturen. Möjligtvis
utgör data kring uppväxtförhållanden i mitt material visst stöd för Stimsons slutsats enär junkies och
two-worlders i Malmö uppvisar mer omfattande problem redan under uppväxten jämfört med stables
och loners.
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– och kön
De kvinnliga sprutbytarna är underrepresenterade bland two-worlders och i någon mån även bland
junkies, alltså bland de grupper som har högst involvering i subkulturen. Detta skulle kunna indikera
ett stöd för tesen att kvinnliga missbrukare är mer återhållsamma än manliga. Kvinnorna som deltar i
sprutbytesprogrammet uppvisar dock det motsatta. De debuterar i narkotikamissbruk tidigare än männen och har en snabbare progression mot ett allvarligare missbruk med högre injektionsfrekvens,
snabbare beroende och allvarligare sociala, fysiska och psykiska konsekvenser. Erfarenhet av narkomanvård är genomgående vanligare bland kvinnorna och de kommer snabbare i kontakt med vården
än männen. Kvinnorna är också tvångsvårdade i större utsträckning och under längre tid än männen
och upplevelser av socialt utanförskap är vanligare. En av få beteendeorienterade variabler i mitt material där kvinnorna framstår som något mer moderata är associerad med hepatit. Trots en mer frekvent
sprutdelning är kvinnorna hepatitsmittade i mindre utsträckning än männen. Möjligtvis sammanhänger
detta med att kvinnorna är vaccinerade mot sjukdomen i större utsträckning än männen. I vilken utsträckning detta är en effekt av ett eget riskmedvetande eller ett uttryck för särskild omsorg om kvinnornas hälsa hos sprutbytespersonalen går dock inte att utläsa.
Loners
Loners framträder som en grupp med stora problem. I litteraturen påvisas att ”avvikare” som är isolerade är mest utsatta eftersom de ofta har lite – eller helt saknar – tillgång till stödjande sociala nätverk.
Stables har i stor utsträckning stöd i den konventionella världen medan junkies är etablerade i missbrukarvärlden och har stöd där. Loners är däremot marginaliserade i förhållande till båda världarna och
lever i relativ isolation. I detta material har loners minst kontakt med familjen och minst andel missbruksfria vänner samt lägst andel kontakter med vårdapparaten. Loners drogdebuterar oftare ensamma
eller tillsammans med främlingar än de andra grupperna och har lägst anpassning till icke riskabelt injektionsbeteende. Att sprutdelningen är så pass vanlig i gruppen kan förefalla oväntat på grund av
gruppmedlemmarnas definitionsmässiga isolering visavi subkulturen. I Stimsons (1973) studie framkommer också att loners har en låg sprutdelning. Bland sprutbytande loners återfinns dock en hög
andel individer med en missbrukande partner, med vilka sprutdelning sannolikt fortgår (Crisp m fl,
1994; Strathdee m fl, 1997). Andelen som missbrukar narkotika i bekantskapskretsen är tillika större
bland loners än i någon av de övriga grupperna. Kvinnor är klart överrepresenterade i denna grupp
och kvinnliga sprutnarkomaner har i ett flertal studier befunnits ha ett högre injektionsrelaterat riskbeteende än män (Booth m fl, 1991; Geoghegan m fl, 1999; Grund m fl, 1996; Klee m fl, 1991; Montgomery m fl, 2002; Nicolosi m fl, 1991; Siegal, 1990).
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Kapitel 6. Programutnyttjande bland olika typer av besökare
I detta kapitel undersöks hur sprutbytarna nyttjar den service som sprutbytesmottagningen erbjuder.
Flera studier har visat att kunskapen om hur sprutbytesprogram utnyttjas är bristfällig. Detta sammanhänger bl.a. med att de mått som används för att beskriva deltagande ofta är mycket grova (Hay m fl,
2001; Khoshnood m fl, 1995). Ibland har man nöjt sig med den enkla kategoriseringen ”sprutbytare”
respektive ”ej sprutbytare” där det räckt med något enstaka besök på en sprutbytesmottagning för att
klassas som ”sprutbytare” (Gibson m fl, 2001). Brist på information kring nyttjandet gör det svårt att
avtäcka olika sätt att använda sprutbytesprogram och vad som eventuellt karaktäriserar olika typer av
användare. Vid mottagningen i Malmö registreras emellertid alla besök, inklusive vilken typ av service
som förmedlats. Här ges alltså möjlighet att teckna en relativt detaljerad bild av hur sprutbytesprogrammets service utnyttjats. Kapitlet kan också ses som avstamp inför nästa kapitel som behandlar
utfall associerat med deltagande i programmet.
Under den knappt femton år långa perioden mellan sista mars 1989 och första december 2003 har
sprutbytesmottagningen i Malmö besökts av 3654 individer som tillsammans gjort 177 699 besök. På
årsbasis har i genomsnitt 1028 sprutbytare gjort drygt 12 100 besök, vilket motsvarar cirka 1000 besök
per månad eller drygt 30 besök per dag. Av Diagram 6.1 framgår hur antalet besökare och besök vid
mottagningen varierat över tid.
Diagram 6.1. Fördelning av besökare och besök vid sprutbytet under 15 år
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Sedan verksamhetens start 1987 tog det omkring tio år innan antalet besök stabiliserats på en nivå
kring 14 – 15 000 per år. Antalet besökare är sedan 1995 drygt 1100 per år. Under perioden har det
genomsnittliga antalet individbesök per år varierat mellan 8,8 (1990 & 1991) och 13,6 (2003). Den genomsnittlige sprutbytaren deltar i programmet under 4,3 år och gör under denna period knappt 49
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besök, vilket motsvarar cirka elva besök per år. Jämfört med andra sprutbytesprogram förefaller det
vara en relativt hög besöksfrekvens (Hay m fl, 2001; Keene m fl, 1993; Khoshnood m fl, 1995). Spridningen beträffande deltagarnas totala besöksfrekvenser är dock mycket stor, vilket framgår i Tabell 6.1.
Tabell 6.1. Gruppering av antalet besök - totalt och fördelat på kön. Procent.
Gruppering av antal besök
Totalt
Män
Kvinnor
mellan 1989 – 2003 (*)
n = 3654 n = 2814 n = 840
1 – 2 besök

27,9

28,5

26,1

3 – 10 besök

21,8

22,7

19,2

11 – 100 besök

37,4

37,1

38,5

> 100 besök

12,9

11,1

16,3

Totalt

100

100

100

Skillnaderna i besöksfrekvens mellan män och kvinnor är signifikanta (T-test: p < 0,001).
(*) Observera att klassbredden i tabellen ökar drastiskt vilket tydliggör skevheten i fördelningen.

Tabellen visar att knappt en tredjedel av sprutbytarna besökt mottagningen vid maximalt två tillfällen
medan i stort sett hälften gjort maximalt tio besök. Den största grupperingen utgörs av sprutbytare
som gjort mellan elva och 100 besök medan knappt tretton procent gjort mer än 100 besök. Den mest
frekvente sprutbytaren har besökt mottagningen 1722 gånger under studieperioden. Enligt sprutbytets
kurator ser besöksfrekvenserna väldigt olika ut eftersom intensiteten i missbruket varierar påtagligt
över tid – ”många missbrukar i perioder och kommer när de är igång och kommer inte när de gör
uppehåll” (Magnus Andersson, personlig kommunikation, 2006). Tabell 6.1 visar också att frekventa
besök på sprutbytesmottagningen är vanligare bland kvinnliga sprutbytare. I genomsnitt gör kvinnorna
knappt 60 besök medan männen gör knappt 45.
Även när det gäller hur lång tid man deltagit i programmet och hur många besök som gjorts finns stora
variationer mellan sprutbytarna. Diagram 6.2 visar relationen mellan tid i programmet och antal besök.
Diagram 6.2. Tid i programmet och genomsnittligt antal besök per år
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Vi kan konstatera att 30 procent av sprutbytarna deltagit under ett år, knappt hälften under maximalt
två år, drygt en fjärdedel har varit med under minst fem år medan omkring tio procent deltagit under
mer än tio år. Knappt två procent (65 personer) har besökt mottagningen varje år under femtonårsperioden mellan 1989 och 2003. Diagrammet åskådliggör det starka positiva sambandet mellan hur lång
tid man deltagit och det genomsnittliga antalet besök per år som dessa personer gjort (Pearson R =
0,65; p < 0,001). Ju längre tid man är med desto oftare besöker man som regel mottagningen. Besöksdata från andra sprutbytesmottagningar visar på liknande skeva fördelningar samt på sambandet mellan tid i programmen och ökande besöksfrekvenser (Strike m fl, 2002). Det finns dessutom betydande
variationer både i antalet nytillkomna besökare per år och i nettotillströmningen över tid. I Diagram
6.3 nedan visas hur dessa faktorer utvecklats samt det genomsnittliga antalet besök per år.
Diagram 6.3 Antalet debutanter i sprutbytet mellan 1989 – 2003, årlig nettoförändring
av deltagarantalet samt genomsnittligt antal besök för respektive år
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Som framgår av diagrammet var tillströmningen av nya besökare relativt omfattande under 1990-talets
inledning, för att under senare år successivt mattas av. Mellan 1989 och 2003 har i genomsnitt 226 nya
besökare tillkommit varje år, vilket motsvarar en årlig nyrekrytering kring 20 procent. Samtidigt har i
genomsnitt 184 individer per år avbrutit kontakten med mottagningen, vilket innebär en nettoökning
med cirka 40 deltagare per år. Ökningen har varit koncentrerad till 1990-talets första år medan mottagningen tappat fler besökare än vad som tillkommit mot slutet av perioden. Av diagrammet framgår
också att det genomsnittliga antalet besök ökat något alltsedan 1990, vilket alltså sammanhänger med
att de som nyttjar programmet gör allt fler besök. Under perioden som besöksstatistiken avspeglar
rapporteras att det tunga narkotikamissbruket i Malmö ökat (Olsson m fl, 2001). Det ligger dock utanför den här studiens ram att analysera eventuella orsakssamband mellan sprutbytesmottagningens besöksstatistik och fluktuationer när det gäller antalet tunga narkotikamissbrukare i Malmö.
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Fem grupper sprutbytare
Ovanstående beskrivningar visar på en avsevärd heterogenitet bland sprutbytarna när det gäller hur
länge man deltagit i programmet samt hur ofta man besökt mottagningen. Det här avsnittet är ämnat
att fördjupa beskrivningen av olikheter i nyttjandet av mottagningens service samt att undersöka vad
som i övrigt karaktäriserar grupper med olika nyttjandemönster. Analysen utgår från en indelning av
sprutbytarna i fem grupper efter totalt antal besök samt besökens tidsmässiga spridning. Det senare
utgör en sammanvägd kategorisering av hur intensivt och regelbundet man besökt mottagningen. Eftersom alla besök är daterade kunde antalet dagar sedan senaste besök beräknas för varje enskilt besök.
Därefter kunde besöksintensitet i termer av genomsnittligt antal dagar sedan senaste besök beräknas för
varje individ. Dessutom kunde spridningen (standardavvikelsen) beträffande besöksintensitet beräknas
individuellt. Ju högre värde desto mer oregelbundet besöker individen sprutbytesmottagningen. Medelvärdet av dessa standardavvikelser redovisas gruppvis. När besökskarakteristika sålunda analyserats
utkristalliseras följande fem grupper;
”Drop-in-gruppen” är den antalsmässigt största gruppen och utgörs av sprutbytare som gjort
ett eller högst två besök på sprutbytesmottagningen. För dem som gjort två besök har i genomsnitt fem månader passerat mellan besöken.
”Sporadiska besökare” är den näst största gruppen och hit räknas sprutbytare som gjort mellan
tre och tio besök på mottagningen. I genomsnitt har gruppen gjort bortåt sex besök under
knappt tre år, vilket motsvarar ungefär två besök per år. Besöksmönstret är här mycket ojämnt
(s.d. = 292).
”Intermittenta besökare” utgörs av sprutbytare som gjort mellan elva och 100 besök. I genomsnitt har man gjort 34 besök under drygt åtta år vilket motsvarar ungefär ett besök i kvartalet.
Utmärkande för gruppen är den oregelbundna besöksprofilen med en genomsnittlig individuell spridning nästan i klass med de sporadiska besökarna (s.d. = 246).
Även ”regelbundna besökare” har gjort mellan elva och 100 besök. Gruppen har i genomsnitt
deltagit under tre och ett halvt år varunder man gjort knappt 42 besök, vilket motsvarar ett besök per månad. Jämfört med de intermittenta har gruppen en högre besöksfrekvens men framför allt ett jämnare besöksmönster. Spridningen av antalet dagar sedan senaste besök är här
jämförelsevis låg (s.d. = 49).
Den minsta gruppen utgörs av de ”frekventa besökarna” som i genomsnitt gjort drygt 250 besök under en tioårsperiod, vilket motsvarar ungefär ett besök varannan vecka. Även dessa har
ett jämnt besöksmönster (s.d. = 49).
En sammanställning av de data som gruppindelningen grundas på finns i Tabell 6.2. Där redovisas
antal individer, genomsnittlig tid i programmet, genomsnittligt antal besök, besökens spridning samt
antal besök per månad för var och en av de fem grupperna.
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Tabell 6.2. Tid i programmet och besöksmönster2 för fem grupper sprutbytare

Drop-in-besökare
Sporadiska besökare

M Individuell
spridning2)

N

M år i prog1)

1023

0,4

1,3

0,0

0,3

794

2,8

5,9

291,71

0,2
0,4

M antal besök

M besök/mån1)

Intermittenta besökare

708

8,2

34,4

246,26

Regelbundna besökare

658

3,5

41,7

49,20

1

Frekventa besökare

471

10,3

254,6

48,71

2,1

3654

4,3

48,6

175,02

0,9

Totalt
1)

Standardavvikelser (s.d.) redovisas i Tabell B 6.1
Individuell spridning avser standardavvikelse på tid (antal dagar) sedan senaste besök. Data i de grå kolumnerna har använts i konstruktionen av besöksgrupperna.
2)

Tabellen visar att drop-in-besökarna är sprutbytesmottagningens tillfälliga gäster, varav majoriteten
endast gjort ett besök. De sporadiska besökarna har trots några års deltagande aldrig riktigt ”etablerat”
sig i programmet och gruppen har det mest varierade besöksmönstret, d.v.s. stor individuell spridning i
tid sedan senaste besök. De intermittenta har varit med i verksamheten under många år men har även
de ett mycket ojämnt nyttjande av programmet. Regelbundna besökare har gjort ungefär lika många
besök som intermittenta men under betydligt kortare tid. Gruppen har relativt snabbt etablerat en tät
och jämn kontakt med sprutbytesmottagningen. Frekventa besökare är dock alltjämt de i särklass mest
etablerade sprutbytarna både när det gäller tid i programmet och besökstäthet.
Som utgångspunkt för en beskrivning av vad som karaktäriserar respektive besöksgrupp redovisas i
nedanstående tabell data kring köns- och åldersfördelning, ålder vid drog- och injektionsdebut samt
varaktighet i olika typer av missbruk, försörjningsformer, bostadsförhållanden, kontakter med vårdoch behandlingssystemet samt fängelsevistelser, hälsa och slutligen drogpreferenser.
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Tabell 6.3. Karakteristika för fem besöksgrupper

Genom plus- respektive minustecken anges i vilken grad gruppens genomsnitt 4) respektive frekvens 5) avviker från motsvarande värden i hela populationen enligt följande:
+ + + = överstiger populationens värde p < 0,001; + + = p < 0,01; + = p < 0,05;
- - - = understiger populationens värde p < 0,001; - - = p < 0,01; - = p < 0,05

Andel kvinnor (%)
Ålder (m)
Ålder vid drogdebut (m)
Ålder vid iv-debut (m)
År i missbruk (m)
År i iv-missbruk (m)
Drogfri under perioder2) (%)
Arbete1) (%)
Prostituerad1) (%)
Socialbidrag2) (%)
Förtidspension2) (%)
Har bostadskontrakt2)
Behandlingskontakt soc1) (%)
Avgiftning1) (%)
Behandlingshem/motsv1) (%)
Tvångsvård enligt LVM1) (%)
Behandlingskontakt psyk1) (%)
Suttit i fängelse1) (%)
Kroniska sjukdomar2,3)
Använder amfetamin2) (%)
Använder heroin2) (%)
Missbruk av läkemedel2) (%)
Missbruk av alkohol2) (%)
Har/har haft legalt metadon2) (%)
Har/har haft illegalt metadon2) (%)

Drop-in
n = 1023
21,6
40,0 15,6
21,2
23,7 - 18,0 - 9,7 - - 15,8
1,1 - - 36,3 - - 10,5
60,1 - - 46,5 - - 38,5 - 56,4
11,0 +
16,2 + + +
63,2
9,6
81,9
36,3 - - 31,9 - - 26,6 0,8 - 0,8 -

Sporadiska
n = 794
20,0 39,8 15,6
21,3
23,3 - - 17,6 - - 15,8 - - 17,5
2,5 - 42,0 - - 9,4 - - 60,4 - - 48,8 - - 36,7 - 55,2
10,5
14,6 +
59,9
9,7
78,5
44,6 35,5 - - 25,2 - - 1,5 - - 0,9 - - -

Intermittenta
n = 708
23,9
42,1 + + +
15,5
20,4 - 26,5 + + +
21,6 + + +
46,6 + + +
19,9
5,6
58,0
14,9
82,3 + + +
59,0 + +
47,9 + +
59,7
5,9 - 6,5 - - 66,5 +
6,2 83,6 +
47,4
40,4
34,8
7,3 +
3,0

Regelbundna
n = 658
23,4
38,6 - - 15,6
22,1 + + +
22,6 - - 16,1 - - 21,6 - - 18,6
5,8
54,4
9,1 - 69,8
53,4
40,8
51,7 8,9
13,4
55,5 - - 8,7
72,3 - - 60,1 + + +
45,8
28,9 2,9 +
3,2

Frekventa
n = 471
29,7 + + +
43,6 + + +
15,2
20,8
28,3 + + +
22,8 + + +
37,1 + + +
16,0
15,1 + + +
76,3 + + +
22,6 + + +
84,9 + + +
63,6 + + +
54,5 + + +
60,4
7,4
5,4 - - 68,6 + +
9,3
87,0 + + +
52,0
59,9 + + +
48,0 + + +
12,2 + + +
9,6 + + +

Totalt
N = 3654
23,1
40,6
15,5
21,1
24,6
19,0
28,2
17,5
5,2
54,5
13,1
72,5
53,2
42,7
56,5
9,0
11,8
62,5
8,7
80,2
49,5
43,1
32,6
5,1
3,5

1)

Avser situationen vid inträde i sprutbytesprogrammet
Avser situationen under tiden i sprutbytesprogrammet
Utöver ev. HIV eller hepatit
4)
Prövades med one-sample t-test, med totalt snitt som förväntat värde
5)
Prövades med Chi-2, med totala frekvensen som förväntat värde
2)
3)

Av tabellen kan vi utläsa att i förhållande till den genomsnittlige sprutbytaren är drop-in-gruppens deltagare
något yngre, har kortare tid i narkotikamissbruk och betydligt färre drogfria perioder. Gruppen har
mindre kontakt med socialtjänsten och färre avgiftningstillfällen men mer erfarenhet av tvångsvård
och psykiatrisk vård. Gruppens boendeförhållanden är osäkrare än genomsnittets. Nyttjande av andra
droger än huvudpreparatet, som för den här gruppen är amfetamin, är mindre vanligt.
Sporadiska sprutbytare är oftare män, något yngre och med kortare tid i missbruk. I likhet med drop-ingruppen har de sporadiska färre drogfria perioder, mindre kontakt med socialtjänsten och färre avgiftningstillfällen än genomsnittet. Även en större erfarenhet av psykiatrisk vård, osäkrare boende samt
mindre förekomst av blandmissbruk är gemensamt med drop-in besökarna.
Intermittenta besökare är i jämförelse med genomsnittet äldre, har en tidigare drogdebut och en längre
missbrukskarriär. Gruppen karaktäriseras av fler drogfria perioder, fler avgiftningstillfällen och en något bättre hälsa. Bland de intermittenta återfinns också ett stabilare boende, fler kontakter med social128

tjänsten men också fler fängelsevistelser. Gruppen använder amfetamin i högre grad än genomsnittet
och en större andel har deltagit i metadonprogram. Man kan tänka sig att fängelsevistelser och behandlingsperioder på institution bidragit till att gruppen ibland gjort relativt långa uppehåll i sina besök vid
sprutbytet.
De regelbundna besökarna är yngre, har en kortare missbrukshistoria och började injicera droger senare i
livet. Gruppen har färre drogfria perioder och mindre erfarenhet av missbruksvård och fängelsevistelser. De regelbundna använder mer heroin och mindre amfetamin än genomsnittet.
Gruppen ”frekventa sprutbytare” slutligen är äldre och innehåller en större andel kvinnor. Prostitution är
betydligt vanligare i den här gruppen, som också har en längre missbrukskarriär och fler drogfria perioder än genomsnittet. Kontakt med socialtjänsten, avgiftning och kriminalvård är likaså vanligare
bland frekventa sprutbytare. Gruppen har ett stabilare boende, är oftare blandmissbrukare och nyttjar
företrädesvis amfetamin som huvudsaklig drog.
Begreppen ”integration i majoritetssamhället” respektive ”involvering i missbrukarvärlden” som introducerades i föregående kapitel kan hjälpa oss att nå en bättre totalbild av våra fem besöksgrupper.
Operationaliseringen här bygger på data som fanns tillgängliga i sprutbytesprogrammets registerdatabas, vilket innebär något färre indikatorer och därmed något trubbigare skalor.76 Som framgår av Tabell 6.4 är de likväl tillräckliga för att visa skillnader mellan grupperna men även för att påvisa tendenser över tid, som vi ska se i kommande avsnitt.
Tabell 6.4. Social integration respektive subkulturell involvering
bland fem grupper av besökare vid sprutbytesmottagningen
N

Social
integrering*

Subkulturell
involvering**

Drop-in-besökare

248

0,22 (0,197)

0,28 (0,299)

Sporadiska besökare

659

0,22 (0,191)

0,19 (0,237)

Intermittenta besökare

696

0,24 (0,156)

0,17 (0,198)

Regelbundna besökare

629

0,22 (0,179)

0,16 (0,192)

Frekventa besökare

466

0,20 (0,132)

0,18 (0,161)

2698

0,22 (0,171)

0,18 (0,214)

Totalt

* Genomsnittlig grad av social integration under perioden som sprutbytare. Standardavvikelse inom parantes.
** Genomsnittlig grad av subkulturell involvering under perioden som sprutbytare.
ANOVA; integrering p < 0,001; involvering p < 0,001

Båda skalorna visar tendens till u-samband i förhållande till de fem grupperna. Som framgår av tabellen
visar yttergrupperna med minst respektive mest nyttjande av programmet, alltså drop-in och frekventa
besökare, tecken på särskild utsatthet genom lägre social integrering och högre subkulturell involvering
76

En utförlig beskrivning av hur index för integrering i majoritetssamhället respektive involvering i missbruksvärlden konstruerats återfinns i metodkapitlet, Kapitel 3. De variabler som ingår i respektive index redovisas i metodbilagan, Tabell 3 och 4.
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än grupper vars programutnyttjande ligger däremellan. Tyngdpunkten skiljer dock - medan drop-in
gruppen avviker genom att vara klart mest involverad i missbrukarvärlden har frekventa besökare den
lägsta graden av integrering i majoritetssamhället.
Drop-in-besökarna utmärks alltså främst av en stark involvering i missbrukarvärlden och en relativt låg
social integration, dvs. få kontaktytor gentemot majoritetssamhället. Trots det mest kontinuerliga
missbruket har gruppen minst kontakter med socialtjänsten, både när det gäller ekonomi och behandling. Den vård som kommit till stånd har i större utsträckning än för övriga varit tvångsmässig och det
finns ett betydande inslag av psykiatrisk problematik, kriminalitet och bostadsproblem i gruppen. Att
drop-in-besökarna håller sig borta från myndigheter tycks även gälla sprutbytet. Utifrån Stimsons modell klassas de flesta i gruppen som junkies.77
De sporadiska besökarna påminner i hög grad om drop-in-besökarna. Gruppen innehåller emellertid en
mindre andel med beivrad kriminalitet, vilket avspeglas i en lägre subkulturell involvering. De flesta
sporadiska besökare återfinns likafullt bland junkies.
Intermittenta besökare är mer integrerade i majoritetssamhället än övriga och har samtidigt en jämförelsevis låg involvering i missbruksvärlden. Efter lång tid i drogmissbruk och relativt omfattande vårdkonsumtion förefaller gruppen ha funnit en sorts stabilitet i livsföringen med tryggare boendeförhållanden,
bättre hälsa och mer erfarenhet av förvärvsarbete än övriga. Inte helt oväntat kategoriseras de flesta
intermittenta besökare som stables i Stimsons modell.
De regelbundna besökarna utmärks av låg involvering i subkulturen. Heroin är vanligare i den här gruppen
än bland övriga och amfetamin mer sällsynt. De flesta regelbundna besökare klassas som loners.
I jämförelse med övriga framstår de frekventa besökarna som en relativt extrem grupp. I tre fjärdedelar av
variablerna som använts för att beskriva besöksgrupperna har de frekventa ytterlighetsvärden.78 Gruppen har den lägsta integrationen i majoritetssamhället och enligt Stimsons modell kategoriseras de flesta frekventa besökare som junkies.

77
78

Korstabulering av besökgrupperna och Stimsonkategorierna återfinns i Tabell B 6.2.
Se tabell 6.3 ovan - ”Karakteristika för fem besöksgrupper”
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Serviceutnyttjande bland fem grupper sprutbytare
I följande avsnitt tittar vi närmare på hur våra fem grupper utnyttjar sprutbytesmottagningens service.
Innan vi undersöker i vilken utsträckning man hämtat och lämnat injektionsverktyg kan det vara motiverat att kort rekapitulera mottagningens policy kring själva ”sprutbytet”. Enligt personalen är tre sprutor och sex kanyler standardtilldelning vid ett ”normalt” besök på mottagningen (Rönnberg m fl,
1992). Vid kontroll i sprutbytets databas (2003) visar det sig att denna mängd distribuerats vid omkring
en tredjedel av samtliga sprutbytesbesök. Den vanligaste tilldelningen förefaller istället vara tio sprutor
och 20 kanyler, vilket utdelats vid något mer än vart tredje sprutbytesbesök (a.a.). Den här mer generösa tilldelningen förekommer enligt personalen när besökaren återlämnar ett stort antal begagnade verktyg, har lång resväg till mottagningen eller är ”känd som en pålitlig person”. Om en besökare vid upprepade tillfällen inte återlämnar några begagnade injektionsverktyg kan personalen reducera tilldelningen till en spruta och två kanyler. Mottagningens policy är dock att endast i undantagsfall helt stoppa
utdelningen av verktyg (personlig kommunikation, K. Hansson, undersköterska vid sprutbytesmottagningen). Av databasen (2003) framgår att de vanligaste orsakerna till att inte returnera begagnade sprutor och kanyler är att man glömt dem hemma (35 procent uppger detta), att polisen konfiskerat verktygen (29 procent) eller att man gjort ett uppehåll i missbruket (26 procent). Ytterligare tio procent
uppger att de nyligen avslutat ett fängelsestraff eller en vistelse på behandlingshem och därför inte har
några begagnade verktyg att återlämna (a.a.).
Under undersökningsperioden 31 mars 1989 till 1:a december 2003 har drygt en miljon sprutor och två
miljoner kanyler distribuerats från sprutbytesmottagningen. I genomsnitt har varje sprutbytare hämtat
drygt 200 sprutor och 400 kanyler, vilket motsvarar drygt fyra sprutor och åtta kanyler vid varje enskilt
besök. Av nedanstående tabell framgår i vilken omfattning de fem grupperna hämtat och lämnat sprutor och kanyler.
Tabell 6.5. Genomsnittligt antal hämtade och lämnade sprutor och kanyler per besök bland fem grupper sprutbytare
m
m
Andel
m
m
Andel
N
hämtade
lämnade
sprutor
hämtade
lämnade
kanyler
sprutor (s.d.)
sprutor (s.d.)
i retur
kanyler
kanyler
i retur
Drop-in-besökare

1023

3,7 (2,51)

1,5 (3,07)

40 %

7,3 (5,16)

2,9 (6,48)

40 %

Sporadiska besökare

794

3,8 (2,18)

2,5 (2,81)

66 %

7,6 (4,51)

4,9 (5,98)

64 %

Intermittenta besökare

708

3,8 (1,84)

2,9 (2,25)

76 %

7,6 (3,84)

5,8 (4,73)

76 %

Regelbundna besökare

658

4,7 (2,19)

4,1 (2,89)

87 %

9,5 (4,57)

7,8 (5,63)

82 %

471

6,0 (2,12)

5,9 (2,49)

98 %

12,3 (4,17)

11,7 (4,92)

95 %

3654

4,2 (2,33)

3,0 (3, 10)

71 %

8,4 (4,84)

5,9 (6,35)

70 %

Frekventa besökare
Totalt

Tabellen visar att grupper med få och glesa besök på sprutbytesmottagningen, dvs. drop-in, sporadiska
och intermittenta besökare erhållit en relativt låg tilldelning av sprutor och kanyler, framför allt i jämfö131

relse med frekventa besökare. Utifrån det tidigare beskrivna folkhälsoperspektivet ter sig utfallet något
anmärkningsvärt eftersom det primära syftet med sprutbytesprogram är att täcka besökarnas behov av
sterila verktyg. Möjligen avses en mindre verktygstilldelning till infrekventa besökare bidra till att öka
besöksfrekvensen. Ovan framkommer att drop-in och sporadiska besökare domineras av sprutbytare
som kategoriserats som junkies. I Kapitel 5 påvisas att den mest omfattande sprutdelningen sker inom
denna grupp. Möjligen bidrar detta till att problematisera mottagningens policy för verktygsadministration. Vi kan också konstatera att det skiljer en hel del beträffande återlämnandet av begagnade injektionsverktyg. Medan frekventa besökare närmare sig ett hundraprocentigt återlämnande returnerar
drop-in gruppen mindre än hälften av hämtade sprutor och kanyler.

Nyttjande av komplementär service
Utöver möjligheten att byta begagnade injektionsverktyg mot sterila erbjuder sprutbytesmottagningen i
Malmö en hel del komplementär service. Sprutbytespersonalen lägger om sår och utför annan enklare
sjukvård, tar prover för att fastställa hepatit- och HIV-status samt genomför vaccinationer för att förebygga hepatit A och B. Utöver dessa medicinskt inriktade insatser erbjuder man även stödsamtal. Mottagningens läkare skriver vid behov ut recept och genomför kvalificerade undersökningar och medicinska behandlingsinsatser. Mottagningen har även en kurator som erbjuder psykosociala stödinsatser,
remitterar till beroendeklinikens avgiftningsplatser och annan beroendevård samt förmedlar kontakt till
socialtjänsten. Två dagar i veckan finns även en barnmorska tillgänglig på mottagningen för rådgivning
och gynekologiska undersökningar. I Tabell 6.6 har nyttjandet av mottagningens komplementära service sammanställts. Kontakter med programmets barnmorska redovisas dock inte eftersom endast två
procent av sprutbytarna nyttjat denna service.
Tabell 6.6. Komplementärt serviceutnyttjande bland fem grupper sprutbytare
Drop-in
Sporadiska
Intermittenta
Regelbundna
n
1023
794
708
658
Andel omlagda
0,5 %
2%
16 %
18 %
m omläggning/person

Frekventa
471
54 %

Totalt
3654
14 %

0,005

0,02

0,5

0,5

5,4

0,9

Andel som besökt läkare

2%

8%

38 %

37 %

75 %

26 %

m läkarbesök/person

0,01

0,1

1,1

0,8

4,6

1

Andel som besökt kurator

1%

3%

12 %

11 %

36 %

13 %

0,008

0,04

0,3

0,2

1,1

0,3

3%

3%

33 %

26 %

54 %

26 %

m kuratorsbesök/person
Andel stödsamtal
m stödsamtal/person
Andel HBV vaccinerade
m HBV vaccination/person
Andel HIV - testade
m HIV-test/person

0,03

0,1

0,8

0,6

1,9

0,7

10 %

23 %

33 %

48 %

35 %

32 %

0,1

0,5

1,7

2,4

3,7

1,8

24 %

80 %

99 %

98 %

99 %

74 %

0,2

1,4

6,5

6,1

19,5

5,2

Andel hepatit testade

20 %

70 %

95 %

94 %

99 %

69 %

m hepatit test/person

0,4

1,5

3,4

3,3

6

2,4
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Av tabellen framgår att det framför allt är frekventa besökare som utnyttjar sprutbytesmottagningens
komplementära service. Detta gäller både beträffande hur stor del av respektive grupp som nyttjat en
viss service som hur ofta denna service nyttjas. Det enda undantaget tycks vara hepatitvaccinationer,
som nyttjats mer av regelbundna besökare. Det genomsnittliga antalet vaccinationer per individ är
dock högre bland frekventa besökare vilket indikerar att dessa i högre grad fullföljt vaccinationsprogrammet.
Trots glesa besök på sprutbytesmottagningen nyttjar de intermittenta besökarna programmets komplementära service i relativt hög grad. I jämförelse med regelbundna besökare har de ett lika stort eller
större serviceuttag. Möjligen motiverar programmets komplementära service den här gruppens besök i
högre grad än andras, inte minst mot bakgrund av att gruppen erhåller en relativt låg genomsnittlig
tilldelning av sprutor och kanyler. I synnerhet drop-in-gruppen, men även sporadiska besökare har
genomgående ett lågt nyttjande av komplementär service, måhända med undantag av tester och hepatitvaccinationer. Möjligen har gruppernas fåtaliga besök inneburit att förtroendefulla relationer visavi
sprutbytespersonalen inte utvecklats, vilket kan ha påverkat benägenheten att efterfråga andra mer
vårdande och stödjande insatser. Av tabellen framgår också att mottagningen genomfört betydligt fler
HIV-tester än hepatittester. Sannolikt sammanhänger detta med att cirka 80 procent av sprutbytarna
har en pågående eller utläkt hepatitinfektion vid debuten i programmet. Om vi betraktar mottagningens provtagnings- och vaccinationmsservive ur ett folkhälsoperspektiv torde dess sammantagna räckvidd dock sakna motsvarighet bland öppenvårdsbaserade verksamheter för narkotikamissbrukare. Hur
våra fem besöksgrupper nyttjar sprutbytesmottagningens komplementära service sammanfattas grafiskt i Diagram 6.4 nedan.
Diagram 6.4. Andel besökare i fem besöksgrupper som
nyttjat olika typer av komplementär service

100
Drop-in
Sporadiska

80

Intermittenta
Regelbundna
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Frekventa

%
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0
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Hepatit-test

HBVvaccinationer

HIV-test

Besök utan sprutbyte – förekomst och betydelse
Knappt hälften av sprutbytarna i Malmö har vid åtminstone något tillfälle besökt mottagningen utan
att några injektionsverktyg utväxlats. Av samtliga besök som registrerats under perioden 1989 – 2003
har knappt sex procent ägt rum utan att några sprutor eller kanyler hämtats eller lämnats. Vid majoriteten av dessa sprutbytesfria besök har inte heller någon medicinsk behandlingsåtgärd tillhandahållits.
Enligt Kristina Hansson, undersköterska vid sprutbytesmottagningen, uppger många som gör den här
typen av ”sociala” besök att de har behov av kontakt med andra personer än drogmissbrukare (K.
Hansson, personlig kommunikation, 2005). Av nedanstående tabell framgår det genomsnittliga antalet
sociala besök samt andelen sådana besök för de fem grupperna.
Tabell 6.7. Totalt antal sociala besök samt andel sådana besök för fem grupper sprutbytesbesökare
m antal besök
Andel besök
Fem grupper sprutbytare
n
s.d.
s.d.
utan sprutbyte*
utan sprutbyte**
Drop-in-besökare
1023
0,1
0,32
0,08
0,24
Sporadiska besökare

794

0,8

1,36

0,13

Intermittenta besökare

708

3,9

5,68

0,13

0,17

Regelbundna besökare

658

2,9

5,41

0,08

0,13

469

8,2

16,09

0,04

0,07

3652

2,6

7,21

0,10

0,19

Frekventa besökare
Totalt

0,21

* p < 0,001 ** p < 0,001

Flest sprutbytesfria sociala besök har de frekventa sprutbytarna gjort, men som andel av samtliga besök är de vanligast bland intermittenta och sporadiska besökare – tretton procent av dessa gruppers
besök görs utan att några injektionsverktyg utväxlas. I likhet med nyttjandet av mottagningens komplementära serviceutbud drar alltså intermittenta sprutbytare nytta av möjligheten att erhålla social
kontakt genom sprutbytesprogrammet i relativt stor utsträckning.
I den internationella litteraturen kring sprutbytesverksamhet finns ett antal studier som argumenterar
för att det snarare är kontakten med personalen än distributionen av rena verktyg som är upphov till
programmens positiva effekter (E.J. Amundsen, 2003; Fisher m fl, 2002; van Ameijden m fl, 1994;
Watters m fl, 1994). Om det finns ett liknande mönster vid sprutbytesmottagningen i Malmö skulle vi
möjligen finna en särskilt gynnsam situation bland dem som besökt mottagningen enbart för att samtala med personalen. För att undersöka detta delades sprutbytarna in i tre grupper. Den första gruppen
har aldrig gjort något sprutbytesfritt besökt, grupp två har gjort mellan ett och fem sådana besök medan grupp tre gjort fler än fem besök utan sprutbyte. Uppgifter om gruppernas storlek, könsfördelning, medelålder, tid i missbruk, använda preparat samt tid i sprutbytesprogrammet och antal besök,
presenteras i Tabell 6.8.
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Tabell 6.8. Karakteristika för tre grupper sprutbytare som gjort ”sociala besök”
Inga besök utan
1-5 besök
sprutbyte
utan sprutbyte
n = 1919
n = 1269
Andel av samtliga sprutbytare
52 %
35 %

i olika omfattning
> 5 besök
utan sprutbyte
n = 458
13 %

N totalt
3646
100 %

M antal besök totalt (s.d.)

18 (56,88)

64 (121,68)

130 (160,10)

Tid i sprutbytesprogrammet (s.d.)

2,2 år (3,35)

5,7 år (4,29)

8,9 år (3,88)

49 (107,06)
4,3 år (4,45)

M besök utan sprutbyte (s.d.)

0

2,2 (1,31)

14,3 (15,62)

2,6 (7,21)

Andel kvinnor

13 %

19 %

42 %

28,6 %

Medelålder (s.d.)

40,1 år (9,75)

40,9 (9,32)

41,8 (8,57)

40,6 (9,48)

Varaktighet i iv-missbruk (s.d.)

18, 2 år (10,72)

19,4 år (10,33)

21 år (9,64)

19 år (10,49)

Andel som använder heroin

43 %

50 %

65 %

49 %

Andel läkemedelsmissbrukare

36 %

43 %

60 %

43 %

Andel som erhållit legalt metadon

0,5 %

4%

20 %

5%

Alla skillnader mellan grupperna är signifikanta (p ≤ 0,001)

Av tabellen framgår att en relativt liten grupp sprutbytare gjort betydligt flert sociala besök än vad som
annars är vanligt på mottagningen. Gruppen har deltagit i programmet under längre tid än övriga och
följdriktigt gjort betydligt fler besök. Kvinnor är klart överrepresenterade i gruppen och de gör också
betydligt fler sprutbytesfria sociala besök än männen – i genomsnitt knappt femton jämfört med sex
för männen. Vidare framgår att sociala besök är vanligare bland äldre deltagare med långvarigt injektionsmissbruk och bland heroin- och läkemedelsmissbrukare. Bland gruppen med flest sociala besök
återfinns också en betydligt större andel som under någon period förskrivits legalt metadon vilket förstärker intrycket att den här gruppen domineras av etablerade injektionsmissbrukare.
Om vi utgår från att sociala besök kan fungera som en indikation på kontakt eller anknytning till personalen, kan frågan ställas huruvida det finns något samband mellan denna anknytning och olika mått
associerade med ett ökat hälsomedvetande bland besökarna, d.v.s. om det är möjligt att här spåra en
slags motiverande faktor, vilket antytts i litteraturen. I Tabell 6.9 redovisas hälsoindikatorer och vårderfarenheter för de tre grupperna.
Tabell 6.9. Vårderfarenheter, hepatitprevalens, andel vaccinerade samt testfrekvens bland tre grupper sprutbytare
0 besök
1-5 besök
> 5 besök
Under tiden i sprutbytesprogrammet
Totalt
p
utan sprutbyte
utan sprutbyte
utan sprutbyte
Erhållit institutionsvård
28,2 %
45,8 %
63,1 %
40,2 %
p > 0,001
Haft kontakt med socialtjänsten

47,5 %

56,8 %

70,7 %

54,4 %

Hepatitsmittats

15,4 %

9,1 %

2,4 %

11,8 %

p > 0,001
p = 0,001

HBV-vaccinerats

24,8 %

37,2 %

41,1 %

32,1 %

p > 0,001

m Hepatit-tester per år

1

0,6

0,6

0,8

p = 0,05*

m HIV-tester per år

1

1,3

1,4

1,2

p = 0,05**

* Ej signifikanta skillnader mellan grupp 2 och 3 ** Ej signifikanta skillnader mellan grupp 2 och 3

Som framgår av tabellen är erfarenhet av institutionsvård och kontakt med socialtjänsten betydligt
vanligare bland sprutbytare som gjort ett flertal sociala besök på mottagningen. Dessa hade dock redan
innan debuten i sprutbytet en mer omfattande vårdkonsumtion än övriga och i stort sett samtliga kon135

takter med socialtjänsten hade även de inletts före debuten i programmet. När det gäller hepatit förefaller incidensen vara lägre bland sprutbytare med sociala besök. Skillnaden sammanhänger dock med
att en större andel av dessa redan var hepatitsmittade vid inträdet i sprutbytesprogrammet. Nya hepatitinfektioner är alltså mindre sannolika bland dessa besökare. Av tabellen framgår också att sprutbytare som gjort sociala besök på mottagningen är hepatitvaccinerade i större utsträckning än andra. Vissa
av dessa, framför allt i gruppen med frekventa sociala besök hade dock inlett hepatitvaccinering redan
innan debuten i sprutbytet. Om vi tar hänsyn till den genomsnittliga tiden i programmet visar det sig
dessutom att skillnaderna mellan grupperna när det gäller hepatit- och HIV-testfrekvens är relativt
små.
Av Tabell 6.8 ovan framgår att skillnaderna är stora när det gäller hur lång tid respektive grupp deltagit
i sprutbytesprogrammet. Det verkar rimligt att anta att tid i programmet har betydelse för vilken slags
relation som utvecklas visavi sprutbytespersonalen. Ovanstående data kan tolkas på så sätt att mellan
vissa besökare och personalen har över tid förtroendefulla relationer utvecklats. Den goda kontakten
kan ha inneburit möjligheter att motivera dessa sprutbytare att i större utsträckning bry sig om sin hälsa. En indikation på detta är att vi bland besökare med sociala kontakter visavi mottagningen kan finna
en större andel hepatit-B-vaccinerade samt med behandlingserfarenhet. Men det är också tänkbart att
personalens motivationsmöjligheter i realiteten är begränsade och att de skillnader vi kan iaktta snarare
är mer direkt sammanlänkade med lång tid i injektionsmissbruk. En tredje möjlighet kan vara att graden av hälsomedvetande bland deltagarna helt enkelt inte påverkats i någon större utsträckning under
tiden i sprutbytesprogrammet. Det vi kan se i tabellen skulle i så fall snarast vara ett uttryck för selektion, dvs. att besökare som är måna om sin hälsa oftare har genomgått vård och behandling, har en
etablerad kontakt med socialtjänsten och har påbörjat vaccinationsprogram mot hepatit redan före
debuten i sprutbytet.

Tidsföljd mellan insatser
Som ett första steg i att närma sig eventuella kausala relationer mellan insatser, t.ex. huruvida anknytning (indikerat av antal sociala besök) spelar roll för genomförandet av tester och vaccinationer eller
huruvida kuratorskontakterna bidragit till genomförande av beroendevård är det nödvändigt att undersöka tidsordningen mellan olika insatser. I tabellen nedan undersöks hur lång tid, mätt i antal dagar det
i genomsnitt tar från debut i sprutbytet till dess att mottagningens service beträffande HIV- och hepatittester, vaccinationer och psykosociala stödinsatser nyttjas. På samma sätt undersöks tiden från programdebut till dess sprutbytespersonalen fått kännedom om att avgiftningar och behandlingshemsvistelser inletts samt tidpunkten då sociala besök inträffar.
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Tabell 6.10. Antal dagar från debut i sprutbytesprogrammet
till nyttjande av vissa insatser
n

M dagar

Tid till 1:a test (HIV/hepatit)

2709

201

Tid till 1:a sociala besök

S.d.
469,9

1731

706

920,9

Tid till 1:a vaccination

226

737

1321,5

Tid till 1:a avgiftning

404

1063

1416,6

Tid till 1:a slutenvårdsbeh.

527

1190

1443,7

Tid till 1:a kuratorskontakt

475

1425

1566,6

Av tabellen framgår att bortsett från själva sprutbytet förefaller HIV- respektive hepatittest vara det
sprutbytarna gör först efter debut i programmet, följt av sociala besök, vaccination, avgiftning, behandlingshemsvistelse och till sist kontakt med programmets kurator. Eftersom kuratorskontakterna ligger
så sent i förhållande till övriga insatser är det svårt att hävda att de på ett avgörande sätt kan ha bidragit
till övriga insatser. Om vi tänker oss att de sociala besöken indikerar en anknytning till sprutbytespersonalen är frågan om dessa besök kan ha bidragit till att man efterfrågar andra insatser. För att undersöka detta studerades relationen mellan tiden för de sociala besöken och var och en av övriga insatser, i
de fall där båda förekommit. Medan ovanstående analys utgår från tidsmedelvärden på gruppnivå görs
nedanstående analys på individnivå, på så sätt att differenserna mellan tiden för första sociala besök
och tiden för andra insatser beräknas individuellt. De individuella tidsdifferenserna redovisas i Tabell
6.11.
Tabell 6.11. Individuella differenser i tid mellan datum för första ”sociala besök”
och datum för andra insatser 1)
Antal dagar från första sociala besöket till…
1:a test (HIV/hepatit)
1:a vaccination

N

M

S.d.

1625
185

-557
- 258

934
1375

95 % konf.intervall
Låg
- 602
- 457

Hög
-511
-58

P
< 0,001
0,012

1:a uppgift om avgiftning2)

338

167

1465

10

324

0,037

1:a uppgift om behandlingshemsvistelse2)

433

271

1560

124

419

< 0,001

1:a stödsamtal / kuratorskontakt

437

480

1604

329

631

< 0,001

1)

Paired Sample T-test

2)

Under tiden i programmet

Test av hepatit- och HIV-status föregår sociala besök med mellan 602 och 511 dagar. När första vaccinationstillfälle undersöks på individnivå föregår även detta det första sociala besöket. Vi finner alltså
inget stöd för att den anknytning som sociala besök skulle kunna vara uttryck för påtagligt bidragit till
att tester och vaccinationer utförts. Däremot tycks sociala besök i huvudsak föregå uppgifter om att
avgiftningar och behandlingshemsvistelser ägt rum och även komma före psykosociala stödinsatser av
programmets kurator. I dessa fall är det alltså möjligt att den anknytning som sociala besök indikerar
kan ha bidragit till att de här insatserna äger rum. Det är dock viktigt att påpeka att en anknytning
visavi sprutbytespersonalen kan ha skett även utan förekomst av sociala besök. Av tabellen framgår
också att vistelse på behandlingshem under tiden i sprutbytesprogrammet mestadels föregår kontakt
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med programmets kurator. Möjligen är detta något överraskande eftersom det normalt är kuratorn
som remitterar till behandlingshem när sådan vård initieras genom sprutbytesprogrammet. En möjlig
tolkning är att de flesta behandlingshemsvistelser under tiden i programmet initierats av andra än
sprutbytespersonal. Mot bakgrund det tidigare diskuterade drogpreventionsperspektivet – som tar fasta
på sprutbytesprogrammens förväntade funktion som brygga mot den reguljära narkomanvården – är
utfallet möjligen utmanande.
Ovanstående analyser visar att tester av hepatitstatus nyttjas i stor omfattning och inleds relativt tidigt
under kontakten med sprutbytesmottagningen. Möjligheten att förebygga hepatit genom vaccination
nyttjas av färre besökare, vilket rimligtvis sammanhänger med att majoriteten av sprutbytarna redan är
smittade vid debuten i programmet. Bägge är exempel på traditionella medicinska åtgärder för att förebygga och kontrollera epidemier. De är relativt ”tekniska” när det gäller själva genomförandet och
förutsätter inte någon emotionell kontakt mellan patienten och den som utför testet eller vaccinationen. Vare sig test eller vaccination intervenerar heller direkt i missbruket. Insatser som har en tydligare
social behandlingsambition alternativt är mer direktintervenerande (psykosociala stödsamtal, avgiftning
och behandlingshemsvistelse) förutsätter möjligen att det finns någon typ av anknytning mellan besökaren och den som initierar insatsen. I detta avseende kan de sprutbytesfria sociala besöken ha en viss
betydelse, även om de framför allt tycks omfatta sprutbytare som sedan tidigare visat tecken på att bry
sig om sin hälsa.

Sammanfattning av programutnyttjande
I det här avsnittet har interaktionen mellan sprutbytesprogrammet och dess besökare studerats. Vi har
sett att den genomsnittlige besökaren deltar i programmet under drygt fyra år och gör under denna
period omkring 50 besök, vilket motsvarar ungefär ett besök i månaden. Besöksfrekvensen i programmet ökar ju längre tid man deltar och kvinnor gör i allmänhet fler besök än män. För att beskriva
heterogenitet bland besökarna delades sprutbytarna in i fem grupper; Drop-in, sporadiska, intermittenta, regelbundna och frekventa besökare. Det visade sig att yttergrupperna med minst respektive mest
nyttjande av programmet, alltså drop-in och frekventa besökare visar tecken på särskild utsatthet.
Under tiden i programmet har varje deltagare i genomsnitt hämtat drygt 200 sprutor och 400 kanyler,
vilket motsvarar drygt fyra sprutor och åtta kanyler vid varje enskilt besök. Grupper med få och oregelbundna besök har i allmänhet erhållit färre sprutor och kanyler per besök jämfört med grupper som
gjort fler och regelbundna besök. Möjligheten att erhålla komplementär service utnyttjas framför allt av
frekventa besökare, men i påfallande hög grad även av intermittenta besökare, trots gruppens relativt
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glesa besök på mottagningen. Noterbart är också att knappt hälften av sprutbytarna besökt mottagningen vid åtminstone något tillfälle utan att några injektionsverktyg utväxlats. Dessa besök förefaller
framför allt innehålla ett socialt kontaktskapande och är vanligast bland kvinnor och äldre med långvarigt injektionsmissbruk. Bortsett från själva sprutbytet är möjligheten att erhålla HIV- och hepatittest
det första sprutbytarna nyttjar efter debut i programmet, följt av sociala besök, vaccination, avgiftning,
behandlingshemsvistelse och till sist programmets psykosociala insatser.
Om vi betraktar nyttjandet av sprutbytet med utgångspunkt i de perspektiv som intoducerades i Kapitel 1 kan vi konstatera att ur ett folkhälsoperspektiv torde programmets räckvidd när det gäller provtagningar och vaccinationer sakna motsvarighet. Sprutbytets komplementära service – som har en bred
skadereducerande ansats – tycks framför allt appelera till intermittenta besökare, dvs sprutbytare som
karaktäriseras av relativt hög social integration och stabila förhållanden. Att passagen till reguljär narkomanvård i allmänhet sker först efter mycket lång tid i sprutbytet och utan uppenbar medverkan av
programmets personal kan ur ett drogpreventionsperspektiv uppfattas som utmanande.

139

Kapitel 7. Förändringsprocesser under tiden i programmet
I det här kapitlet undersöks centrala processer som rör deltagarnas eventuella förändringar – positiva
och negativa – under tiden de deltar i programmet. De processer som studeras tar fasta på programmets centrala mål och kan därmed ses som programmets ”utfall”. De kan däremot inte tolkas som
direkta ”effekter” av deltagande i programmet. För detta hade det krävts motsvarande longitudinella
data för en kontrollgrupp av injektionsmissbrukare som inte haft tillgång till sprutbyte, vilket vi inte
har. Däremot kan utfall och förändringsprocesser undersökas i förhållande till deltagarnas bakgrund
och olika nyttjandemönster i multivariata analyser, vilka ger prediktorer som bidrar till tolkningar av
processerna.
Kapitlet är indelat i fyra avsnitt. I det första undersöks i vilken utsträckning sprutbytesprogrammet i
Malmö täcker besökarnas behov av injektionsverktyg. Utifrån ett folkhälsoperspektiv är en hög spruttäckningskapacitet ett centralt mål för sprutbytesprogram, men som framgått i Kapitel 2 täcker många
program inte mer än cirka 20 procent av det beräknade behovet av injektionsverktyg. I avsnittet undersöks också vilka faktorer som bidrar till att sprutdelning trots allt fortgår bland vissa besökare samt
om spruttäckningskapacitet har någon betydelse för sprutdelningen.
I det andra avsnittet studeras faktorer som bidrar till att sprutbytare smittas av HIV- och hepatitvirus,
hur smittan fördelar sig bland sprutbytare med olika grad av social integration respektive subkulturell
involvering samt vilka faktorer som påskyndar respektive fördröjer hepatitinfektion. Analyserna har
relevans för det så kallade skademinimerings- eller normaliseringsperspektivet enligt vilket sprutbytesprogram förebygger smittspridning samt medverkar till social integration.
I kapitlets tredje avsnitt undersöks i vilken utsträckning sprutbytarnas sociala integration och involvering i missbruksvärlden förändras under tiden de deltar i sprutbytesprogrammet. Processerna analyseras för populationen i sin helhet samt specifikt för olika grupper. Här används de grupper som tidigare
skapats med utgångspunkt i olika besöksprofiler (Kapitel 6) samt med hjälp av integrations- och involveringsindex (Kapitel 5). Att följa om integrationen i majoritetssamhället respektive involveringen i
missbruksvärlden förändras under tiden i programmet innebär att normaliseringsperspektivet ånyo
prövas.
Kapitlet avslutas med en undersökning av sprutbytarnas vård- och behandlingskontakter. I Sverige
finns en uttalad ambition att sprutbytesprogram genom kontaktskapande och motivationsarbete ska
medverka till att besökarna slussas in i den reguljära narkomanvården (Socialstyrelsen, 2001b). Det här
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synsättet – som ofta betecknas som ett drogpreventionsperspektiv – bygger på uppfattningen att vård
och behandling kan leda till minskat missbruk och i förlängningen färre smittade. Här prövas perspektivets kontaktskapande anspråk, när omfattningen av kontakter med socialtjänst och/eller narkomanvård innan debuten i programmet jämförs med i vilken utsträckning sådana kontakter etableras under
tiden i programmet. Vi undersöker även vilka faktorer som bidrar till att behandling kommer till stånd
samt faktorer som motverkar behandling.

Spruttäckning och sprutdelning
I det här avsnittet studeras i vilken utsträckning sprutbytarna i Malmö täcker sitt behov av sterila sprutor och kanyler genom programmet. I ett folkhälsoperspektiv anses det vara ett idealt mål att varje
injektion sker med sterila verktyg (Public Health Services, 1997). En hundraprocentig täckning är dock
i allmänhet inte nödvändig för att förebygga smitta, bland annat på grund av immunitet hos delar av
den riskexponerade populationen. Det är alltså inte nödvändigt att ett sprutbytesprogram förmår täcka
behovet av sterila injektionsverktyg till 100 procent för att ett effektivt smittskydd ska uppnås, men
programmens spruttäckningskapacitet är alltjämt central (Des Jarlais m fl, 1995). Vid en utvärdering av
sexton nordamerikanska program förmådde endast ett fåtal att täcka mer än 30 procent av det uppskattade behovet av sterila verktyg (Lurie m fl, 1993). Sprutbytesprogrammet i Vancouver som brukar
räknas in bland de ”stora” programmen distribuerar över två miljoner sprutor per år, vilket beräknas
täcka mellan 20 – 40 procent av det uppskattade behovet (Strathdee m fl, 1997). I England har man
funnit att sprutbytesprogram täcker mellan 20 - 25 procent av besökarnas behov av sterila verktyg
(Hickman m fl, 2004).
När spruttäckning diskuteras är det viktigt att ha i åtanke att återanvändning av egna injektionsverktyg
som inte delats med andra missbrukare inte utgör någon direkt virusrelaterad smittrisk. I litteraturen
förekommer en mängd olika uppgifter kring hur ofta narkotikamissbrukare ”normalt” återanvänder
sina sprutor och kanyler. En aktuell studie från Östeuropa rapporterar exempelvis att injektionsverktygen i genomsnitt använts 3,3 gånger innan de kasserades (Burrows, 2006). Från sprutbytesmottagningen i Malmö uppger man att kanyler i regel kan användas vid tre till fyra injektioner innan de blir mer
eller mindre obrukbara. Sprutor kan användas sex till tio gånger beroende på fabrikat och rengöringsmetod. Den effektivaste rengöringsmetoden är att koka sprutan, vilket dock förkortar verktygets livslängd väsentligt.
I vilken utsträckning ett sprutbytesprogram täcker besökarnas sprut- och kanylbehov är alltså beroende av hur begreppet verktygstäckning definieras. Den vedertagna definitionen tar emellertid fasta på
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rekommendationen att varje injektion ska ske med sterila verktyg. I analysen av Malmöprogrammets
spruttäckningskapacitet användes den vedertagna definitionen, men eftersom en rimligt säker injektionspraktik torde kunna upprätthållas även utan ett hundraprocentigt nyttjande av sterila verktyg presenteras även vissa alternativa beräkningar.
Analysen har gjorts i följande steg: Först beräknades antalet injektioner för varje individ under de senaste tolv månaderna. Uppgifterna hämtades från intervjuer som genomförts med 496 sprutbytare
kring vilka preparat som injicerats samt hur ofta de använts.79 Datum för dessa intervjuer fanns angivet, vilket innebar att tidsperioderna kunde definieras exakt. I nästa steg beräknades antalet besök som
respektive individ gjort vid sprutbytesmottagningen under den aktuella perioden.80 I ett tredje steg
summerades antalet hämtade sprutor och kanyler för varje individ under perioden. Slutligen beräknades täckningsgraden som kvoten mellan hämtade verktyg och antalet injektioner under perioden.
Resultatet visar att utifrån rekommendationen att varje intravenös injektion bör ske med en steril spruta och kanyl, täcker sprutbytesbesökarna i Malmö i genomsnitt 15 procent av sprutbehovet och 29
procent av kanylbehovet genom programmet. Kvinnor tillgodoser sitt behov av injektionsverktyg i
något lägre grad än männen men skillnaderna är små och inte signifikanta.
Tabell 7.1. Andel av sprutbytarnas behov av sterila verktyg som täcks av programmet i Malmö
Män (n = 334)

Kvinnor (n = 132)

Totalt (n = 446)

Täckningsgrad spruta (s.d.)

0,15 (0,32)

0,13 (0,21)

0,15 (0,29)

Täckningsgrad kanyl (s.d.)

0,30 (0,69)

0,28 (0,43)

0,29 (0,63)

t-test: p = n.s

Om vi accepterar återanvändning av injektionsverktyg för eget bruk och gör beräkningar utifrån sprutbytesmottagningens uppgifter om återanvändningsfrekvenser täcker programmet vid en mer generös
bedömning i stället cirka 90 procent av det genomsnittliga behovet av sprutor och kanyler.81

Spruttäckning för olika grupper av besökare
I Kapitel 6 grupperades sprutbytarna efter antal besök och besökens spridning. Här undersöks i vilken
utsträckning dessa besöksgrupper täcker sitt behov av injektionsverktyg genom sprutbytesmottagningen. Drop-in-besökare har uteslutits ur analysen eftersom gruppen innehåller alltför få individer med
beräkningsbara uppgifter angående hämtade injektionsverktyg. Av tabellen nedan framgår att alla
Här bör nämnas att för nio procent av de intervjuade saknades uppgift kring injektionsfrekvens under senaste året. I dessa fall gjordes
motsvarande beräkning för senaste 30 dagarna. Intervjumaterialet beskrivs i Kapitel 3.
80 Besöksdata för de intervjuade sprutbytarna hämtades från mottagningens registerdatabas (N = 3660). Registerdatabasen beskrivs i
Kapitel 3.
81 Täckningsgraden för sprutor (15 procent) har här multiplicerats med sex eftersom sprutor enligt personalen kan återanvändas sex till tio
gånger. Täckningsgraden för kanyler (29 procent) har på motsvarande sätt multiplicerats med tre eftersom kanyler kan återanvändas tre
till fyra gånger.
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grupper utom frekventa besökare har en låg täckning av såväl sterila sprutor som kanyler genom
sprutbytesmottagningen. Huruvida sprutbytare som inte besöker mottagningen frekvent återanvänder
egna verktyg eller införskaffar legala sprutor och kanyler i Danmark eller tillgodoser verktygsbehovet
på annat sätt, ligger utanför den här undersökningens ram.
Tabell 7.2. Täckningsgrad sprutor och kanyler efter besöksprofil
Sporadiska
Intermittenta
Regelbundna
besökare (n = 12) besökare (n = 105) besökare (n = 92)
Täckningsgrad spruta
0,04
0,06
0,08

Frekventa
besökare (n = 255)
0,21

Totalt
(n = 464)
0,15
(0,29)

(s.d.)

(0,10)

(0,09)

(0,09)

(0,38)

Täckningsgrad kanyl

0,08

0,11

0,14

0,44

0,30

(s.d.)

(0,22)

(0,20)

(0,16)

(0,81)

(0,63)

Endast skillnaden mellan frekventa besökare och övriga är signifikant (p = 0,05)

Om vi accepterar att sprutor och kanyler återanvänds enligt samma princip som ovan visar det sig att
frekventa besökare hämtat mer verktyg än de behöver. Detta talar för att gruppen antingen återanvänder sprutor i lägre grad än övriga eller vidareförmedlar verktyg till andra. Vidareförmedling – eller andrahandsdistribution – av injektionsverktyg diskuteras relativt ingående i litteraturöversikten i Kapitel 2.
Ingen av övriga grupper har täckt ens hälften av sitt verktygsbehov genom mottagningen, trots återanvändning av egna sprutor och kanyler.

Sprutdelning
I det här avsnittet tittar vi närmare på vilka faktorer som tycks bidra till, eller i vart fall samvarierar med
sprutdelning bland vissa sprutbytesbesökare, samt vilka faktorer som tvärtom tycks ha en återhållande
effekt. Litteraturen kring sprutbytesverksamhet innehåller – som framgår av Kapitel 2 – en mängd
studier om samband mellan sprutdelning och olika typer av bakomliggande faktorer. Här sammanfattas kort några av de mest centrala resultaten:
Kvinnliga injektionsmissbrukare delar sprutor i större utsträckning än manliga.
Unga injektionsmissbrukare är mer benägna att dela injektionsverktyg än äldre.
Sämre sociala bakgrundsförhållanden när det gäller boende, utbildning och arbete är relaterat
till ökad benägenhet för riskabelt injektionsbeteende i allmänhet och särskilt till sprutdelning.
Kokain- och crackmissbrukare har ett högre injektionsrelaterat riskbeteende än heroinister.
Heroinmissbrukare i sin tur har ett mer riskabelt beteende än amfetaminister.
Missbrukare som injicerar ofta är mer benägna att dela sprutor jämfört med missbrukare som
injicerar mer sporadiskt.
Missbrukare med kortvarig erfarenhet av injektionsmissbruk är mer benägna att dela sprutor
jämfört med missbrukare med lång erfarenhet.
Missbrukare som genomgått någon form av behandling delar i regel sprutor i mindre utsträckning än obehandlade.
Nedan undersöks vilka faktorer som samvarierar med sprutdelning bland besökarna vid mottagningen
i Malmö. Valet av oberoende variabler har – så långt det varit möjligt – influerats av de tidigare studi143

erna. Sålunda har följande variabler medtagits i analysen: kön, ålder, grad av integrering i majoritetssamhället82, preparatpreferenser83, injektionsfrekvens och missbrukets varaktighet84 samt total tid i narkomanvård. Utöver dessa variabler inkluderades uppväxtproblem85, ålder vid injektionsdebuten, narkotikaberoende86, involvering i missbrukarsamhället87 samt antal injicerande vänner. Beroende variabel är
tid sedan senaste sprutdelningstillfälle. Analysen bygger på antagandet att ju längre tid som förflutit
sedan senaste sprutdelningstillfället desto lägre injektionsrelaterat riskbeteende. Vi är alltså ute efter att
undersöka vilka faktorer som har samband med sprutdelningens aktualitet. Vi använde en variabel med
svarsalternativen ”aldrig delat spruta”, ”delat spruta någon gång under missbrukskarriären – dock ej
under senaste året”, ”delat spruta senaste året” samt ”delat spruta under senaste månaden.
Skillnader i tid sedan senaste sprutdelningstillfälle mellan män och kvinnor samt mellan heroinister och
amfetaminister prövades med Mann-Whitney’s U-test.88 När det gäller samband med kön visar det sig
att kvinnorna i allmänhet har en mer aktuell erfarenhet av sprutdelning.89 Beträffande huvuddrog har
sprutdelning en något högre aktualitet bland heroinmissbrukare än bland amfetaminister.90 Samband
mellan andra variabler och skalor prövades med rangskalekorrelationer, Spearman Rho.91 Resultatet av
den senare analysen återfinns i nedanstående tabell.
Tabell 7.3. Bakgrundsfaktorernas rangkorrelationer
(Spearman Rho) med tid sedan senaste sprutdelning

Spearman Rho.
Integration

- 0,17**

Involvering

0,22**

Iv-missbrukets varaktighet

- 0,07

Antal injicerande vänner

- 0,01

Uppväxtproblem

0,10*

Tabellen visar att tiden sedan senaste sprutdelningstillfälle har
samband med ett antal bakgrundsvariabler. Eftersom variabeln
är kodad på så sätt att mer aktuell sprutdelning har högre värden än mindre aktuell sprutdelning innebär negativa värden att

Ålder

- 0,11*

Ålder vid injektionsdebut

- 0,16**

lång tid förflutit sedan senaste sprutdelningstillfälle medan po-

Beroendegrad enl. SDS

0,17**

Injektionsintensitet

0,14**

sitiva värden är associerade med mer nylig sprutdelning. I den

Tid i narkomanvård

0,22**

utsträckning mer välintegrerade sprutbytare delat verktyg före-

* p < 0,05; ** p < 0.01 (n = 467)

Skalan för social integrering bygger på kriteriefrågor om sysselsättning, bostadssituation och tillgång till ett icke-missbrukande nätverk.
Skalan presenteras i Kapitel 3.
83 Här har samband mellan sprutdelning och nyttjande av amfetamin respektive heroin som huvuddrog undersökts. Amfetamin utgör
huvuddrog för 61 procent av sprutbytarna medan 30 procent i huvudsak använder heroin.
84 Injektionsmissbrukets varaktighet = antal år som förflutit sedan injektionsdebuten. Injektionsfrekvens = antal självrapporterade injektioner under en normal vecka, oavsett missbrukspreparat.
85 Uppväxtproblem mäts med hjälp av en indexskala baserad på i vilken utsträckning missbruksproblem och psykisk ohälsa förekommit i
uppväxtfamiljen. Skalan presenteras närmare i Kapitel 3.
86 Grad av beroende mäts med hjälp av SDS-skalan (The Severity of Dependence Scale). Skalan presenteras i Kapitel 3.
87 Skalan för involvering i missbrukarsamhället bygger på kriteriefrågor om missbruksrelaterade myndighetskontakter samt erfarenhet av
vård och straff. Skalan presenteras i Kapitel 3.
88 Mann-Withey’s U-test prövar om skillnader i genomsnittlig rangsumma skiljer signifikant mellan grupper.
89 Mann-Whitney, p = 0,01
90 Mann-Whitney, p = 0,01
91 Spearman Rho är ett korrelationsmått som kan användas då variablerna är lägst ordinalskalor.
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faller detta ha skett längre tillbaka i tiden. Mer omfattande involvering i missbrukarsamhället tycks
tvärtom korrelera med en mer aktuell sprutdelning. Även högre injektionsfrekvens, mer omfattande
uppväxtproblem, högre grad av narkotikaberoende samt längre total tid i narkomanvård tycks sammanhänga med mer aktuell sprutdelning. Omvänt gäller att ju äldre personen är och ju senare i livet
narkotika började injiceras desto längre tid har i regel förflutit sedan senaste sprutdelningstillfället.
Bland sprutbytarna i Malmö återfinns alltså liknande samband mellan sprutdelning och vissa bakgrundsfaktorer som tidigare redovisats i en mängd studier. Detta gäller tydligt ifråga om kön, ålder och
huvuddrog. Sambandet mellan social integrering och sprutdelning överensstämmer med vad andra
undersökningar visat beträffande boende respektive arbete och sprutdelning. På samma sätt förhåller
det sig med injektionsintensitet. Andra studier har även påvisat samband mellan sprutdelning och injektionsmissbrukets varaktighet, vilket dock inte framkommer här. Även i ett annat avseende skiljer sig
ovanstående resultat från många tidigare undersökningar. Behandlingserfarenhet har ofta uppvisat en
återhållande inverkan på sprutdelning, men i Malmö är sprutdelning vanligare bland behandlade missbrukare än bland obehandlade.92 Möjligen sammanhänger detta med selektionsfaktorer eftersom det är
de mest marginaliserade missbrukarna som har den största vårdkonsumtionen, vilket framgår i Kapitel
5. Varför vissa studier rapporterar mindre sprutdelning bland behandlade missbrukare medan andra
rapporterar mer är svårt att säga med bestämdhet. Oklarhet kring vad som avses med behandling samt
behandlingssystemets räckvidd och prioriteringar är några möjligheter.93

Prediktion av sprutdelning
Även om ovanstående faktorer samvarierar med sprutdelning betyder det inte att de är orsaksmässigt
relaterade till detta beteende. I själva verket är många av faktorerna sinsemellan korrelerade. Av det
skälet prövades även en multivariat logistisk regressionsmodell, för att utröna vilka faktorer som bäst
predicerar sprutdelning. Här har den beroende variabeln dikotomiserats och fokuserar förekomst av
sprutdelning under senaste året (ja/nej). De oberoende faktorerna i modellen är desamma som i korrelationsanalyserna ovan.
För att erhålla en optimal modell, det vill säga en modell som förklarar så stor andel av sprutdelningen
under senaste året som möjligt med så få oberoende variabler som möjligt, har en metod för stegvis
92
93

Chi 2, p < 0,001
Vad som avses med behandling skiljer i hög grad mellan olika undersökningar. I länder med en harm-reduction inriktad narkotikapolitik
är behandlingsarrangemang som endast syftar till att minska narkotikamissbrukarnas riskbeteende relativt vanliga. I flera studier framgår
inte vad som avses med behandling. I flera undersökningar är karakteristika för behandlade injektionsmissbrukare som minskat sin
sprutdelning relativt dunkla. Behandlade injektionsmissbrukare utgör i många studier en positivt selekterad grupp jämfört med obehandlade när det gäller sociodemografiska bakgrundskarakteristika. Bland sprutbytarna i Malmö är emellertid icke behandlade socialt
välintegrerade i betydligt högre grad och sprutdelning relativt sällsynt jämfört med bland behandlade.
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reduktion använts. Modellen har successivt tagit bort variabler med minst förklaringsvärde. Det skedde
i följande turordning: huvuddrog, total tid i narkomanvård, injektionsmissbrukets varaktighet, uppväxtproblem, injektionsfrekvens, kön, antal injicerande nära vänner och till sist involvering i missbrukarsamhället. Den därmed reducerade och optimala modellen framgår av Tabell 7.4.
Tabell 7.4. Faktorer som predicerar sprutdelning under senaste året, logistisk regressiona)
Regressionskoefficient (B)
SDS – beroendegrad

Standardfel
för B

Signifikans (p)

Oddskvot

0,91

0,53

0,09

2,47

Integration i majoritetssamhället

- 1,65

0,83

0,05

0,19

Ålder

- 0,08

0,02

< 0,001

0,92

Ålder vid iv-debut

- 0,08

0,05

0,08

0,92

3,46

1,04

0,001

31,67

Konstant
a)

2

Stepwise backward deletion – likelihood ratio. (n = 491), p < 0,001, Nagelkerke R = 0,17.

Modellen förklarar endast 17 procent av variationen i sprutdelning. Likväl är den klart signifikant och
predicerar 63 procent av individerna korrekt. Tabellen visar att ju högre grad av narkotikaberoende,
desto större risk för sprutdelning under senaste året. Vid maximalt beroende enligt SDS-skalan är risken för sprutdelning nästan 2,5 gånger större än när inga beroendekriterier uppfyllts. Graden av integration i majoritetssamhället tycks också ha betydelse för sprutdelningen. Oddset för att en person med
minimal integration skall ha delat spruta är drygt fem gånger större (1/0,19 = 5,3) jämfört med en person med maximal integration. Ålder visar sig också ha ett visst prediktionsvärde, ju äldre man är desto
mindre är sannolikheten att man delat spruta under senaste året. Detsamma tycks gälla beträffande
ålder vid injektionsdebuten, ju senare i livet den sker desto mindre risk för sprutdelning. Eftersom det
fanns vissa mättekniska brister i de båda indexskalorna ”integration” respektive ”involvering” prövades även att som alternativ till dessa ta med de grundvariabler skalorna var uppbyggda av (i dikotom
form). Detta påverkade dock inte modellens förklaringsvärde.

Verktygstäckning och sprutdelning
Sprutbytesprogram syftar primärt till att förebygga sprutdelning genom att tillgodose injektionsmissbrukares behov av sprutor och kanyler. En given frågeställning när sprutdelning diskuteras är därför
huruvida det finns ett samband mellan sprutdelning och verktygstäckning. Vi har sålunda jämfört graden av spruttäckning mellan sprutbytare som uppgivit att de delat spruta under de senaste tolv månaderna med sprutbytare som uppgivit att de inte gjort det under samma period.94 Resultatet av jämförelsen redovisas i Tabell 7.5.

94

Uppgifterna kring sprutdelning är hämtade från intervjudata (N = 496) medan spruttäckningsdata är framräknade med hjälp av sprutbytesmottagningens registerdatabas (N = 3660). Bägge datamaterialen presenteras i Kapitel 3.
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Tabell 7.5. Sambandet mellan spruttäckning och sprutdelning under en 12-månadersperiod
Delat spruta med andra
294

Ej delat spruta med andra
172

P

Täckning spruta, m (s.d.)

0,11 (0,17)

0,17 (0,35)

0,01

Täckning kanyl, m (s.d.)

0,22 (0,34)

0,34 (0,74)

0,02

n

Av tabellen framgår att sprutbytare som uppgivit att de delat injektionsverktyg åtminstone någon gång
under perioden har en sämre täckning av sterila sprutor och kanyler via sprutbytesprogrammet än de
som uppgivit att de inte delat verktyg. Besökare som täcker sitt behov av sterila verktyg någorlunda väl
genom sprutbytesmottagningen förefaller alltså dela injektionsverktyg i lägre utsträckning än de som
till följd av med mer infrekventa besök på mottagningen inte täcker sitt verktygsbehov i samma utsträckning.
I analyserna ovan av samband mellan sprutdelning och olika bakgrundsfaktorer har inte variabeln
spruttäckning prövats. I kompletterande analyser har ”spruttäckningsgrad” tillförts modellerna, vilket
dock begränsat populationen för vilken data finns att tillgå. Graden av spruttäckning visar då inte något samband med senaste tillfälle för sprutdelning. Graden av spruttäckning under det senaste året har
inte heller något prediktivt värde när det gäller huruvida sprutdelning förekommit eller ej under samma
tidsperiod.95 Således elimineras det bivariata sambandet mellan sprutdelning och spruttäckning när
sprutdelning kontrolleras mot fler variabler i en multivariat modell. Det finns alltså skäl att vara försiktig när spruttäckningens betydelse för sprutdelning diskuteras.

Prediktorer för förekomst av HIV och hepatit
I det här avsnittet undersöks vilka faktorer som tycks öka respektive minska risken att smittas av HIV
och hepatit. Litteraturen kring riskfaktorer är omfattande och visar att smittspridningsmönstren är
komplicerade. Exempelvis har flera studier visat att deltagare i sprutbytesprogram löper större risk att
smittas jämfört med injektionsmissbrukare som inte ”byter sprutor” och att risken är särskilt stor bland
frekventa deltagare. I litteraturöversikten i Kapitel 2 presenteras dessa studier relativt ingående.
Hur omfattande är då utbredningen av HIV och hepatit bland sprutbytarna i Malmö? Av tabell 7.6
framgår att knappt nio av tio smittats av hepatit C och närmare två tredjedelar av hepatit B. Läget när
det gäller hepatit A är mer osäkert eftersom uppgift saknas för närmare hälften av sprutbytarna. Situationen beträffande HIV är betydligt gynnsammare och blott 11 individer eller lite drygt två procent är
bärare av detta virus.

95

De fullständiga analyserna återfinns i Tabell B 7.1 (sambandsanalys) och B 7.2 (prediktion).
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Tabell 7.6. Förekomst av hepatit och HIV bland sprutbytarna (Procent) (n = 496)
Hepatit A

Hepatit B

Hepatit C

HIV

Smittade
Ej smittade

28,1
27,7

62,2
37,0

86,5
12,7

2,2
96,2

Okänt

44,3

0,8

0,8

1,6

Totalt

100

100

100

100

Att bära på antikroppar mot flera virussjukdomar är betydligt vanligare än att vara osmittad. Endast 12
procent av sprutbytarna rapporterar att de aldrig smittats av vare sig hepatit eller HIV medan i stort
sett två tredjedelar har, eller har haft både hepatit B och C. Av Kapitel 2 framgår att andra undersökningar påvisat hepatitinfektion bland mellan 15 och 95 procent av injektionsmissbrukarna. Precis som
bland sprutbytarna i Malmö förefaller hepatit C mer utbredd än övriga hepatitvarianter. HIV-smitta
rapporteras i andra studier för mellan två och 40 procent av deltagarna.
Vid en internationell jämförelse återfinns alltså mycket låga prevalenstal när det gäller HIV bland
sprutbytarna i Malmö samtidigt som man ligger mycket högt när det gäller hepatit. I någon mån kan
detta sammanhänga med preparatpreferenser. Som vi sett i Kapitel 4 tycks intravenöst heroinmissbruk
vara associerat med ökad risk för HIV medan amfetamin tycks predicera ökad risk för hepatitinfektion. Bland sprutbytarna använder mindre än en tredjedel heroin som huvuddrog medan närmare två
tredjedelar uppger amfetamin som huvudsakligt missbruksmedel. Internationellt är heroin betydligt
vanligare som huvuddrog (Bastos m fl, 2000).96 Enligt läkarna på infektionskliniken i Malmö beror
dock den låga HIV-prevalensen i Sydsverige framför allt på att viruset aldrig ”fått fäste” i regionen
(Hansson, 1998).
Utöver samvariation mellan vissa missbrukspreparat och HIV/hepatit har forskningen påvisat en rad
faktorer som sammanhänger med risk för blodsmitta. Nedan sammanfattas några av de mest centrala
resultaten.
Många studier visar att ju längre tid injektionsmissbruket pågått desto större är risken för blodsmitta.
Missbrukets varaktighet beror i sin tur dels av hur tidigt man började, dels av hur gammal man
är. Båda dessa faktorer har samband med smitta – äldre missbrukare och missbrukare som injektionsdebuterat i unga år har påvisats ha förhöjd smittrisk.
Att ha suttit i fängelse visar sig ha samband med ökad smittrisk – ju längre tid desto större
smittrisk.
Flera studier visar att högfrekvent injicerande medför större smittrisk än lågfrekvent.

96

Nationella data pekar i samma riktning. I Stockholm och bland icke sprutbytande injektionsmissbrukare i Malmö dominerar heroinanvändningen och här ser vi en mer utbredd HIV-smitta. I Göteborg, där amfetamin dominerar injektionsmissbruket återfinns den lägsta
förekomsten av HIV-infektioner bland Sveriges storstäder. Bakom de här skillnaderna finns förmodligen en rad andra faktorer som
injektions- och sprutdelningsfrekvenser, hur lång tid injektionsmissbruket i allmänhet pågått, vad som karaktäriserar nyblivna intravenösa narkotikamissbrukare etc.
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Ett par studier konstaterar att deltagande i sprutbytesprogram har samband med ökad risk för
blodsmitta jämfört med att inte delta.
Vaccination mot hepatit B har visat sig vara ett effektivt skydd mot detta virus.
I analysen av vad som sammanhänger med förekomst av smitta har vi – i likhet med föregående avsnitt – så långt det varit möjligt försökt replikera andra studiers val av oberoende variabler. Sålunda har
följande variabler medtagits: individens ålder samt ålder vid injektionsdebuten, injektionsmissbrukets
varaktighet och frekvens samt – som alternativ till tid i fängelse – tid i narkomanvård.97 Vi har även
prövat om integrering i majoritetssamhället respektive involvering i missbrukarvärlden, narkotikaberoende enligt SDS, problem under uppväxten, sprutdelningens aktualitet98 samt antal injicerande nära
vänner har samband med förekomst av blodsmitta. I separata analyser har samvariation i förhållande
till kön, vaccinationsstatus med avseende på hepatit B99 samt huvudpreparat undersökts.100 Den beroende variabeln ”blodsmitta” har kodats på följande sätt; ingen erfarenhet av blodsmitta101 = 0, erfarenhet av en typ av blodsmitta = 1, erfarenhet av två olika typer av blodsmitta = 2, erfarenhet av tre eller fler
olika typer av blodsmitta = 3. Vi vill alltså undersöka i vilken utsträckning det finns samband mellan
olika grad av blodsmitta och vissa bakgrundsvariabler och andra faktorer. Resultatet av analysen framgår av nedanstående tabell.
Tabell 7.7. Bakgrundsfaktorernas rangskalekorrelationer
(Spearman Rho) med grad av blodsmitta
Spearman Rho

Tabellen visar att förekomst av blodöverförda hepatit/HIV-

Ålder
Tid i narkomanvård

0,42**
0,18**

infektioner har samband med en rad bakgrundsvariabler. Högre

Antal iv-vänner

0,10

grad av integrering i majoritetssamhället minskar sannolikheten

Integration

- 0,20**

Involvering

0,30**

Missbruksintensitet

- 0,25

för blodsmitta medan smittrisken ökar med tilltagande involvering i missbrukarmiljöerna. Risken ökar också ju längre tid injek-

Iv-missbrukets varaktighet

0,54**

Uppväxtproblem

0,12**

tionsmissbruket pågått, ju yngre individen var när injektions-

0,12**

missbruket inleddes och ju äldre individen är för närvarande. På

Senaste sprutdelning
Beroendegrad (SDS)

- 0,12*

Ålder vid iv-debut

- 0,28**

p < 0 05; * p < 0.01; ** (n = 478)

samma sätt finns samband mellan blodsmitta och tid i narkomanvård – ju längre sammantagen vårdtid desto högre smitt-

risk. Tabellen visar också att mer omfattande problem under uppväxten ökar risken för blodsmitta
som vuxen samt att aktuell sprutdelning innebär högre risk jämfört med sprutdelning som ägt rum
längre tillbaka i tiden. Något oväntat visar sig injektionsfrekvens och grad av beroende ha ett omvänt
Eftersom tid i fängelse utgör en variabel i vårt index för subkulturell involvering har variabeln inte kunnat prövas som oberoende i en
sambandsanalys.
98 Sprutdelningens aktualitet innehåller följande svarsalternativ ”aldrig delat spruta”, ”delat spruta någon gång under missbrukskarriären – dock ej
under senaste året”, ”delat spruta senaste året” samt ”delat spruta senaste månaden”.
99 Vaccinationsstatus är en dikotom variabel som innehåller svarsalternativen vaccinerad respektive ej vaccinerad.
100 Här undersöks huvudpreparaten heroin respektive amfetamin.
101 Med blodsmitta avses här hepatit A, B, C samt HIV
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samband med blodsmitta, dvs. ju högre injektionsfrekvens respektive narkotikaberoende desto lägre
smittrisk.102
Fler injicerande vänner samvarierar med ökad smittrisk, men varken detta eller sambandet mellan injektionsfrekvens och blodsmitta är statistiskt säkert. Skillnaden mellan mäns och kvinnors smittrisk är
obefintlig. Vaccinerade sprutbytare har som förväntat en signifikant lägre smittrisk än icke vaccinerade
och sprutbytare som huvudsakligen använder heroin har en signifikant lägre smittrisk än de som huvudsakligen använder amfetamin.103
I likhet med analysen kring sprutdelning har vi använt en multivariat logistisk regressionsmodell för att
utröna vilka bakgrundsvariabler som bäst predicerar blodsmitta bland sprutbytarna. Den beroende
variabeln har här dikotomiserats på så sätt att 0 är liktydigt med ingen känd smitta medan 1 är synonymt med känd smitta. Analysen baseras på samma oberoende variabler som i korrelationsmodellen
ovan med den skillnaden att ”injektionsfrekvens” utgått och sprutdelningsvariabeln dikotomiserats.104
Precis som i föregående prediktionsanalys har vi valt en statistisk modell som successivt tar bort variabler med minst förklaringsvärde, här för att nå ett resultat där så stor andel som möjligt av registrerad
blodsmitta kan förklaras med så få variabler som möjligt. I den stegvisa reduktionen av variabler föll –
i turordning – följande variabler bort: tidigare sprutdelning, huvuddrog, uppväxtproblem, injektionsmissbrukets varaktighet, involvering i missbrukarvärlden, beroendegrad enligt SDS-skalan, kön, antal
injicerande vänner och till sist integrering i majoritetssamhället. Den därmed reducerade modellen
framgår av nedanstående tabell.
Tabell 7.8. Faktorer som predicerar blodsmitta, logistisk regressiona)

Ålder
Total tid i narkomanvård

Regressionskoefficient (B)

Standardfel
för B

Signifikans (p)

Oddskvot

0,13
0,03

0,04
0,02

< 0,001
0,11

1,14
1,03

Ej vaccinerad mot hepatit B

1,18

0,44

0,008

3,25

Ålder vid injektionsdebuten

- 0,14

0,04

< 0,001

0,87

0,14

1,02

0,89

0,87

Konstant
a)

2

Stepwise backward deletion – likelihood ratio. (n = 315), p < 0,001, Nagelkerke R = 0,33.

Dessa negativa samband elimineras nästan helt efter kontroll mot injektionsmissbrukets varaktighet (”partial correlations”). Missbrukare med kortvarig erfarenhet av injektionsmissbruk (< 3 år) har signifikant mindre erfarenhet av smittsamma virusinfektioner (p <
0,001) jämfört med erfarna missbrukare (> 10 år). De ”oerfarna” tycks samtidigt ha en högre injektionsfrekvens och upplever sig beroende av narkotika i något högre grad än erfarna missbrukare. Uppenbarligen stabiliseras alltså injektionsfrekvens och upplevelse av beroende på en lägre nivå efter en tids injektionsmissbruk samtidigt som ett långvarigt missbruk ökar risken för blodsmitta.
103 Analyserna av könsskillnader, skillnader efter vaccinationsstatus samt huvuddrog har gjorts med Kruskal-Wallis test eftersom vi efterfrågat antal virustyper som den enskilde sprutbytaren har erfarenhet av (0, 1, 2 samt 3 eller fler). Skillnaden mellan män och kvinnor var
ej signifikant medan skillnaden mellan vaccinerade och ovaccinerade samt mellan dem med heroin respektive amfetamin som huvuddrog var signifikanta (p < 0,001 ).
104 Injektionsfrekvens analyseras i en alternativ modell nedan. Sprutdelningsvariabeln efterfrågar om sprutdelning skett någon gång under
missbrukskarriären – ja eller nej (injektionsdebuten undantagen).
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Modellen förklarar 33 procent av variationen i registrerad blodsmitta bland sprutbytarna. Den är klart
signifikant (p < 0,001) och predicerar 91 procent av individerna rätt. Tabellen visar att risken för att
någon drabbas av blodsmitta ökar ju äldre man är, ju yngre man var när injektionsmissbruket inleddes
och ju längre tid som tillbringats i narkomanvård. Den sistnämnda faktorn når dock ej signifikans.
Vaccination mot hepatit B tycks däremot ha ett påtagligt skyddsvärde. En individ som inte vaccinerats
löper mer än tre gånger så stor risk för blodsmitta jämfört med en vaccinerad, trots att variabeln blodsmitta här även innehåller hepatit A och C samt HIV – virusformer som vaccinationen inte ger ett
biologiskt skydd mot (Quaglio m fl, 2003).
I ovanstående analys exkluderades variablerna ”injektionsfrekvens” samt ”sprutdelningens aktualitet”
eftersom de i vårt material endast registrerar beteendefrekvenser under en begränsad period. De kan
därmed inte betraktas som oberoende bakgrundsvariabler.105 Alternativt kan vi anta att vad som angivits beträffande injektionsfrekvens utgör för individen typiska värden även i ett längre tidsperspektiv.
På motsvarande sätt kan vi göra antagandet att aktualitet i sprutdelning är en indikator på sprutdelningsfrekvens också i ett längre tidsperspektiv.106 Om vi accepterar dessa antaganden kan variablerna
prövas i en kompletterande analys.107 Här har även ”injektionsmissbrukets varaktighet” kodats om från
en skala till någon av kategorierna 0 – 3 år, 4 – 12 år respektive mer än 12 års injektionsmissbruk. Detta för att möjliggöra jämförelser mellan grupper av sprutbytare med olika lång injektionserfarenhet.
När modellen prövas visar det sig att både injektionsfrekvens och sprutdelningens aktualitet faller bort
i den stegvisa reduktionen av variabler.108 Kategoriseringen av tid i injektionsmissbruk predicerar dock
blodsmitta i denna modell. Sprutbytare som injicerat narkotika under maximalt tre år löper väsentligt
lägre risk att vara smittade jämfört med dem som injicerat under tolv år eller mer. I likhet med föregående modell visar det sig att vaccination mot hepatit B har en relativt kraftig skyddande inverkan mot
blodsmitta. Den fullständiga analysen återfinns i Tabell B 7.3.

Smittöverföring kan ju ha skett långt tidigare, under en period då vi saknar explicit information om injektionsfrekvens och huruvida
sprutdelning förekommit. Variablerna kan därför inte betraktas som oberoende.
106 För detta talar bl a tidigare påvisade samband med andra variabler.
107 Variabeln injektionsfrekvens har dikotomiserats enligt följande; 1) ej dagligt injicerande, 2) dagligt injicerande.
Variabeln sprutdelning innehåller svarsalternativen; 1) aldrig delat spruta, 2) delat spruta någon gång, 3) delat spruta senaste året – men
ej senaste månaden, 4) delat spruta senaste månaden.
108 I modellen ingående variabler reduceras i följande turordning; huvuddrog, sprutdelningens aktualitet, ålder, uppväxtproblem, kön, injektionsfrekvens, beroendegrad enl. SDS-skalan, ålder vid debut i injektionsmissbruk, subkulturell involvering, antal injicerande nära
vänner, total tid i narkomanvård. Modellen är klart signifikant (p < 0,001), förklarar 36 procent av variationen i blodsmitta och predicerar 91 procent av individerna rätt. Dock är prediktionen ojämn. Medan 97,5 procent av smittade sprutbytare prediceras rätt är mot
svarande bland osmittade endast 34,4 procent.
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Prediktorer för hepatit A, B och C
Vi har även undersökt i vilken utsträckning ovan prövade faktorer predicerar förekomst av respektive
hepatitvariant bland sprutbytarna.109 Liksom tidigare användes stegvis logistisk regression (backward
deletion). När det gäller hepatit A förklarar den optimala modellen endast 15 procent av variansen i
registrerad smitta. Som framgår i Tabell 7.9 ökar smittrisken med stigande ålder, i genomsnitt med fem
procent per år. Risken ökar också ju yngre individen var vid injektionsdebuten, i genomsnitt med nio
procent för varje år som debutåldern sjunker. Sprutbytare som i huvudsak använder amfetamin löper
också närmare tre gånger större risk att hepatit A-smittas jämfört med dem som företrädesvis använder heroin.
Tabell 7.9. Faktorer som predicerar förekomst av hepatit A, logistisk regressiona)
RegressionsStandardfel för B
Signifikans (p)
koefficient (B)
Ålder
Ålder vid injektionsdebut
Amfetamin huvuddrog
Konstant
a)

Oddskvot

0,38
- 0,09

0,04
0,02

0,006
< 0,001

1,05
0,91

0,99

0,32

0,002

2,70

- 1,16

0,72

0,11

0,31

2

Stepwise backward deletion – likelihood ratio. (n = 321), p < 0,001, Nagelkerke R = 0,15

När det gäller hepatit B förklarar modellen hela 74 procent av variansen i registrerad smitta och predicerar 90 procent av individerna rätt. Smittrisken påverkas enligt samma mönster som för hepatit A dvs. den ökar ju äldre individen är och ju tidigare narkotika började injiceras. Smittrisken är ungefär
dubbelt så stor för sprutbytare som huvudsakligen använder amfetamin jämfört med dem som huvudsakligen använder heroin och den ökar ju längre tid som tillbringats i narkomanvård. Vi har tidigare
sett att hepatit B-vaccinering samvarierar med en generellt minskad risk för blodsmitta. När det gäller
risken för specifik hepatit-B-infektion är den 223 gånger högre för ej vaccinerade jämfört med vaccinerade. Uppenbarligen ger alltså vaccinering mot hepatit B ett mycket gott skydd mot detta virus. I litteraturen kring sprutbyte argumenteras ofta för att programmen är väl lämpade att erbjuda vaccination
mot hepatit (Bialek m fl, 2005). Få studier har dock redovisat effekter av sådan vaccinering (Altice m fl,
2005; Lamden m fl, 1998) medan flera rapporterat om problem i samband med sprutbytesbaserad
vaccinationsservice. Till de vanligaste begränsningarna hör att vaccinering erbjuds i liten utsträckning,
når få individer som inte redan är smittade och fullföljs av än färre (Rich m fl, 2003). Av Kapitel 6
framgår att i stort sett en tredjedel av sprutbytarna i Malmö nåtts av mottagningens vaccinationsprogram.

109

Följande variabler ingår i modellerna: Antal injicerande vänner, huvuddrog, injektionsfrekvens, injektionsmissbrukets varaktighet, integrering i majoritetssamhället, involvering i missbrukarvärlden, kön, narkotikaberoende enligt SDS, sprutdelning, total tid i narkomanvård, uppväxtproblem, vaccinationsstatus (HBV), ålder, ålder vid injektionsdebuten
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Tabell 7.10. Faktorer som predicerar förekomst av hepatit B, logistisk regressiona)
Regressionskoefficient (B)
Ålder
Ålder vid injektionsdebut

Standardfel
för B

0,16
- 0,11

0,03
0,03

Amfetamin huvuddrog

0,73

Antal månader i narkomanvård

0,04

Vaccinering mot hepatit B
Konstant
a)

Signifikans (p)

Oddskvot

< 0,001
0,001

1,18
0,90

0,43

0,09

2,07

0,01

0,004

1,04

5,41

0,88

< 0,001

222,92

- 8,05

1,51

< 0,001

0,00

2

Stepwise backward deletion – likelihood ratio. (n = 321), p < 0,001, Nagelkerke R = 0,74

När det gäller hepatit C förklarar modellen 33 procent av variansen i registrerad smitta och predicerar
90 procent av individerna rätt. Individens ålder samt ålder vid injektionsdebuten samvarierar med förekomst av hepatit-C-infektion enligt samma mönster som för övriga hepatitvarianter, men sambanden är här ännu starkare. Här har dock inte valet av huvuddrog samma prediktionsvärde. Längre tid i
narkomanvård tycks däremot öka infektionsrisken även för hepatit C.
Tabell 7.11. Faktorer som predicerar förekomst av hepatit C, logistisk regressiona)
RegressionsStandardfel
Signifikans (p)
koefficient (B)
för B
Ålder
Ålder vid injektionsdebut
Antal månader i narkomanvård
Konstant
a)

Oddskvot

0,18
- 0,18

0,04
0,03

< 0,001
< 0,001

1,20
0,84

0,02

0,02

0,12

1,02

- 0,44

0,96

0,65

0,65

2

Stepwise backward deletion – likelihood ratio. (n = 321), p < 0,001, Nagelkerke R = 0,33

Hepatitsmitta – påskyndande respektive fördröjande faktorer
I det här avsnittet – som utgår från sprutbytesmottagningens registerdata110 – är avsikten att undersöka
vilka faktorer som påskyndar respektive fördröjer smittprocessen när det gäller hepatit C. I analysen av
faktorer som är relaterade till tid innan eventuell hepatit-C-smitta upptäcks har de sprutbytare inkluderats som var osmittade vid första testtillfället på mottagningen (n = 652). Av dessa exkluderades 219
på grund av databortfall. Kvar var således 433 individer eller 66 procent av de initialt osmittade. Dessa
har analyserats med Cox regression med stegvis reduktion av insignifikanta variabler.111 I första steget
prövades 32 presumtivt förklarande variabler av vilka tio kvarstod i den optimala modellen som redovisas nedan.112

Innehållet i registerdatabasen beskrivs i Kapitel 3.
stepwise, Likelihood Ratio. Modellens p-värde < 0,001.
112 Följande variabler ingick i det första steget: Kön, ålder, tid i injektionsmissbruk, medborgarskap, civilstånd, sexuell läggning, integreringsgrad, involveringsgrad. Erfarenhet av: prostitution, narkomanvård, kriminalvård, LVM-vård, socialtjänst, psykvård, drogfria perioder. Erhållit: förtidspension, sjukbidrag, sjukpenning, socialbidrag, studiemedel. Använder: heroin, amfetamin, legalt metadon. Nyttjar
sprutbytets: kurator, stödsamtal. Tid i sprutbytesprogrammet, antal besök, tid sedan senaste besök, antal hämtade kanyler, andel sociala
besök. Har/har haft bostadskontrakt, arbetar för närvarande.
110

111 Backward
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Tabell 7.12. Cox regression: Faktorer relaterade till tid innan eventuell hepatit-C-smitta konstateras
Regressions
Standardfel
Signifikans
Relativ risk för
koefficient (B)
för B
(p)
smitta (ExpB)
Homo/bisexuell
0,92
0,47
0,05
2,52
Involvering i subkulturen

0,85

0,42

0,04

2,34

Erhållit sjukpenning*

0,84

0,28

0,002

2,31

LVM-vård*

0,53

0,19

0,004

1,71

Socialtjänstkontakt*

0,26

0,13

0,05

1,30

Antal besök

0,006

0,002

0,002

1,01
1,0

Antal hämtade kanyler

0,000

0,000

0,02

Antal år i programmet

- 0,15

0,03

0,000

0,86

Integrering i majoritetssamhället

- 0,79

0,42

0,05

0,45

Besök utan sprutbyte (”sociala besök”)

- 1,33

0,57

0,02

0,27

* Avser situationen under tiden i sprutbytesprogrammet (n = 433)

Av tabellen framgår att homosexuell alternativt bisexuell läggning ökar den relativa risken för hepatitC-smitta drygt 2,5 gånger, när övriga variabler i modellen kontrollerats. Att vara involverad i narkotikamissbrukande subkulturer visar sig också öka risken för hepatitsmitta. Sprutbytare med maximal
subkulturell involvering löper drygt 2,3 gånger högre smittrisk än de med minimal involvering. Högre
grad av integrering i majoritetssamhället minskar å andra sidan risken för hepatit-C-smitta på motsvarande sätt 2,2 gånger (1/0,45). Bägge dimensionerna i Stimsons (1973) kategorisering av injektionsmissbrukare har alltså betydelse vid bedömning av risken att hepatitsmittas. Av nedanstående tabell
framgår följdriktigt att störst andel osmittade sprutbytare återfinns bland stables. Att ny smitta främst
konstateras bland loners, och inte som kanske förväntat bland junkies, sammanhänger sannolikt med
att junkies i högre grad redan var smittade vid debuten i programmet.
Tabell 7.13. Hepatit-C-smitta för fyra kategorier sprutbytare - initialt och under programmet (Procent)
Aldrig smittad
Smittad vid 1:a
Smittad under
Smittade
enligt test
test i programmet
tiden i programmet
totalt
(n = 325)

(n = 1666)

(n = 263)

(n = 1929)

Stables
Loners

15,8
15,0

72,3
69,9

11,9
15,0

84,2
85,0

Two-worlders

13,6

78,8

7,6

86,4

Junkies

10,8

78,6

10,5

89,2

Totalt

14,4

73,9

11,7

85,6

Chi2: df = 6, p = 0,001

Andra faktorer som enligt Tabell 7.12 visar sig associerade med en ökning av den relativa smittrisken
är att ha uppburit sjukpenning, erfarenhet av tvångsvård samt kontakt med socialtjänsten. Sjukpenning
kan återspegla en bristfällig hälsa vilken kan medföra ökad mottaglighet för virusangrepp medan erfarenhet av tvångsvård sannolikt sammanhänger med en destruktiv livsstil med ett allmänt högt riskbeteende. Associationen mellan socialtjänstkontakt och ökad smittrisk kan ha att göra med olika typer av
social problematik som indirekt kan leda till ökad utsatthet för smitta.
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För varje år man deltagit i sprutbytesprogrammet har den relativa risken för hepatit-C-smitta reducerats med femton procent, sedan övriga faktorer kontrollerats. Detta skulle kunna indikera att långvarigt
deltagande har någon slags skyddande effekt, men samtidigt ökar smittrisken med cirka sex promille
per besök. Det är alltså svårt att direkt dra slutsatsen att just deltagandet i programmet har en klar påverkan på smittrisken. Det kan exempelvis vara selektionsmekanismer som över tid ger upphov till
detta resultat.
Antalet hämtade kanyler är en annan klart signifikant faktor, men förändringen av den relativa risken är
här närmast obefintlig (relativ risk = 1), vilket kan förefalla motsägelsefullt. Båda parametrarnas värden, p-värdet respektive den relativa risken är en följd av de stora tal vi här har att göra med. Inverkan
av varje enskild spruta blir naturligtvis lägre med så stora tal, samtidigt som det är lättare att uppnå
signifikans.
I den här analysen var antal hämtade kanyler den faktor som kunde tas med. Den teoretiskt mer intressanta faktorn grad av verktygstäckning fick uteslutas eftersom den bygger på intervjudata från en mindre
urvalsgrupp. I stället kompletterades modellen med bivariat analys av hepatit-C-smitta i relation till
grad av verktygstäckning för 88 personer som var osmittade vid första test på sprutbytesmottagningen
och där täckningsgraden kunnat beräknas utifrån intervjudata. De 26 av dessa sprutbytare som undgått
att hepatitsmittas under tiden i programmet täckte i genomsnitt 32 procent av kanylbehovet genom
sprutbytet (s.d.=0,59) medan motsvarande täckningsgrad för 62 sprutbytare som smittats under tiden i
programmet var 22 procent (s.d.= 0,33; T-test: p=0,41). De sprutbytare som hepatit-C-smittades under tiden i programmet täckte alltså sitt kanylbehov i något lägre grad via programmet jämfört med
dem som förblev osmittade. Skillnaden är dock långt från signifikant, vilket delvis kan bero på få individer i urvalet. Som tidigare visats är dock det centrala riskbeteendet – sprutdelning – klart korrelerat
till graden av verktygstäckning i bivariat analys (Tabell 7.5). I en multivariat modell visar sig spruttäckning dock inte bidra till att förklara sprutdelning.113
Slutligen är andelen ”sociala besök”, dvs. besök utan sprutbyte, starkt associerad med mindre smittrisk.
Förekomst av sociala besök minskar den relativa risken 3,7 gånger (1/0,27). Det förefaller alltså som
om kontakten med programmets personal – och inte enbart de kanyler som distribueras – kan utgöra
en gynnsam faktor som möjligen bidrar till motivation till ett minskat injektionsrelaterat riskbeteende.
Mot denna hypotes kan möjligheterna att det handlar om selektionseffekter vägas in.

113 Se

Tabell B 7.2
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Social integration och subkulturell involvering över tid
I Kapitel 5 beskrivs social integrering och subkulturell involvering bland ett urval sprutbytare skrivna i
Malmö kommun. Beskrivningen baseras på intervjudata som samlats in mellan januari och december
1995. I följande avsnitt har tillvägagångssättet i Kapitel 5 så långt det varit möjligt replikerats, men med
två viktiga skillnader. Samtliga sprutbytare som besökt mottagningen någon gång mellan 1989 och
2003 har inkluderats och i stället för intervjudata har variabler i sprutbytesmottagningens registerdatabas använts.114 Eftersom databasen uppdateras kontinuerligt kan sprutbytarnas process när det gäller
social integrering och involvering i missbrukarvärlden under tiden i programmet studeras. Härigenom
kan antagandet bakom normaliseringsperspektivet – att sprutbyte medverkar till en ökad social integration – analyseras.115
Den genomsnittliga integrations- respektive involveringsnivån vid första besöket på sprutbytesmottagningen har här jämförts med motsvarande värden vid senaste besöket. Eftersom avsikten är att undersöka en eventuell association mellan deltagande i sprutbytesprogrammet och utvecklingen beträffande
social integration respektive subkulturell involvering över tid har analysen begränsats till dem som gjort
minst tio besök på mottagningen. Förändring i social integrering och subkulturell involvering under
tiden i programmet visas sålunda i Tabell 7.14.
Tabell 7.14. Skillnader i social integrering respektive subkulturell involvering
mellan första och senaste besöket på sprutbytesmottagningen.
m

sd.

Integrering vid 1:a besöket

0,22

0,19

Integrering vid senaste besöket

0,24

0,19

Involvering vid 1:a besöket
Involvering vid senaste besöket

0,19
0,17

0,28
0,23

T - test
p < 0,001
p = 0,002

(n = 1866)

Som tabellen visar har graden av integration i majoritetssamhället generellt ökat något mellan första
och senaste besöket. Graden av involvering i missbruksvärlden har på motsvarande sätt minskat. Talen
kan förefalla små, men vi bör hålla i minnet att beroende på skalornas konstruktion går maximal teoretisk variation mellan 0 och 1. Som framgår i tabellen ovan är skillnaderna i båda fallen också klart signifikanta.116 Frågan bör då ställas huruvida denna positiva utveckling är att betrakta som ett spontanförlopp eller om det kan associeras med deltagande i programmet. Vi återkommer till detta efter en analys

Tillvägagångssättet när dessa index skapades samt psykometriska karakteristika presenteras i Kapitel 3. De variabler som ingår i respektive index redovisas i metodbilagan, Tabell 1 – 4
115 Tankekedjan bakom hur sprutbytesprogram kan förväntas öka deltagarnas integration i majoritetssamhället presenteras i Kapitel 1.
116 Man bör även hålla i minnet att de skalor som används här bygger på färre indikatorer vilket innebär att de är trubbigare, vilket i sin tur
medför att det är svårare att uppnå signifikans. Att skillnaderna beträffande integration respektive involvering mellan första och senaste
besöket trots detta är signifikanta innebär att de inte kan ignoreras.
114
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av på vilket sätt integrerings- och involveringsprocesserna utvecklats för de fem besöksgrupperna under tiden i sprutbytesprogrammet.

Social förändring i fem grupper med olika besöksmönster
De genomsnittliga värdena för integrerings- och involveringsprocesserna redovisas i två separata diagram.117 Det första diagrammet nedan åskådliggör hur graden av social integration förändrats mellan
debuten i sprutbytet och senaste besöket för de fem besöksgrupperna.
Diagram 7.2. Integrering i majoritetssamhället - 1:a och senaste besök
för fem grupper med olika besöksmönster

0,25

Första besöket
Senaste besöket

0,2

Drop in

Sporadiska

Intermittenta

Regelbundna

Frekventa

N = 248
p = ns

N = 659
p = <0,001

N = 696
p = <0,001

N = 629
p = <0,001

N = 466
p = ns

Av diagrammet framgår att integrationsnivån tycks ha ökat för alla grupper. Trots det höga utgångsläget har intermittenta besökare nått en ökning som är lika stor eller större än övriga gruppers. Regelbundna och sporadiska besökare har haft en positiv utveckling i samma storleksordning, men förbättringarna har här skett från lägre utgångsnivåer. Yttergrupperna drop-in och frekventa besökare har en
mindre ökning än övriga och för dessa är förändringarna inte heller signifikanta. Som framgår av diagrammet har frekventa och sporadiska besökare lägst grad av social integration i utgångsläget. Trots
relativt kort tid i programmet och få besök har de sporadiska besökarna en mer gynnsam utveckling än
de frekventa, som deltagit under lång tid och gjort täta besök. I Diagram 7.3 visas motsvarande utveckling när det gäller involvering i subkulturen.

117

Minst två besök krävs för att beräkna differenser. Drop-in-gruppen innehåller därför endast dem som har två besök
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Diagram 7.3. Involvering i subkulturen - 1:a och senaste besök

0,24

Första besöket
Senaste besöket
(Wilcoxon Sign Ranks Test)
Observera att skalstegen inte är jämförbara
mellan Diagram 7.2 och 7.3

0,14

Drop-in

Sporadiska

Intermittenta

Regelbundna

Frekventa

N = 248
p = ns

N = 659
p = ns

N = 696
p = 0,006

N = 629
p = ns

N = 466
p = 0,02

Alla grupper tycks i någon mån ha nått en minskad subkulturell involvering under tiden i sprutbytesprogrammet. Vid debuten har yttergrupperna drop-in och frekventa besökare en högre grad av involvering i missbruksvärlden än övriga. Vid det senaste besöket kvarstår detta förhållande för drop-ingruppen medan den mest påtagliga förändringen under tiden i programmet är de frekventa besökarnas
minskade involvering och därnäst minskningen för intermittenta besökare. Förändringarna för de två
sistnämnda grupperna är statistiskt signifikanta.
Sammantaget står intermittenta och frekventa besökare för de största förändringarna. Intermittenta
genom en gynnsam utveckling med både ökad integration och minskad subkulturell involvering, medan frekventa besökare distanserat sig mest från missbruksvärlden. Ingen grupp tycks ha ”gått åt fel
håll” under tiden i sprutbytesprogrammet, alltså mot minskad social integration och ökad involvering i
missbruksvärlden.

Integration och involvering i relation till besök i sprutbytesprogrammet
Har då integrations- och involveringsprocesserna något samband med deltagande i sprutbytesprogrammet eller handlar det snarare om spontana förlopp? Idealt skulle detta ha undersökts genom jämförelse med longitudinella data för injektionsmissbrukare som inte deltar i sprutbyte. Några sådana
data finns dock inte tillgängliga. Däremot har frågan undersökts genom multivariata analyser separat
för de två beroende variablerna ”social integration” respektive ”subkulturell involvering”, båda mätta
vid observationsperiodens slut, dvs. vid senaste besöket i programmet. Som oberoende variabler har
initial nivå för social integration respektive subkulturell involvering använts. Dessutom har båda modellerna använt kön, ålder, tid i programmet samt besöksfrekvens.118 Om programmet har en positiv
effekt på den sociala integrationen kan intensiteten i deltagandet vara en faktor som inverkar positivt
118

Besök per år i genomsnitt – logaritmerad
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på graden av integration. I annat fall talar resultatet snarare för spontanprocesser eller faktorer utanför
programmet. Det är dock viktigt att framhålla att analysen omgärdas av betydande osäkerhet på grund
av möjliga selektionsfaktorer som inte kunnat kontrolleras.
Tabell 7.15. Prediktion av social integrering vid senaste besök (multivariat linjär regression, backward deletion)1
Kön
Integrering vid första besök
Antal besök per år (snitt) - logaritmerad
Konstant

B

S.d. Error

Beta

t

Sig.

0,011
0,656

0,006
0,014

0,02
0,67

1,69
46,91

0,091
0,000

- 0,006

0,002

- 0,04

- 2,80

0,005

0,091

0,010

9,31

0,000

1

Följande variabler har exkluderats ur analysen (i ordningsföljd): tid i programmet, ålder
2
p < 0,001; Adjusted R = 0,46 (N = 2693)

Av tabellen framgår att kvinnor tycks nå en högre grad av social integration under tiden i sprutbytet
jämfört med männen, men skillnaden är inte signifikant. Däremot har graden av social integration
vid debuten en positiv inverkan – ju högre integration vid debuten desto högre nivå även vid senaste
besöket. När det gäller kärnfrågan ger analysen inget stöd för att frekventa besök på sprutbytesmottagningen för med sig en positiv social integration. Analysen indikerar snarare det motsatta, att täta
besök kan associeras med en hämmad integrationsprocess.
I den internationella litteraturen argumenterar vissa författare för att det snarare är kontakten med
personalen än distributionen av rena injektionsverktyg som är upphov till programmens positiva effekter (Amundsen m fl, 2003; Fisher m fl, 2002; van Ameijden m fl, 1994; Watters m fl, 1994). Som visats
i Kapitel 6 har närmare hälften av sprutbytarna i Malmö besökt mottagningen utan att ”byta sprutor”
vid åtminstone något tillfälle. Den här typen av sprutbytesfria ”sociala besök” skulle kunna ses som ett
uttryck för en förtroendefull kontakt med sprutbytespersonalen och i enlighet med resonemanget ovan
bidra till en positiv integrationsprocess. Vi har sålunda undersökt om omfattningen av sprutbytesfria
sociala besök predicerar graden av social integration. Integrationsnivån vid senaste besöket kvarstår
som beroende variabel. Oberoende variabler är desamma som i analysen ovan, med tillägg av antalet
sociala besök, injektionsmissbrukets varaktighet samt använda missbrukspreparat.119 De två sistnämnda variablerna har medtagits eftersom de visat sig associerade med frekventa sociala besök i
tidigare avsnitt.120 Resultatet av analysen framgår i nedanstående tabell.

119
120

Har heroin / amfetamin / tabletter missbrukats under tiden i sprutbytesprogrammet – ja eller nej
Se Tabell 6.8 i Kapitel 6.
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Tabell 7.16. Prediktion av social integrering vid senaste besök (multivariat linjär regression, backward deletion)1
B
S.d. Error
Beta
t
Sig.
Integrering vid första besök
Ålder

0,64
0,001

0,014
0,000

Antal sociala besök

0,001

0,000

Antal besök per år (snitt) – logaritmerad2

0,000

0,000

- 0,014

0,007

- 0,03

- 1,92

0,05

0,087

0,014

6,41

0,000

Amfetamin under tiden i programmet
Konstant

0,66
0,03

44,1
1,98

0,000
0,05

0,05

3,18

0,001

- 0,06

- 3,92

0,000

1

Följande variabler har exkluderats ur analysen (i ordningsföljd): använt heroin under tiden i programmet, injektionsmissbrukets varaktighet, missbrukat tabletter under tiden i programmet, kön. (N = 2687)

2 Att den logaritmerade variabeln får en B-koefficient som är 0,000 hänger samman med de mycket stora tal som det rör sig om här. Det är därför mer
rättvisande att titta på Beta-värdet som är standardiserat för skalans längd.
2
P < 0,001; Adjusted R = 0,44

Här framgår att ju fler ”sociala besök” som gjorts på sprutbytesmottagningen desto högre social
integration. Möjligen indikerar detta att sprutbytesprogrammet innehåller en potential som inte är
direkt relaterad till injektionsverktygen. Det klart starkaste sambandet här – som i föregående analys
– (Tabell 7.15) återfinns dock mellan graden av integration vid debuten i sprutbytet och integrationsnivån vid senaste besöket. Stigande ålder tycks också ha ett gynnsamt inflytande medan amfetaminanvändning tycks bromsa den sociala integrationsprocessen. Frekventa reguljära sprutbytesbesök är även i den här analysen associerade med en negativ social integration.121
På motsvarande sätt har prediktion av subkulturell involvering undersökts. Här visar det sig att antalet
sociala besök saknar betydelse för involvering i missbruksmiljöerna medan längre tid i programmet
och fler besök hänger samman med minskad subkulturell involvering.122
Sammanfattningsvis tycks frekventa sprutbytesbesök förknippade med en oförändrad eller försämrad sysselsättning, försörjning och boende – variabler som tillsammans manifesterar social integration i ovanstående analyser. Bland sprutbytare som gjort sprutbytesfria sociala besök på mottagningen finns dock ett positivt samband mellan dessa besök och integrationsnivå – ju fler sociala besök
desto högre grad av social integration.
När det gäller den andra dimensionen – subkulturell involvering – tycks långvarigt deltagande i
sprutbytet och många reguljära besök kopplat till en minskning av antalet avgiftningar, episoder i
narkomanvård samt fängelsevistelser – variabler som representerar subkulturell involvering. Möjligen indikerar resultatet att sprutbytet här har någon sorts stabiliserande inverkan, framför allt för
frekventa besökare.

121
122

Med reguljära besök avses besök som innehåller hämtning och lämning av injektionsverktyg
Fullständiga data redovisas i Tabell B 7.4 och B 7.5.
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Byten mellan ”Stimson-grupperna”
Med förändringar i dimensionerna social integrering och subkulturell involvering följer att vi också kan
förvänta oss förändringar när det gäller tillhörighet till de grupper som grundar sig på dessa dimensioner, dvs. ”Stimsongrupperna” stables, loners, two-worlders och junkies. I nedanstående analys har
fördelningen till de fyra grupperna vid första respektive senaste besöket på mottagningen jämförts för
samtliga sprutbytare som gjort minst två besök. Analysen tar fasta på i vilken riktning besökare som
”bytt grupp” mellan första och senaste besöket gått. För att avspegla förändringarna på individnivå har
brytpunkten mellan hög och låg grad av integrering respektive involvering fixerats med utgångspunkt i
respektive index´ medelvärde vid det initiala mättillfället, dvs. vid första besöket.123 Resultaten av kategoriseringarna vid dessa två tillfällen visas i Tabell 7.17
Tabell 7.17. Andel sprutbytare i fyra grupper vid första respektive
senaste besöket på sprutbytesmottagningen
Andel vid första besök Andel vid senaste besök
N = 2699
N = 2699
Stables

37,3

39,6

Loners

25,1

18,0

Two-worlders

23,5

25,7

Junkies

14,1

16,7

Av tabellen framgår att loners tappat närmare 30 procent av den egna gruppens medlemmar under
perioden mellan debuten i sprutbytet och senaste besöket. Dessa har gått till övriga grupper, som vardera ökat netto med drygt två procent. Ett utbyte av individer i båda riktningar har dock skett mellan
samtliga grupper. Dessa flöden visas i Tabell 7.18.
Tabell 7.18. Flöden mellan de s.k. Stimsongrupperna från första till senaste besöket. Procent.
STIMSON VID SENASTE BESÖK

Stables
STIMSON VID
START

Loners

T-W

Stables (n = 1069)

70,9

4,6

19,2

Junkies
5,4

Loners (n = 485)

17,6

51,9

11,2

19,3

Two-Worlders (n = 693)

29,6

3,9

62,4

4,1

Junkies (n = 452)

12,9

16,3

7,4

63,4

p = < 0,001 (Pearson Chi 2)

Totalt är 63 procent av sprutbytarna kvar i samma kategori som vid första besöket. Dessa återfinns i
de fyra markerade cellerna i tabellens diagonal. Stables är den grupp som förblivit mest intakt. Drygt 70
procent av dem som klassificerades som stables vid första besöket återfinns i denna grupp även vid
senaste besöket. De i gruppen som omklassificerats har framför allt konverterat till two-worlders, dvs.
de har gått längre in i den narkomana världen men samtidigt behållit kontakt med majoritetssamhället.
Störst har turbulensen varit bland loners där nästan hälften av initialmedlemmarna omklassificerats,

123

Medelvärde index för social integrering = 0,21 och medelvärde index för subkulturell involvering = 0,20
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framför allt till junkies och stables. Ungefär samma andel som gått in i den narkomana världen har
uppnått en förstärkt anknytning till majoritetssamhället. Därutöver har ett antal gått i båda riktningarna
samtidigt. Förändringarna bland two-worlders domineras påtagligt av en övergång till stables, dvs. ett
fjärmande från den narkomana världen. Sprutbytare i junkies som omklassificerats återfinns främst
bland loners och stables. I båda fallen har de fjärmat sig från den narkomana världen och som stables
dessutom närmat sig majoritetssamhället.
Den ökade integration i majoritetssamhället samt minskade involvering i missbruksvärlden som vi
generellt noterat bland sprutbytarna mellan första och senaste besöket på mottagningen kan alltså i
huvudsak tillskrivas en överströmning av individer från two-worlders och loners till stables. Den här
trenden hade varit ännu tydligare om vi inte samtidigt haft ett betydande flöde från loners till junkies
samt från stables till two-worlders. Det dominerande flödet av individer mellan grupperna under perioden från första till senaste besöket åskådliggörs i Figur 7.1.
Figur 7.1. Dominerande flöden mellan Stimsongrupperna – perioden första till senaste besök

Stables

Twoworlders

Loners

Junkies

Många studier kring förlopp i narkotikamissbruk visar att involveringen i missbruksvärlden ökar medan integreringen i majoritetssamhället minskar ju längre tid missbruket pågår (Dinwiddie m fl, 1992;
Semlitz m fl, 1986; Stenbacka m fl, 1992). Illustrationen ovan visar att även bland individer som injicerat narkotika under mycket lång tid finns ett betydande flöde i motsatt riktning, alltså mot ökad social
integration och minskad involvering i subkulturen.
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Vård och behandling
Enligt lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler ska sprutbytesverksamhet i Sverige ”… bedrivas
på ett sådant sätt att den enskilde kan motiveras för vård och behandling”. Det som sedan juni 2006 är upphöjt
till lag har funnits med som direktiv i samtliga skrivelser och betänkanden kring sprutbytesverksamhet i
Sverige alltsedan 1993. Enligt det tidigare beskrivna drogpreventionsperspektivet är tankegången att
besökarna genom förtroendefulla relationer med sprutbytespersonalen ska motiveras att acceptera
erbjudanden om vård och behandling, vilket i sin tur kan leda till minskat missbruk och i förlängningen
färre smittade (Socialstyrelsen, 2001a). Ovanstående riktlinje ger upphov till två frågor: i vilken utsträckning har sprutbytarna kontakt med socialtjänsten och i vilken utsträckning erhåller man vård och
behandling? Av nedanstående tabell framgår i vilken utsträckning besökarna hade kontakt med socialtjänsten innan debuten i programmet respektive under tiden som sprutbytare.
Tabell 7.19. Kontakt med socialtjänsten före programmet i relation till socialtjänstkontakt under tiden i programmet.
Procent (n = 2545).
Soc. kontakt under tiden i programmet
Ja
Nej
Soc. kontakt före debut i programmet

Totalt

Ja

45

11

56

Nej

12

32

44

57

43

100

Totalt
Chi2 p < 0,001

Knappt 60 procent av besökarna tycks ha haft kontakt med socialtjänsten vid debuten i sprutbytesprogrammet och en ungefär lika stor andel har kontakt under tiden de deltar i verksamheten. Drygt 40
procent har alltså initialt inte någon kontakt med socialtjänsten. För drygt tio procentenheter av dem
som hade kontakt innan de började delta i sprutbytet upphör denna under tiden i programmet medan
en ungefär lika stor andel – tolv procent av samtliga – etablerar en socialtjänstkontakt under tiden som
sprutbytare. Sammantaget tycks alltså andelen besökare med socialtjänstkontakt ha ökat marginellt –
närmare bestämt med lite drygt två procent. Det går emellertid inte att med hjälp av mottagningens
registerdata utläsa i vilken utsträckning sprutbytespersonalen medverkat till att kontakt kommit till
stånd. Tidigare studier redovisar liknande eller större andel besökare utan kontakt med socialtjänsten
(Johansson, 2003; Rönnberg m fl, 1992).
Av sprutbytesmottagningens databas kan man utläsa huruvida besökaren erhållit behandling för narkotikarelaterade problem innan debuten i programmet respektive under tiden i programmet.

163

Tabell 7.20. Erfarenhet av behandling för narkotikaproblem innan respektive under tiden i sprutbytesprogrammet.
Procent (n = 2559).
Behandling under tiden i programmet
Ja
Behandling före debut i programmet
Totalt

Nej

Totalt

Ja

34

23

57

Nej

8

35

43

42

58

100

Chi2 p < 0,001

Av tabellen framgår att knappt 60 procent av sprutbytarna hade någon form av behandlingserfarenhet
innan debuten i programmet och att drygt 40 procent erhållit behandling under tiden i programmet.
Av dem som fått behandling under tiden som sprutbytare hade de flesta behandlingserfarenhet sedan
tidigare. Endast åtta procent av sprutbytarna har ”behandlingsdebuterat” under tiden i programmet.
Drygt en tredjedel har aldrig åtnjutit behandling för sitt narkotikamissbruk, vare sig före eller under
tiden i sprutbytet. På samma sätt som när det gällde socialtjänstkontakt ovan saknas data som visar i
vilken utsträckning sprutbytespersonalen initierat behandling. I en tidigare utvärdering av sprutbytesprogrammet i Malmö framkommer att knappt tio procent av besökarna erhållit någon form av narkomanvård genom sprutbytesprogrammets försorg (Rönnberg m fl, 1992).
Vilka faktorer har då betydelse för om behandling kommer till stånd eller ej? I en multivariat logistisk
regressionsanalys har ett tjugotal variabler som kan förmodas predicera behandling under tiden i
sprutbytesprogrammet undersökts.124 Regressionsmodellen plockar successivt bort variabler med minst
förklaringsvärde, vilket här skett i följande turordning; psykkontakt före debut i programmet, använder
amfetamin, förvärvsarbete under tiden i programmet, grad av social integration, totalt antal kontakter
med sprutbytesmottagningens kurator, erhållit sjukpenning under tiden i programmet, genomsnittligt
antal sprutbytesbesök per år, erfarenhet av metadonbehandling, socialtjänstkontakt före debut i sprutbytesprogrammet samt kön. De variabler som därmed kvarstår i den reducerade och optimerade modellen framgår av Tabell 7.21.

124

Följande variabler ingick i analysen; kön, ålder, antal år i iv-missbruk, grad av social integration, grad av subkulturell involvering, använder heroin, använder amfetamin, socialtjänstkontakt före debut i sprutbytesprogrammet, behandlingserfarenhet före debut i programmet, psykkontakt före debut i programmet, erfarenhet av metadonbehandling, använt illegalt metadon, erfarenhet av drogfria perioder, erhållit sjukpenning under tiden i sprutbytesprogrammet, förvärvsarbete under tiden i programmet, socialtjänstkontakt under
tiden i programmet, tid i programmet, totalt antal besök i programmet, genomsnittligt antal besök per år, totalt antal kontakter med
sprutbytesmottagningens kurator, erhållit stödsamtal av sprutbytespersonalen, gjort sprutbytesfria ”sociala besök” i programmet.
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Tabell 7.21. Faktorer som predicerar behandling under tiden i sprutbytet, logistisk regression
Regressionskoefficient (B)
Sociala besök

Standardfel
för B

a)

Signifikans (p)

Oddskvot
1,04

0,04

0,01

0,01

Totalt antal besök i programmet

0,003

0,001

< 0,001

1,003

År i sprutbytesprogrammet

0,07

0,02

< 0,001

1,07

b)

Subkulturell involvering c)

0,08

0,004

< 0,001

1,08

Använt illegalt metadon

0,60

0,31

0,05

1,83

Antal år i injektionsmissbruk

- 0,04

0,01

< 0,001

0,96

Tidigare erhållit behandling

- 2,04

0,13

< 0,001

0,13

Socialtjänstkontakt i programmet

- 0,34

0,12

0,007

0,72

Använder heroin

- 0,35

0,13

0,007

0,71

Haft drogfria perioder

- 1,13

0,14

< 0,001

0,32

Erhållit stödsamtal i sprutbytet

- 0,95

0,14

< 0,001

0,39

Ålder

- 0,03

0,01

0,02

0,98

1,28

0,45

0,005

3,61

Konstant

Med behandling avses socialt inriktad slutenvård på någon form av institution för narkotikamissbrukare
2
a) Stepwise backward deletion – likelihood ratio. N = 2377, p < 0,001, Nagelkerke R = 0,60.
b) Besök utan verktygsbyten
c) Involvering snitt alla besök X100

Modellen förklarar 60 procent av variationen när det gäller behandling eller ej under tiden i sprutbytesprogrammet och totalt prediceras 83 procent av individerna korrekt. Tabellen visar att sprutbytesfria
”sociala” besök tycks öka sannolikheten att behandling kommer till stånd. I tidigare avsnitt har framkommit att sociala besök är relaterade till minskad risk för hepatit-C infektion och eventuellt även har
en motiverande potential i förhållande till beroendevård, en indikation som alltså stärks i ovanstående
analys. Däremot tycks mer reguljära stödsamtal med sprutbytespersonalen minska sannolikheten för
behandling. Ju fler besök och ju längre tid man deltagit i sprutbytesprogrammet desto större är dock
sannolikheten för behandling under tiden i programmet, vilket inte ter sig särskilt överraskande eftersom långvarigt injektionsmissbruk i regel leder till försämrad hälsa. Även en ökande grad av involvering i missbruksvärlden ökar sannolikheten för behandling. Att utsikten att erhålla behandling under
tiden i programmet samtidigt minskar ju längre tid injektionsmissbruket pågått kan tyckas motsägelsefullt, men hänger möjligen samman med selektionsmekanismer. Individer med ett mångårigt missbruk
kan tidigare ha erhållit behandling, vilket i den här analysen tycks minska sannolikheten för behandling
under tiden i programmet. Perioder av drogfrihet samt kontakt med socialtjänsten under tiden man
deltar i programmet tycks också minska utsikterna att erhålla behandling. Vissa missbrukare går spontant in i perioder av drogfrihet som alternativ till behandling och vissa polikliniska samtalskontakter
kan eventuellt bidra till att förebygga behov av slutenvårdsbehandling.
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Sammanfattning
Spruttäckning och sprutdelning
Enligt grundantagandet i det tidigare beskrivna folkhälsoperspektivet ska sprutbytesverksamhet medverka till att det centrala riskbeteendet sprutdelning minskar genom att missbrukarna förses med sterila
sprutor och kanyler i en sådan omfattning att de inte behöver dela verktyg med andra. Som en följd av
ett säkrare injektionsbeteende förväntas smittspridningen minska. Resultat från sprutbytet i Malmö
visar emellertid att programmet generellt endast täcker en mindre del av besökarnas behov av sterila
injektionsverktyg – 15 procent av sprutorna och knappt 30 procent av kanylerna. Om återanvändning
av egna verktyg accepteras hämtar frekventa besökare mer verktyg än de behöver, medan övriga besöksgrupper ändå inte täcker ens hälften av sina verktygsbehov.
Sprutbytare som inte delat verktyg under de senaste tolv månaderna uppvisar vid bivariata analyser en
högre grad av verktygstäckning än de som delat verktyg. Vid multivariat analys finns dock inget samband mellan graden av spruttäckning och senaste tillfälle för sprutdelning. Graden av spruttäckning
under det senaste året har inte heller något prediktivt värde när det gäller huruvida sprutdelning förekommit eller ej under samma tidsperiod. Om sprutbytesbesökarna täcker sitt behov av injektionsverktyg i stor eller liten utsträckning via programmet tycks alltså inte ha någon betydelse för huruvida sprutor delas eller ej. Det förefaller alltså som om ett av folkhälsoperspektivets grundantaganden inte verifieras bland sprutbytesbesökarna i Malmö.

Blodsmitta
Enligt teorin bakom folkhälsoperspektivet förväntas smittspridningen minska bland sprutbytare som
en följd av säkrare injektionsbeteende. Eftersom vi saknar en kontrollgrupp av icke sprutbytande injektionsmissbrukare att jämföra med har vi undersökt om risken för blodsmitta samvarierar med i vilken
utsträckning man deltar i programmet. Vad vi kan se utifrån ett mindre urval besökare löper de som
täcker sitt kanylbehov genom sprutbytet en lägre smittrisk jämfört med dem som inte täcker detta behov. Skillnaden är dock inte statistiskt säker och den säger inget om att det är den högre graden av
verktygstäckning som är orsak till den lägre smittrisken. Det finns även ett samband mellan sprutdelning nära i tiden och högre smittrisk, men inte heller här kan orsak och verkan fastslås. Multivariat
analys visar att sprutdelning nära i tiden inte predicerar högre smittrisk än sprutdelning som ligger
längre tillbaka i tiden. Det är alltså alltjämt svårt att med säkerhet påstå att deltagande i sprutbytet i
Malmö reducerar risken att smittas av HIV och hepatit. Som vi sett ovan täcker majoriteten av besökarna endast en mindre del av sitt verktygsbehov via sprutbytesmottagningen och sambandet mellan
verktygstäckning och sprutdelning är otvivelaktigt komplext. Mot den bakgrunden är det knappast
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överraskande att vi inte finner något tydligt samband mellan deltagande i programmet och minskad
smittrisk.
Att besöka sprutbytesmottagningen utan att byta sprutor – så kallade sociala besök – tycks däremot ha
en smittskyddande inverkan. Det förefaller alltså som om kontakten med programmets personal – och
inte enbart de injektionsverktyg som distribueras – utgör en gynnsam faktor. Möjligen är det personalens engagemang och välvilliga inställning som ger avtryck i form av motivation till ett minskat injektionsrelaterat riskbeteende.
Resultaten visar vidare att högre grad av integrering i majoritetssamhället samvarierar med lägre smittrisk, vilket sannolikt sammanhänger med ett flertal faktorer, inte minst att de nära vännerna utgörs av
injektionsmissbrukare i mindre utsträckning och att missbruket fortgår med en lägre intensitet. När det
gäller den andra dimensionen – involvering i missbruksvärlden – visar det sig att höggradigt involverade sprutbytare har en högre smittrisk än minimalt involverade.
Besökare som använder amfetamin som huvuddrog löper större risk att hepatitsmittas, trots att amfetaminmissbrukare generellt inte delar injektionsverktyg i större utsträckning än heroinister, snarare
tvärtom. Man kan alltså inte utesluta att en viss del av smittspridningen härrör från sexuell samvaro, en
hypotes som stärks av att den sexuella aktiviteten ofta ökar under amfetaminpåverkan (Käll, 1995).
Flera undersökningar hävdar att sprutbytesprogram kan utgöra en bra plattform för vaccinationsprogram riktade till injektionsmissbrukare, men att implementeringen ofta visat sig problematisk. Resultaten från Malmö visar att mottagningen lyckats iscensätta ett vaccinationsprogram som når omkring en
tredjedel av besökarna och som ger ett mycket gott utfall.

Integration och involvering
I tidigare beskrivning av skadereduktions-/normaliseringsperspektivet framgår att besöken i sprutbytet
förmodas leda till förbättrad hälsa och social situation. I resultathänseende kan perspektivet studeras
med avseende på hur besökarnas integration och involvering utvecklas under tiden i programmet. Eftersom kontrollgrupp saknas får vi undersöka om det finns samband mellan olika sätt att delta i programmet och hur processerna utvecklas.
Resultaten visar att graden av integration i majoritetssamhället ökar mellan första och senaste besöket i
sprutbytesprogrammet medan involveringen i missbruksvärlden minskar. Ingen grupp tycks ”gå åt fel
håll” under tiden i programmet – alltså mot minskad social integration och ökad involveringen i miss167

bruksvärlden – vilket inte hindrar betydande överströmmar av individer mot minskad social integration och ökad subkulturell involvering. Graden av integration har dock inget påvisbart positivt samband med antalet besök i sprutbytet. Tvärtom visar det sig att ju frekventare kontakt med mottagningen desto sämre integrationsnivå. Graden av involvering i missbruksvärlden minskar dock för
sprutbytare som besökt mottagningen frekvent under lång tid. Möjligen innebär den täta kontakten
med sprutbytesmottagningen här en viss stabilisering av levnadssättet.

Vård och behandling
En uttalad målsättning med de svenska sprutbytesprogrammen är att slussa besökare vidare till socialtjänst och narkomanvård. Sprutbytesmottagningens ”lågtröskelkaraktär” anses göra verksamheten
särskilt lämpad att fånga upp besökare utan kontaktytor mot vård och behandling. Genom förtroendefulla kontakter med sprutbytespersonalen ska besökarna motiveras att acceptera erbjudanden om vård
och behandling, vilket i sin tur kan leda till minskat missbruk och i förlängningen färre smittade
(Socialstyrelsen, 2001a). Detta så kallade drogpreventionsperspektiv på sprutbyte har undersökts med
avseende på i vilken utsträckning deltagande i programmet leder till utökade kontaktytor mot socialtjänst och narkomanvård.
Resultaten visar att knappt 60 procent av sprutbytarna hade en kontakt med socialtjänsten när de började delta i programmet. Någon betydande nyetablering av kontakter under tiden i programmet tycks
inte ske. Endast tolv procent knyter nya kontakter med socialtjänsten medan befintliga kontakter upphör för ungefär elva procent. Drygt 40 procent av besökarna har alltså inte någon kontakt med socialtjänsten, i stort sett samma andel som vid debuten i programmet.
Av dem som fått behandling under tiden som sprutbytare hade de flesta behandlingserfarenhet sedan
tidigare. Endast åtta procent har ”behandlingsdebuterat” under tiden i programmet, trots att observationstiden sträcker sig över nästan femton år. Drygt en tredjedel av sprutbytarna har aldrig erhållit behandling för sitt narkotikamissbruk, vare sig före eller under tiden i programmet. Många besök och
lång tid i programmet samt förekomst av sprutbytesfria sociala besök ökar sannolikheten att behandling kommer till stånd. Att tidigare ha erhållit behandling är den starkaste prediktorn för att ny behandling inte ska inträffa.
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Kapitel 8 Diskussion
Föreliggande arbete bygger på material från en prospektiv långtidsstudie och har därmed en annan
karaktär än majoriteten av tidigare studier. Få av tidigare undersökningar har haft tillgång till ett så omfattande och noggrant fört registermaterial, för så många individer över så lång tid. Genom materialet
har det varit möjligt att följa samtliga sprutbytares samtliga besök under närmare 15 år, och därmed
undersöka naturliga processer såväl avseende smitta som social integration och subkulturell involvering. Detta har i hög grad möjliggjorts tack vare sprutbytets personal, som under alla år noggrant uppdaterat patientregistret. Men naturligtvis även tack vare sprutbytarna själva som bidragit med sina uppgifter.
Det är troligt att genomförandet av föreliggande studie delvis underlättats av kontextuella faktorer.
Sprutbytet i Malmö bedrivs i ett land med en uttalat restriktiv narkotikapolitik, vilket bland annat inneburit att programmet under nästan 20 år haft status som försöksprojekt. Tidigare klinikchefen Stig
Cronberg har framhållit att den kritiska hållningen från det omgivande samhället bidragit till att programmet genomförts på ett mer strikt sätt än vad som annars varit fallet. Den restriktiva politiken har
också inneburit att sprutbytesmottagningarna i Malmö och Lund är de enda legala distributörerna av
injektionsverktyg till narkotikamissbrukare i Sverige. Detta innebär att vissa av de selektionsmekanismer som vidlåtit tidigare studier inte utgjort ett problem i detta arbete. Sammantaget innebär detta att
slutsatserna från denna studie inte alltid är direkt överförbara till andra samhällen med annan narkotikapolitik.

Avhandlingens tre frågor i ljuset av fyra perspektiv
I det här kapitlet återknyter vi till avhandlingens tre frågeställningar och diskuterar dessa i ljuset av de
fyra perspektiv på sprutbytesverksamhet som introducerades i Kapitel 1 och som återkommit i flertalet
kapitel. Framställningen inleds med en kortfattad rekapitulation av de mest centrala dragen i respektive
perspektiv.
Enligt folkhälsoperspektivet förväntas sprutdelningen minska när missbrukarna får tillgång till egna
injektionsverktyg genom sprutbytesmottagningar eller andra legala och säkra distributionskanaler. En
minskad sprutdelning avses medverka till att färre smittas av HIV och hepatit, vilket i förlängningen
ger en bättre folkhälsa. Perspektivet utgår från ett risklogiskt skademinimeringstänkande och saknar
tydliga ideologiska konnotationer. Normaliseringsperspektivet (Harm reduction) är däremot starkt
ideologiskt och värnar narkotikakonsumentens medborgerliga rättigheter. Sprutbytesmottagningar kan
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enligt det här perspektivet medverka till en förbättrad hälsa och social situation bland besökarna genom att man tillhandahåller sjukvård och utgör en brygga till socialtjänst och annan samhällsservice. I
förlängningen kan detta leda till minskad stigmatisering och ökad social integration bland sprutbytarna.
Enligt drogpreventionsperspektivet förväntas sprutbytespersonalen motivera besökarna att acceptera erbjudanden om vård och behandling, vilket i sin tur avses leda till minskat missbruk och i förlängningen färre smittade. Möjligen utgör perspektivet en slags statlig kompromiss för att legitimera distribution av injektionsverktyg i en annars narkotikapolitiskt restriktiv kontext. De här tre perspektiven
avspeglar alltså en positiv syn på sprutbytesverksamhet medan det restriktiva perspektivet avvisar
programmen eftersom de anses legitimera narkotikaanvändning. Man befarar att programmen leder till
att fler börjar injicera droger och färre överväger att sluta när drogintaget blir enklare och säkrare genom en ökade tillgång till sterila injektionsverktyg.
Den första frågan – vilka är sprutbytarna?
Avhandlingens första fråga – vilka är det som besöker sprutbytesmottagningen? – tar framför allt fasta
på eventuella selektionsmekanismer och kopplingen mellan selektion och riskbeteende. Här är folkhälsoperspektivet i fokus och vi frågar oss om karakteristika för sprutbytare avviker från andra tunga
missbrukares, i vilken utsträckning olikheter kan härröra från skillnader mellan de största drogscenerna
i landet samt i vilken utsträckning karakteristika kan associeras med riskbeteende? Vidare frågar vi oss
om det i gruppen sprutbytare återfinns undergrupper med specifika karakteristika som gör att de i högre grad än andra kan associeras med högt riskbeteende?
Om vi tittar närmare på särskiljande karakteristika mellan sprutbytare och övriga tunga missbrukare i
Malmö framträder en del skillnader relativt tydligt. Vi kan konstatera att sprutbytarna i genomsnitt är
nästan fem år äldre än icke sprutbytare. En av anledningarna torde vara sprutbytesmottagningens åldersgräns på 20 år, men även andra orsaker som lägre dödlighet inom gruppen är tänkbara. Sprutbytarna har också längre erfarenhet av narkotikamissbruk, vilket delvis är en följd av gruppens högre
ålder och delvis en följd av en tidigare missbruksdebut.
För sprutbytarna domineras narkotikamissbruket av amfetamin medan heroin är det mest framträdande preparatet bland icke sprutbytare i Malmö. Det finns också en tydlig skillnad mellan grupperna när
det gäller injektionsfrekvens – majoriteten av sprutbytarna injicerar i perioder medan övriga i regel
injicerar regelbundet. Sprutbytarnas kontaktyta mot majoritetssamhället domineras som förväntat av
sjukvården genom sprutbytesmottagningen, medan övriga tunga missbrukare i Malmö oftast vänder
sig till socialtjänsten. Vi kan även konstatera att injektionsmissbrukare med utländsk bakgrund är underrepresenterade bland sprutbytarna.
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Med utgångspunkt i jämförelsen mellan drogscenerna i Stockholm, Göteborg och Malmö i Kapitel 4
kan vi konstatera att Malmö påminner en del om Stockholm när det gäller heroinets starka ställning
och missbrukets regelbundna karaktär. Här finner vi alltså att sprutbytarna avviker genom att föredra
amfetamin i perioder – ett förhållande som påminner om drogscenen i Göteborg. I Stockholm och
Göteborg dominerar socialtjänsten missbrukarnas kontaktytor mot majoritetssamhället medan sjukvården har den bredaste kontaktytan i Malmö, vilket alltså sammanhänger med sprutbytesmottagningens räckvidd.
Kan vi mot då mot bakgrund av gruppens sammansättning förvänta ett annorlunda riskbeteende bland
sprutbytarna? I litteraturöversikten i Kapitel 2 redovisas flera undersökningar som visar att injektionsmissbrukare som söker sig till sprutbytesprogram har ett högre riskbeteende än injicerande missbrukare som inte nyttjar programmen. Detta högre riskbeteende har visat sig sammanhänga med heroin och
kokain som huvudpreparat, underpriviligerade bakgrundsförhållanden, låg ålder respektive kort erfarenhet av intravenöst missbruk samt bristande motivation att avsluta missbruket.
Vi har konstaterat att för sprutbytarna domineras narkotikamissbruket av amfetamin medan heroin är
det mest framträdande preparatet bland icke sprutbytare i Malmö och bland tunga missbrukare i
Stockholm. Mot bakgrund av preparatpreferenser skulle man alltså eventuellt kunna förvänta sig ett
lägre injektionsrelaterat riskbeteende bland sprutbytarna. Men bilden är motsägelsefull eftersom andra
studier visat att hepatitsmitta – som utgör en tydlig markör för sprutdelning – är vanligare bland centralstimulantiamissbrukare än bland opiatmissbrukare, vilket verifieras även bland sprutbytarna i
Malmö. När det gäller bakgrundsförhållanden visar kartläggningen i Kapitel 4 att såväl bostadssituation
som arbetsmarknadsanknytning i vart fall inte är sämre bland sprutbytare än bland övriga tunga narkotikamissbrukare i storstadskommunerna, snarare marginellt bättre. Riskfaktorerna låg ålder och kortvarig erfarenhet av injektionsmissbruk torde ha begränsad betydelse – särskilt bland sprutbytarna – eftersom dessa i allmänhet är både äldre och har längre missbrukserfarenhet än andra grupper. Avslutningsvis förefaller det svårt att bedöma om motivationen att avsluta narkotikamissbruket är lägre bland
sprutbytarna i Malmö än bland andra tunga missbrukare. Data indikerar att sprutbytarna erhållit vård i
ungefär samma omfattning som andra tunga missbrukare. Om – och i så fall i vilken utsträckning –
vårderfarenhet kan tas som intäkt för motivation att avsluta drogmissbruket är dock osäkert.
Bakgrundskarakteristika som ofta associerats med riskbenägenhet är alltså inte vanligare bland sprutbytarna än bland andra tunga missbrukare i storstadskommunerna. Delvis kan detta sammanhänga med
att sprutbytesprogrammen i Sverige har monopol på distribution av legala sprutor och kanyler till
missbrukare. Härigenom saknas förutsättningar för en selektion visavi olika distributörer som före171

kommer på många andra håll. Exempelvis tycks socialt integrerade missbrukare med lågt riskbeteende
ofta – där sådana möjligheter föreligger – nyttja apotek för att täcka sitt sprutbehov medan socialt
marginaliserade missbrukare med ett högt riskbeteende snarare återfinns i sprutbytesprogram. I Malmö
är selektionsfrågan inriktad mot eventuella skillnader mellan de tunga missbrukare som deltar i sprutbytet och de som inte gör det. Här tycks likheterna mellan grupperna mer framträdande än skillnaderna. Varför majoriteten av de tunga missbrukarna i Malmö inte deltar i sprutbytesprogrammet är här en
intressant fråga som tyvärr inte kan besvaras med tillgängliga data.
Den avslutande delfrågan när det gäller vilka som besöker sprutbytesmottagningen tar fasta på om det
bland besökarna finns undergrupper med specifika karakteristika som gör att de i högre grad än andra
kan associeras med högt riskbeteende? Med utgångspunkt i typologiseringen i Kapitel 5 kan vi se att
sprutbytarna i hög grad formar en heterogen population. Här överensstämmer junkies måhända bäst
med schablonbilden av tunga narkotikamissbrukare i och med en omfattande involvering i missbruksvärlden och minimal integrering i majoritetssamhället. Stables, å andra sidan, är relativt väl integrerade i
majoritetssamhället samt mer distanserade i förhållande till subkulturen än övriga grupper. Mellan dessa yttergrupper finns two-worlders som uppvisar tecken på tillhörighet i såväl den narkomana världen
som den konventionella samt loners som varken tycks inlemmade i normalsamhället eller subkulturen.
Våra resultat visar att injektionsrelaterat riskbeteende tycks öka med ökad involvering i subkulturen.
Sålunda återfinns den mest intensiva sprutdelningen bland junkies medan stables generellt har den
lägsta sprutdelningsfrekvensen. Men även grupper med lågt injektionsrelaterat riskbeteende kan utgöra
en väsentlig smittrisk – inte minst i förhållande till befolkningen i allmänhet – om sexuell virusöverföring beaktas, eftersom besökare med god social integration i allmänhet har ett större socialt nätverk.
Exempelvis har en tredjedel av de mest socialt integrerade sprutbytarna fast sällskap med en partner
som inte använder narkotika. Resultaten här tydliggör behovet att kartlägga den enskilde besökarens
situation och förhållanden som underlag för en individualiserad riskbedömning och preventionsstrategi.

Den andra frågan – hur utnyttjar besökarna sprutbytesmottagningen?
Vi har tidigare sett att sprutbytarna i hög grad utgör en heterogen population. Avhandlingens andra
frågeställning fokuserar interaktionen mellan sprutbytarna och programmet. Här analyseras besöksmönster, serviceutnyttjande och vad som karaktäriserar grupper med olika besöksprofiler.
Resultaten i Kapitel 6 visar att den genomsnittlige sprutbytaren gör i det närmaste 50 besök under de
drygt fyra år som man deltar i programmet – vilket motsvarar ungefär ett besök i månaden – men
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spridningen när det gäller besöksfrekvenser och tid i programmet är extremt stor. Vi kan se att besöksfrekvensen ökar ju längre tid man deltar i programmet och att kvinnor i allmänhet gör fler besök än
män. Om sprutbytarna grupperas efter totalt antal besök samt besökens tidsmässiga spridning kan
populationen delas in i fem grupper; Drop-in-gruppen är sprutbytesmottagningens tillfälliga gäster, varav
majoriteten endast gjort ett besök. Sporadiska besökare har trots några års deltagande aldrig riktigt ”etablerat” sig i programmet och gruppen har ett extremt varierat besöksmönster. Intermittenta besökare har
varit med i verksamheten under många år och har även de ett mycket ojämnt nyttjande. Regelbundna
besökare har relativt snabbt etablerat en tät och jämn kontakt med mottagningen medan frekventa besökare alltjämt är de i särklass mest etablerade sprutbytarna, både när det gäller tid i programmet och besökstäthet.
I enlighet med folkhälsoperspektivet utgör sprutbytesprogrammens förmåga att täcka besökarnas behov av sterila injektionsverktyg ett centralt utfallsmått. Våra resultat visar att Malmöprogrammet endast täcker en mindre del av besökarnas behov av sterila sprutor och kanyler. Om återanvändning av
egna injektionsverktyg accepteras täcker programmet vid en moderat bedömning cirka 90 procent av
det genomsnittliga behovet, men skillnaderna mellan olika gruppers verktygstäckning är avsevärd. Frekventa besökare hämtar mer verktyg än de behöver medan övriga grupper täcker mindre än hälften av
behovet, trots att begagnade verktyg nyttjas. I vilken utsträckning frekventa besökare använder sitt
överskott till att minska återanvändningen av egna verktyg eller om man vidareförmedlar sprutor och
kanyler från sprutbytesmottagningen, så kallad andrahandsdistribution, saknar vi kännedom om.125
Även om programmets spruttäckningskapacitet kan ifrågasättas kan mottagningen alltjämt ha betydelse
i ett folkhälsoperspektiv, inte minst genom en omfattande testverksamhet och vaccinationsprogram.
Men även annan service som omläggningar och lättare sjukvårdsinsatser, psykosociala stödsamtal och
remitteringar till beroendeklinikens avgiftningsplatser kan naturligtvis ha hälsomässiga implikationer.
Av Kapitel 6 framgår att det framför allt är de frekventa besökarna som utnyttjar programmets komplementära service. En annan grupp som trots glesa besök på mottagningen nyttjar den här typen av
service i relativt hög grad är de intermittenta besökarna. Möjligen motiveras gruppens besök i högre
grad än andras av den här typen av serviceutbud, inte minst mot bakgrund av att intermittenta besökare – i likhet med övriga grupper med få och glesa besök – erhåller en relativt låg genomsnittlig tilldelning av sprutor och kanyler.
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Andrahandsdistribution av injektionsverktyg från sprutbytesmottagningar diskuteras i ett särskilt avsnitt i Kapitel 2.
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Ett oväntat resultat när det gäller nyttjande av programmet är att nästan hälften av sprutbytarna i
Malmö vid åtminstone något tillfälle besökt mottagningen utan att nyttja någon service, vare sig med
avseende på injektionsverktyg eller annan komplementär service. Dessa besök föranleds av allt att
döma huvudsakligen av en önskan att träffa personalen. Att den här typen av besök fyller en viktig
kontaktskapande och social funktion – särskilt för etablerade sprutbytare – kan knappast ifrågasättas,
men därutöver tycks de även associerade med lägre risk för smitta.
Avslutningsvis har vi undersökt karaktäristika för våra besöksgrupper när det gäller integration i majoritetssamhället respektive involvering i missbruksvärlden. Analysen har relevans för normaliseringsperspektivet och folkhälsoperspektivet, det senare eftersom samband mellan integration respektive involvering och besöksmönster har bäring på riskbeteende. Det visar sig att yttergrupperna med minst respektive mest nyttjande av programmet – drop-in respektive frekventa besökare – visar tecken på särskild utsatthet genom lägre social integration och/eller högre subkulturell involvering än grupper vars
programutnyttjande ligger däremellan. I Kapitel 5 och 7 påvisas att det finns samband mellan låg integration respektive hög involvering och högt riskbeteende. Trots detta tycks drop-in, men även sporadiska besökare, alltså grupper som i hög grad inrymmer dessa riskdisponerande karakteristika, erhålla
en relativt låg genomsnittlig tilldelning av sprutor och kanyler medan frekventa besökare, en grupp
med liknande karakteristika erhåller en betydligt generösare verktygstilldelning.
I likhet med slutsatserna kring avhandlingens inledande fråga påvisas även här behovet av att erbjuda
skräddarsydda interventioner för grupper med olika behov och förutsättningar. Ur ett folkhälsoperspektiv förefaller det som en särskild utmaning att förmå grupper med ett lågt eller nolldeltagande att
besöka mottagningen tillräckligt ofta för att uppnå adekvat verktygstäckning, men även för att påverka
riskbeteendet genom information och kunskapsöverföring.

Den tredje frågan – vilka associationer finns mellan deltagande i sprutbyte och besökarnas
riskbeteende, hälsa och sociala situation?
Avhandlingens avslutande frågeställning tar fasta på associationer mellan deltagande i sprutbyte och
riskbeteende, hälsa och social situation. Vi tittar först på det grundläggande antagandet bakom folkhälsoperspektivet – att besökarnas sprutdelning minskar som en följd av ökad tillgång till sterila verktyg
och att detta medför minskad smittrisk.
Vi har sett att besökarna i allmänhet endast täcker en mindre del av sitt verktygsbehov genom sprutbytesprogrammet men att skillnaden mellan olika gruppers verktygstäckning är mycket stor. Graden av
spruttäckning verkar dock inte ha något prediktivt värde när det gäller om sprutdelning förekommit
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eller ej under en given period. Om sprutbytesbesökarna täcker sitt behov av injektionsverktyg i stor
eller liten utsträckning via programmet tycks alltså inte ha någon betydelse för huruvida sprutor delas
eller ej. Det förefaller alltså tveksamt om folkhälsoperspektivets grundantagande verifieras bland
sprutbytesbesökarna i Malmö.
Visserligen visar resultat från ett mindre urval besökare att de som täcker sitt kanylbehov genom programmet har en lägre smittrisk jämfört med dem som inte täcker detta behov, men skillnaden är liten
och ryms inom den statistiska felmarginalen. Vi har även funnit ett bivariat samband mellan aktuell
sprutdelning och högre smittrisk, men det elimineras i multivariat analys där aktuell sprutdelning inte
predicerar högre smittrisk än sprutdelning som ligger längre tillbaka i tiden. Det är alltså alltjämt svårt
att med säkerhet påstå att deltagande i sprutbytet i Malmö reducerar risken att smittas av HIV och
hepatit, men att så är fallet kan inte heller uteslutas på grundval av våra data.
Normaliseringsperspektivet har belysts med utgångspunkt i hur deltagarnas sociala integration och
subkulturella involvering förändras under tiden i programmet. Här har vi sett att graden av integration
i majoritetssamhället generellt tycks ha ökat under tiden i sprutbytesprogrammet samtidigt som involveringen i subkulturen tycks ha minskat. Skillnaderna är dock ganska stora mellan grupper med olika
besöksmönster. Intermittenta sprutbytare – en grupp som deltagit i programmet under många år men
sammantaget gjort mycket få och orgelbundna besök – har nått den högsta integrationsökningen medan integrationsnivån för frekventa besökare förändrats minst. Vi finner alltså inget stöd för att frekventa besök kan associeras med en positiv social integration. Sannolikt är det dock inte besöken i
sprutbytet i sig som håller tillbaka integrationsprocessen, snarare kvarstående problem som sammanhänger med pågående missbruk och som bland annat manifesteras i behov av sysselsättning, adekvat
boende och ett mer mångfasetterat socialt nätverk.
När det gäller den andra dimensionen – involvering i missbruksvärlden – visar det sig att längre tid i
programmet och fler besök hänger samman med minskad subkulturell involvering. Möjligtvis indikerar
resultaten att sprutbytet har någon sorts stabiliserande inverkan, framförallt för de knappt tretton procent som utgör mottagningens frekventa besökare. För dessa har antalet avgiftningar, episoder i traditionell narkomanvård och beivrad kriminalitet avtagit relativt markant. Det är dock alltjämt oklart om
det är just deltagandet i sprutbytet som lett till det här resultatet eller om det snarare är en effekt av en
sorts anpassning till följd av många års intravenöst narkotikamissbruk.
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Resultaten pekar också mot en koppling mellan integration respektive involvering och smittrisk eftersom det visat sig att högre grad av integrering i majoritetssamhället samvarierar med lägre smittrisk
medan mer omfattande involvering i subkulturen har samband med högre smittrisk.
Utfallsdiskussionen avslutas med ett nedslag i drogpreventionsperspektivet. Här visar resultaten att en
relativt liten andel av besökarna knyter kontakt med socialtjänsten under tiden i sprutbytet. Vidare
visar det sig att kontakter som etablerats innan debuten i programmet upphör under tiden i sprutbytet
för en storleksmässigt motsvarande andel besökare. Föreställningen, eller kanske snarare förhoppningen, att sprutbytesprogrammet i Malmö utgör en effektiv kontaktskapande plattform i förhållande till
socialtjänsten – i enlighet med tankegångarna i drogpreventionsperspektivet – förefaller alltså inte att
infrias i någon högre grad. Man bör dock tolka dessa resultat med försiktighet. Kontrafaktiska data
saknas i studien liksom svenska och internationella jämförelsematerial med ett likartat upplägg.
Med utgångspunkt i drogpreventionsperspektivet torde den mest centrala aspekten av sprutbytesmottagningens kontaktskapande potential vara att slussa besökare vidare till den reguljära narkomanvården. Här visar resultaten att drygt 40 procent av besökarna erhållit någon form av behandling för sitt
narkotikamissbruk under tiden i programmet. De allra flesta av dessa har behandlats tidigare, bara åtta
procent behandlingsdebuterar under tiden i programmet, trots att vi studerat utvecklingen under närmare femton år. Huvudspåret här tycks alltså vara att det är vanligare att man erhållit behandling för
sitt missbruk innan debuten i sprutbytesprogrammet än att man erhåller behandling under tiden i programmet.
Är detta ett bra eller dåligt betyg för sprutbytet i Malmö? Det kan förefalla som om ett av de svenska
sprutbytesprogrammens viktigaste syften – att utgöra en brygga till den reguljära narkomanvården –
inte fullföljs. Den här aspekten av programmets förväntade utfall är dock komplex. Man bör ha i åtanke att sprutbytesmottagningen i Malmö inte förfogar över egna budgetmedel för att finansiera besökarnas behandling, för detta är man i allt väsentligt beroende av socialtjänstens beslut. Våra data medger inte heller någon bestämd uppfattning om i vilken utsträckning motivationsarbete vid sprutbytet
ligger bakom den behandling som kommit till stånd. Vi kan dock se att frekvent och långvarigt deltagande i sprutbytet ökar behandlingschanserna, vilket främst torde sammanhänga med att långvarigt
injektionsmissbruk i regel leder till försämrad hälsa. Möjligtvis kan man ifrågasätta uttalanden från
sprutbytesrepresentanter som gör gällande att mottagningarna snabbt och effektivt kan iscensätta vård
för missbrukare som nyligen debuterat i injektionsmissbruk eller av andra skäl är okända för personalen. Detta förefaller ske endast i undantagsfall. Vi kan också se att kontakt med socialtjänsten tycks
utgöra ett hinder för ny behandling. Orsakerna bakom detta kan dock inte avtäckas med våra data.
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Kopplingen mellan deltagande i sprutbytet och behandling är alltså i stor utsträckning alltjämt oklar.
Föresatsen att sprutbytesprogram på ett påtagligt sätt skulle öka andelen remitteringar till vård och
behandling tycks dock inte infrias.

Sprutbyte och narkomanvård
Kopplingen mellan sprutbytesverksamhet och behandling för narkotikamissbrukare bör även diskuteras i en mer utvidgad betydelse. Företrädare för framför allt det restriktiva perspektivet har emellanåt
kritiserat sprutbytesverksamhet för att bidra till vad som uppfattats som en slags utbudsinflation i försöken att etablera kontakt med tunga narkotikamissbrukare. Programmen anses utgöra ett steg i en
skademinimeringsstrategi som inbegriper injektionsrum och i förlängningen förskrivning av legalt heroin. Man hänvisar till utvecklingen i exempelvis Vancouver och i viss mån Oslo för att belägga detta.
Kritiken tar bland annat fasta på att det inte visat sig nödvändigt att erbjuda den här typen av insatser
för att etablera kontakt med breda grupper av tunga missbrukare. Erfarenheter från exempelvis Stockholm anses tala för att dessa kan nås i stor omfattning utan att injektionsverktyg tillhandahålls, exempelvis genom erbjudanden om testning, medicinsk screening och rådgivning (Annell, 2005).
En delvis annorlunda kritik med bäring på drogpreventionsperspektivet går ut på att sprutbytesprogram medverkar till en illegitim snedvridning av konkurrensen mellan två vårdsystem för tunga missbrukare – sjukvård och socialtjänst. Som huvudman för sprutbytet uppfattas sjukvården som patientorienterad och serviceinriktad utan krav på motprestation från besökarna medan socialtjänsten upplevs
kravfylld och med långtgående tvångsbefogenheter. I förlängningen befaras att detta kan leda till att
sprutbytesmottagningar alltmer tränger undan socialtjänsten som huvudsaklig kontaktyta för injektionsmissbrukare. Att föreställningen till viss del kan ha fog för sig illustreras bland annat av det faktum att sprutbytet i Malmö har en bredare kontaktyta mot tunga missbrukare än kommunens socialtjänst. Personalen vid sprutbytet framhåller att ”…det är till sprutbytet man vänder sig om allt, graviditet, somatisk sjukvård, relationsproblem etc.” (Rönnberg m fl, 1992, s. 36 och 44). Ytterligare exempel
som anförts tar fasta på att sprutbytesmottagningarna konsekvent underlåter att anmäla besökares
vårdbehov enligt lagen om vård av missbrukare (LVM), ett förhållande som möjligen sammanhänger
med att man inte vill agera på ett sätt som skulle kunna få besökarna att avbryta kontakten med programmen (Rönnberg, 1992; Danielsson 1992).
Andra kritiker befarar att relativt billiga sprutbytesprogram kan etableras på bekostnad av långsiktig
och relativt dyr rehabilitering för narkotikamissbrukare. Härigenom skulle alltså HIV-bekämpning och
infektionssjukvård i förlängningen tränga undan långsiktiga vård- och rehabiliteringsprogram för nar177

kotikamissbrukare (Annell, 2005). Den här farhågan uttrycktes redan i början av 1990-talet av en av
initiativtagarna till de svenska sprutbytesprogrammen, den numera bortgångna överläkaren Kerstin
Tunving (Rönnberg m fl, 1992). Kritiken har dock varken gått att verifiera eller falsifiera.

Påverkar sprutbytesprogram injektionsmissbruket i närområdet?
Som poängterades inledningsvis befarar företrädare för det restriktiva perspektivet att sprutbytesverksamhet leder till en ökning av antalet injektionsmissbrukare. Utsagan kan diskuteras med utgångspunkt
i Kapitel 4 där omfattningen av tungt narkotikamissbruk i Sveriges tre största städer jämförs. Data för
perioden 1979 till 1998 visar att det tunga narkotikamissbruket ökat på ett likartat sätt i Stockholm och
Malmö. Störst har ökningen varit i Stockholm, men i förhållande till folkmängd har Malmö en större
andel tunga missbrukare än övriga storstadskommuner, ett förhållande som existerat under hela mätperioden. Göteborg skiljer ut sig genom att omfattningen av tungt narkotikamissbruk tycks ha legat på
en jämn nivå under hela perioden. Sprutbytesmottagningen i Malmö startades under sommaren 1987.
Ett drygt halvår tidigare hade det första sprutbytesprogrammet i Sverige startats i Lund. Det går dock
inte att med hjälp av de gjorda undersökningarna se att sprutbytesprogrammen i Skåne haft någon
effekt på missbruksutvecklingen i området. Att det tunga narkotikamissbruket ökat mer i Stockholm
än i Malmö under en period när sprutbytet i Malmö var som mest expansivt talar väl snarast för att
verksamheten inte bidragit till någon ökning.
En annan invändning mot sprutbyte med utgångspunkt i det restriktiva perspektivet går ut på att programmen kan förlänga tiden i injektionsmissbruk eftersom ökad tillgång till sterila sprutor och kanyler
gör drogintaget enklare och säkrare. I Kapitel 4 jämförs sprutbytare och icke sprutbytare i Malmö med
avseende på tid i missbruk varvid framkommer att sprutbytarna i allmänhet har längre erfarenhet av
injektionsmissbruk. Detta torde dock i viss mån förklaras av att sprutbytarna generellt är äldre, vilket
bland annat sammanhänger med att minimiåldern för att delta i sprutbytesprogrammet är 20 år. Utfallet här tycks alltså i alla fall delvis associerat med programspecifika bestämmelser.
När åldersgränsen diskuteras kan man lyfta fram att såväl mina egna som andras resultat visar att låg
ålder vid injektionsdebuten ökar smittrisken. Mot bakgrund av sprutbytesprogrammens primära syfte –
att minska risken för smitta – kan denna åldersgräns möjligen betraktas som kontraproduktiv. Kanske
återspeglar bestämmelsen ett sätt att hantera en upplevd konflikt mellan sprutbytesverksamhet och den
svenska narkotikapolitiken, som i huvudsak präglas av restriktivitet. Injektionsverktyg kan lämnas ut till
etablerade missbrukare men inte till unga av rädsla för att utlämnandet kan uppfattas som en samhälle-
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lig sanktion av narkotikaanvändande. Här får smittskyddsargument stå tillbaka till förmån för vad som
kan uppfattas som ett värnande av en restriktiv narkotikapolitik.

Samhällsrelevans och behov av fortsatt forskning
Den första juli 2006 trädde en ny lag om utbyte av sprutor och kanyler i kraft. Därmed upphävdes ett
tjugoårigt undantagstillstånd för sprutbyte i Sverige och nya förutsättningar för verksamheten skapades. Den nya lagen gör det möjligt för alla landsting att i samverkan med berörda kommuner ansöka
om att starta sprutbytesprogram.
För att bedriva ett effektivt smittskydd behöver nya program bygga på kunskap. Föreliggande studie
har belyst heterogenitet bland de missbrukare som söker sig till sprutbytet i Malmö samt hur olika
grupper av besökare nyttjar programmet på olika sätt. Studien har också belyst en del verkansmekanismer kopplade till programmets utfall.
Centrala frågor kvarstår dock. Vi vet ganska lite om varför stora grupper av injektionsmissbrukare
avstår från att nyttja sprutbyte, i vilken utsträckning dessa har ett riskabelt injektionsbeteende och hur
de kan motiveras att delta i sprutbyte. Följaktligen vet vi inte om deltagandet i svenska sprutbytesprogram medför ett generellt minskat riskbeteende i jämförelse med att inte delta. Vi vet inte heller om
svenska sprutbytesprogram medverkar till att förlänga tiden i injektionsmissbruk för besökarna, eller
om injektionsmissbrukets intensitet och karaktär påverkas av deltagandet.
Den nya lagen innebär att sprutbytesprogram även fortsättningsvis ska fungera som en brygga mot
samhällets reguljära narkomanvård. Resultaten från föreliggande undersökning pekar på behovet av att
utveckla metoder för att uppnå denna målsättning. Framtida forskningsinsatser bör även belysa ett
sådant metodutvecklingsarbete samt utvärdera dess effekter. Inte minst bör öppenvårdsbaserade metoder med målsättning att avsluta narkotikamissbruket uppmärksammas. Att medverka till att den enskilde sprutbytaren upphör att använda narkotika är också ett sätt att bedriva smittskydd.
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SUMMARY
In the Swedish debate, syringe exchange programmes have ever since they were introduced on the
international scene represented a controversial issue. A major explanation to this is the traditional restrictive policy that Sweden have endorsed on the field of drug misuse. This policy has been widely
supported by professionals and policy-makers alike, although criticism against it has been articulated
from multiple sources. According to the proponents of the restrictive perspective, legal and publically
organised distribution of needles and syringes conflicts with the idea that society with all possible
means should counteract drug misuse and not facilitate it by providing prerequisites for a prolonged
intake. Further, most proponents of the restrictive perspective believe that syringe exchange programmes
in the long run are inefficient and that they even may lower the threshold to inject drugs for addicts
that previously have taken the drugs orally.
In opposition to the restrictive perspective, three other perspectives in favour of the introduction of
syringe exchange programmes may be identified. First, we have the public health perspective that rests on
the notion that the programmes reduce the amount of syringe sharing between addicts which reduces
the incidence of HIV and Hepatitis and hence benefits the health of the entire population. Second, we
have the harm-reduction/normalisation perspective which primarily sees to the possibilities to reduce the
negative effects for the population of drug users and to the possibilities to integrate them with the rest
of the society. Third, we may speak of the drug-preventive perspective that mainly stress the possibilities that
the syringe exchange programmes may attract drug users that otherwise avoid contact with authorities
and while in the programme establish contacts with the social services and/or motivate them to other
forms of treatment.
In 1987 a syringe exchange clinic was opened in the city of Malmö. Together with the clinic in the
neighbouring town Lund, it represents the only implementation of such programmes in Sweden ever.
Until 2006, the National Government only sanctioned the programmes to be carried out on a trial
basis. Numerous evaluations have been carried out since they started but the empirical content of
those studies have not allowed for any elaborated conclusions.
The aim of this thesis is to describe the users visiting the syringe exchange clinic in Malmö with respect to what characterises the group, how they utilize the services of the clinic and how their patterns
of participation relate to risk behaviour, physical and mental health and social development. The results are analysed in relation to the four different perspectives outlined above. The heterogeneity of the
group has been captured by the use of Stimsons (1973) dimensions “integration in majority society”
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and “involvement in sub-culture”, yielding four different groups of syringe exchangers: “stables”,
“loners”, “two-worlders” and “junkies”.
The study rests on two sources of data: First, a register from the clinic including all syringe exchangers
that have visited the clinic between 1989 and 2003. The register contains 3660 persons and cover
177 700 visits at the clinic. Data concerning socio-demographic background, social situation, service
provided by the clinic, treatment outside the clinic etc. Second, an interview of visitors at the clinic
during 1995, including 496 persons, regarding family background, current social situation, education,
drug use, problems related to drugs, risk behaviour, criminality, treatments and contacts with authorities.
The results show that syringe exchangers, compared to other persons with severe addiction in Malmö,
to a larger extent use amphetamine as their drug-of-choice, that they are older and that they inject
more irregularly. The population visiting the clinic is also heterogeneous with respect to integration in
society and involvement in sub-cultures. The group classified as junkies do, as expected, display the
highest inclination to share syringes and needles with other and hence have the most advanced risk
behaviours.
As to utilization of the programme, the results show that the average syringe exchanger has contact
with the clinic for four years and visits it once a month during that period. Additionally, we can see
that the longer they stay in the programme, the more frequent they visit it. Also with respect to utilization-patterns, we find substantial variations within the studied group. Five categories are discernible:
drop-in visitors with only one or two visits, sporadic visitors who in spite of contacts over a number of years
never really establish a regular contact, intermittent visitors who have had contact over several years but
display a very irregular visiting pattern, regular visitors who relatively fast establish a consistent contact
with visits between uniform time intervals and frequent visitors who tend to stay longer than others and
visit the clinic more often.
Another aspect of utilization is to what extent the distribution of needles and syringes cover the needs
of the visitors (i.e. enough needles and syringes to prevent them from sharing or re-use in unhealthy
way). With a strict definition of need, only a minority manage to cover their needs, but if we apply a
more liberal stance (accepting a more extensive individual re-use) around 90 percent of the average
need is covered.
The highest coverage, actually a surplus, we find among frequent users. This group also utilize complementary service as vaccinations, HIV- and hepatitis-testing and additional health services to a higher
extent. Data also reveals that a very high proportion of the users – almost half the group – on at least
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one occasion has visited the programme without syringe exchange taking place or any complementary
service delivered. Basically these visits seem to be of a more social nature, reinforcing the contacts
between the staff and the visitors. It is likely that these contacts are important, especially for long-term
syringe exchangers.
Our data do not give any clear support for the basic assumption in the public health perspective, i.e.
that syringe exchange reduces the incidence of HIV or hepatitis. Recent sharing of utensils or low coverage of syringe need through the programme do not predict a higher infection risk. Instead we find
that the social contacts with the staff (without syringe exchange) function as a predictor of less incidence. This indicates that the mechanisms may be more complex than just related to the provision of
clean needles and syringes. One expectation from the harm reduction/normalisation perspective was
that the programme should help to increase integration. The result shows that integration increase
over time while sub-cultural involvement decrease. However, the patterns for different groups are very
different and we find no evidence that more frequent contacts as such are related to increased integration. There is however, some evidence that social visits (i.e. without syringe exchange) are positively
related to more integration.
The drug preventive perspective enjoys some support by the fact that 40 percent of the visitors participate in some additional treatment during the time in the programme. We have, though, no information of what role the contact with the clinic has had for this. Further, we see that a majority of these
had similar treatment contact prior to their contact with the syringe exchange programme. Only eight
percent initiated first treatment contact while in the programme
No support could either be found for the restrictive perspective where the programme is supposed to
increase the number of severe addicts. On the contrary has for example Stockholm had a more rapid
increase than Malmö in this respect over the studied period although the overall patterns have been
fairly similar.
This thesis owes gratitude to the meticulous way in which the programme staff has kept the registers
up-to-date and to the willingness of the programme participators to cooperate. The director of the
clinic, MD Stig Cronberg, claimed that the strict programme implementation in this sense has benefited from the fact that it works in a society with a restrictive drug policy. This would also indicate that
the findings may not directly be transferred to a society with a very different drug policy.
Although this thesis provide few definite answers that may serve to justify or falsify all the conceptions
that serves as foundations for the different perspectives, it provides a new and more nuanced picture
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of the programme participators, of their various patterns of utilization of the services and of the processes that are related to their participation.
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Medelåldern bland 1115 injektionsmissbrukare ökade under perioden 1990-1992 från 32 år till 36 år. Antalet kokaininjektioner per månad
minskade från 55 till 44. Injektionsfrekvensen för andra droger förblev oförändrad.

Tre procent av besökarna i ett sprutbytesprogram (n=72) uppgav att de saknade tillgång till rena injektionsverktyg medan motsvarande
siffra för ickebesökare var 28 procent (n=73). Nio procent av sprutbytarna rapporterade att de delat injektionsverktyg under senaste månaden jämfört med 22 procent bland ickebesökare. Bland sprutbytarna uppgav 74 procent att de använde en ny spruta vid varje injektion,
bland ickebesökarna var motsvarande andel 28 procent

I en longitudinell studie följdes 739 injektionsmissbrukare mellan 1995 - 1999. HIV-incidensen var densamma för sprutbytesbesökare som
för ickebesökare.

1599 injektionsmissbrukare ingick i en observationsstudie (”one shot”). Missbrukare som nyttjade sprutbytesprogram löpte mer än dubbelt
så stor risk att HIV-smittas (AOR 2.2) jämfört med injektionsmissbrukare som inte besökte sprutbytesprogram.

88 sprutbytare jämfördes med 320 kontroller under 1988-1995. Sprutbytarna löpte mer än sex gånger så stor risk att HIV-smittas jämfört
med icke sprutbytare.

974 injektionsmissbrukare följdes under i genomsnitt 21 mån. Deltagare i sprutbytesprogram löpte i stort sett dubbelt så stor risk (AOR
1.7) att HIV-smittas jämfört med injektionsmissbrukare som inte besökte sprutbytesprogram.

Författarna undersökte effekterna efter stängningen av ett sprutbytesprogram. Före stängningen av programmet uppgav 86 procent av
sprutbytarna (n=302) att de enbart använde ”säkra” injektionsverktyg erhållna från sprutbytet eller apotek. Fjorton månader efter stängning
hade denna andel minskat till 49 procent (n=76)

684 injektionsmissbrukare ingick i undersökningen, som fann att bland de respondenter som deltagit i sprutbytesprogram under senaste
månaden minskade sprutdelningen med >40procent (AOR 0.57)

1304 injektionsmissbrukare intervjuades vid sex tillfällen under en treårsperiod. Andelen sprutbytare ökade successivt samtidigt som
andelen sprutdelare minskade.
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Självrapporterade data från 426 sprutbytare visade en minskning av injektioner med begagnade sprutor och kanyler. Såväl mottagandesom vidareförmedling av begagnade verktyg minskade avsevärt under studieperioden. 58 procent rapporterade att man lånat använda
verktyg vid baslinjemätning. Vid uppföljning hade denna andel sjunkit till 33 procent. Motsvarande värden för vidareförmedling av begagnade sprutor och kanyler var 72 procent vs. 46 procent.

Ingen skillnad mellan sprutbytare och icke sprutbytare beträffande förekomst av i HIV-infektion. (Sprutbytare totalt 223 personår följdes
upp. För icke sprutbytare 67 personår).

Antalet injektioner per månad förändrades inte för 426 studerade sprutbytare.

I Connecticut ändrades lagstiftningen såtillvida att tillgänglighet till- och innehav av injektionsmaterial underlättades för injektionsmissbrukare. Legaliseringen associerades med en minskning av självrapporterad sprutdelning (52 procent före- vs. 31 procent efter lagändringen) samt en ökad andel missbrukare som införskaffade sprutor och kanyler från apotek (19 procent före- vs. 78 procent efter lagändringen).

Sprutbytare (n = 272) rapporterade mindre sprutdelning – i genomsnitt 4,5 gånger/månad – jämfört med icke sprutbytare (n = 231) 9,2
gånger/månad.

Den genomsnittliga tiden i injektionsmissbruk ökade från 10 till 14 år mellan 1990-1996. Medelåldern ökade från 28 till 37 år. Andelen
som injicerade ≥ 2 ggr/dag minskade från 74 procent – 56 procent.

Bland 282 sprutbytare i England och Skotland hade 20 procent som rapporterat sprutdelning vid baslinjemätning upphört med detta vid
uppföljning två månader senare. Sprutdelningsfrekvensen i kontrollgruppen förändrades inte.

Deltagare i sprutbytesprogram delade sprutor i lika stor omfattning som injektionsmissbrukare som inte nyttjade sprutbyte. (n=207).

I en kohort bestående av injektionsmissbrukare som deltog respektive inte deltog i sprutbytesverksamhet minskade droganvändningen mer
bland icke sprutbytare.

Låg HIV-prevalens. Incidens beräknad från stabil och låg till mycket låg (2 procent) prevalens i studieområdet. Små studerade urval (n =
207).

Bland 1115 injektionsmissbrukare kunde författarna fastställa ett samband mellan ökat nyttjande av sprutbytesprogram och minskad
sprutdelning.

Bland 1630 injektionsmissbrukare som följdes mellan 1988-1995 visade sig sannolikheten för HIV-smitta vara knappt 3,5 gånger lägre
bland missbrukare som besökte sprutbyte kontinuerligt jämfört med bland icke sprutbytare.

I en internationell jämförelse av >7300 injektionsmissbrukare specialstuderades fem städer med stabil förekomst av HIV- infektion mellan
1984-1993. Samtliga städer med varaktig låg förekomst av HIV-infektion hade ökat tillgängligheten till sterila injektionsverktyg för injektionsmissbrukare. Man hade även implementerat HIV-preventiva åtgärder tidigt samt arbetat aktivt med uppsökande insatser.
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Bland sprutor och kanyler som återlämnats till sprutbytesprogrammet minskade andelen som var HIV-infekterade från 69 procent till
mindre än 45 procent under studieperioden 1990-1992. (Resultaten bygger på matematisk modulering.)

Mycket hög HIV-prevalens (> 41procent). Ingen incidens. Incidens beräknad utifrån HIV-test av injektionsverktyg insamlade vid sprutbytet per 100 riskår. Resultaten vilar på matematisk modulering

HIV-prevalensen minskade med 5,8 procent per år i 29 städer med sprutbytesprogram och ökade med 5,9 procent per år i 51 städer utan
program under observationsperioden 1984-1994. Totalt ingick 332892 injektionsmissbrukare i studien varav 75 procent befann sig i någon
form av behandling.

Andelen injektionsmissbrukare som nyttjade sprutbytesprogram som huvudsaklig leverantör av injektionsverktyg ökade från 37 procent
till 50 procent under perioden 1990-1993 bland 2062 studerade missbrukare. Medelåldern ökade under perioden från 28 år till 32 år.
Andelen dagliga injicerare förblev oförändrad.

I en metaanalys av resultat från studier av sprutbytesprogram i fyra städer i USA fann författarna att det genomsnittliga antalet injektioner
med en och samma spruta halverades efter implementering av sprutbytesprogram. Man fann även en signifikant ökning av andelen besökare som uppgav att de använde en ny spruta vid varje injektion.

Deltagande i sprutbytesprogram var inte associerat med lägre sprutdelning. (n=131).

Sannolikheten för sprutdelning var lägre bland sprutbytesbesökare jämfört med icke besökare, såväl avseende senaste månaden (10procent
vs. 23 procent) som senaste tvåårsperioden (33 procent vs. 57 procent). I undersökningen ingick 145 injektionsmissbrukare.

Moderat HIV-prevalens (6-20 procent) 13 fall av smittöverföring under studieperioden. Senare data visar en förhöjd risk för HIV-infektion
bland sprutbytare jämfört med icke sprutbytare (Breuneau, 1997).

Sprutdelning minskade från 31procent vid sprutbytesmottagningens start till 20 procent vid uppföljning. Klorinanvändningen ökade från
30 procent vid sprutbytesmottagningens start till 62 procent vid uppföljning.

Antalet sprutdelningspartners minskade i samma utsträckning för sprutbytare som för injektionsmissbrukare som inte besökte sprutbytesprogram (n=341).

Sporadiskt och reguljärt deltagande i sprutbytesverksamhet var associerat med en förhöjd risk för hepatit-B och C-smitta, jämfört med att
inte delta i sprutbyte (n=247).

Låg HIV-prevalens. Incidens <1 per 100 riskår

I en fall-kontrollstudie visade sig deltagande i sprutbytesverksamhet vara associerat med en sexfaldigt lägre risk för hepatit-B och sjufaldigt lägre risk för hepatit-C jämfört med att inte delta (n = 112).
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Antalet injektioner per månad minskade från medianvärdet 21 till 15 under perioden 1991-1994 bland sprutbytesmottagningens besökare
(n = 586).

Ingen association mellan deltagande i sprutbytesverksamhet och HIV-infektion.

1269 sprutbytare intervjuades angående injektionsbeteende under de 30 dagar som följde efter initialt besök vid sprutbytesmottagningen
samt under senaste 30 dagarna. Andelen som rapporterade att de injicerat med begagnade verktyg minskade från 29 procent till 12 procent.
22 procent rapporterade att de hyrt eller köpt begagnade sprutor och kanyler vid baslinjemätning. Vi uppföljning hade denna andel sjunkit
till 6 procent.

Mycket hög HIV-prevalens (> 41 procent). Incidens 2 per 100 riskår. Meta analys visade att sprutbytet hade en skyddande effekt beträffande HIV-seroincidens (Des Jarlais, 1996).

Antalet injektioner per månad minskade från i genomsnitt 95 till 86 under studieperioden 1992-1993 för 1752 sprutbytare.

Låg HIV-prevalens. Incidens <1 per 100 riskår.

Bruk av begagnade injektionsverktyg minskade mer bland sprutbytare (n=115) jämfört med bland ”icke sprutbytare” under observationsperioden (6 mån). Sprutbytarna deponerade begagnade sprutor och kanyler på ett säkrare sätt jämfört med icke sprutbytare.

Likartad omfattning av narkotikamissbruk bland 77 frekventa sprutbytare som bland 335 injektionsmissbrukare som inte nyttjade sprutbytesprogram.

Hög HIV-prevalens (21 - 40 procent). Ingen incidens.

Fram till 1995 hade sprutbytesprogram kunnat förebygga ytterliggare uppskattningsvis 9660 HIV-infektioner i USA om programmen fått
erforderligt stöd. (Resultaten bygger på matematisk modulering.)

Låg HIV-prevalens (0 – 5 procent). Ingen incidens. Författarna fann 0 seroprevalens bland sprutbytare i Lund medan prevalenstal uppemot
60 procent rapporterats från regioner utan sprutbytesprogram.

Ingen signifikant skillnad mellan förekomst av hepatit-B och C bland missbrukare som injektionsdebuterat före respektive efter implementering av ett sprutbytesprogram. Resultaten förändrades inte efter kontroll mot injektionsmissbrukets varaktighet.

Injektionsmissbrukare som besökte sprutbytesprogram förmedlade använda sprutor och kanyler till missbrukare som inte deltog i programmen (n=217).

Bland 152 sprutbytare hade 18 procent delat injektionsverktyg under 1991. Motsvarande andel bland 176 icke sprutbytare var 52 procent.
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Hög HIV-prevalens (21 - 40 procent). Incidens 4 per 100 person riskår.

Missbrukare som besökte sprutbytesprogram sporadiskt löpte knappt 12 procent större risk för HIV-infektion jämfört med reguljära sprutbytare. Injektionsmissbrukare som inte alls nyttjade sprutbytesprogram hade en lägre HIV-relaterad smittrisk (knappt 3 procent) jämfört
med sporadiska sprutbytare (n=879).

HIV-smitta bland injektionsmissbrukare jämfördes i relation till antalet utbytta injektionsverktyg vid sprutbytesmottagning. Ingen association mellan omfattningen av utväxlade injektionsverktyg och skydd mot HIV-smitta kunde fastställas (n=232)

Bivariat analys påvisade negativ association mellan att delta i sprutbytesprogram och förekomst av sprutdelning. I multivariat analys var
nyttjande av sprutbytesmottagning associerat med minskad användning av begagnade sprutor (n=616).

Moderat HIV-prevalens (6-20 procent). 24 fall av smittöverföring under studieperioden.

Frekventa sprutbytesbesökare löpte större risk att HIV-smittas jämfört med sporadiska besökare (n=1006).

Låg HIV-prevalens. Mycket låg beräknad incidens. Incidens beräknad från stabil & mycket låg (2 procent) prevalens i studieområdet.
Resultaten vilar på matematisk modulering.

Återanvändning av sprutor, kanyler och andra injektionsutensilier minskade bland 710 injektions-missbrukare när apoteksförsäljning
legaliserades och sprutbytesprogram introducerades.

Andelen injektionsmissbrukare som HIV-smittades var lika stor bland sprutbytare som bland icke sprutbytare (n=329).

Sprutdelning minskade mer bland sprutbytare jämfört med bland icke sprutbytare (n=329).

Narkotikakonsumtionen minskade med 14 procent bland sprutbytare i ett metadonprogram. Motsvarande minskning för icke sprutbytare i
samma program var betydligt större – 61 procent (n=329).

694 HIV-negativa injektionsmissbrukare följdes mellan 1996 - 1997. Ett allmänt högt riskbeteende bland frekventa sprutbytesbesökare
förklarade de högre nivåerna av HIV-smitta snarare än deltagandet i sprutbytesverksamheten som sådan.

Låg HIV-prevalens under en följd av år (< 2 procent). Senare data rapporterar seroprevalens kring 40 procent

Under en fyraårsperiod minskade det genomsnittliga antalet sprutdelningstillfällen bland sprutbytesmottagningens besökare från fjorton till
två. Det genomsnittliga antal sprutdelningspartners minskade från två till en (n = 586).
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Riskabel sprutdelning fortgår bland 14 procent av sprutbytarna trots ett väletablerat och omfattande sprutbytesprogram (n=776).

Bland 221 sprutbytesbesökare minskade andelen som under senaste sex månaderna lånat någon annans begagnade spruta från 22 procent
vid baslinjemätning till 8 procent vid uppföljning sex månader senare. På samma sätt minskade andelen som lånat ut begagnade injektionsverktyg från 27 procent till 12 procent.

Andelen sprutbytare som injicerade minst 1 gång/dag minskade från 97 procent vid första mättillfället till 77 procent vid uppföljning efter
sex månader. Antalet injektioner per dag minskade från i genomsnitt 5,7 vid första mättillfället till 4,2 vid uppföljning efter sex månader.

Låg HIV-prevalens. Låg beräknad incidens. Incidens beräknad från tidigare självrapporterat serovnegativt test samt aktuellt HIV blod/saliv
test. Små studerade sampel.

Andelen injektionsmissbrukare som delade sprutor och kanyler minskade från 66 procent 1987 till 36 procent 1992 för hela studiepopulationen (N=5644). I multivariat analys påvisades ett samband mellan frekvent nyttjande av sprutbytesmottagningen och minskad sprutdelning under senaste trettio dagarna (AOR: 0.54).

Bland 5644 studerade injektionsmissbrukare ökade andelen som besökte sprutbytet ≥ 25 under senare år från 14 procent 1989 till 28
procent 1992. Antalet injektioner per dag minskade från i genomsnitt 1,9 1987 till 0,7 1992. Medelåldern ökade från 36 år 1987 till 42 år
1992

Att delta i sprutbytesprogram visade sig inte vara associerat med en lägre mortalitet (n=632).

Tabeller kapitel 4
Tabell B 4.1. Narkotikarelaterade bostadsproblemen i Stockholm, Göteborg och Malmö1). Procent.
Stockholm Göteborg Malmö Sprutbytare Icke sprutbytare
n = 262 2) n = 533 2) n = 888 n = 408 3)
n = 488
Ja
79
81
64
52
75
Nej

11

12

25

31

20

Vet ej

10

7

11

17

5

1)

Data från MAX – 98
2) Data från Stockholm & Göteborg bör tolkas försiktigt pga. stora interna bortfall
3) Mann Whitney U-test mellan sprutbytare & icke sprutbytare; p < 0,001
Tabell B 4.2. Injektionsfrekvens och dominerande drog bland tunga missbrukare
Sammantaget för Stockholm, Göteborg och Malmö1). Procent.
Amfetamin

Heroin

Någon/några ggr

14

6

Periodiskt

24

13

Regelbundet

49

65

Vet ej

13

16

Totalt

100

100

Spearman p < 0,001
1) Data från MAX – 98
Tabell B 4.3. Injektionsfrekvens för sprutbytare och övriga tunga missbrukare i Malmö. Procent.
Injektionsfrekvens
Någon/några ggr
Sprutbytare (n=420)
Övriga (n=423)

I perioder

Regelbundet

13

49

38

Totalt
100

5

10

85

100

(Spearmans´s rho p < 0,001)

Tabeller Kapitel 5
Tabell B 5.1 Förlopp i narkotikamissbruk från debut till injektionsdebut för fyra grupper sprutbytare
(signifikanta skillnader i fetstil)

m

Stables
s.d. n

m

Loners
s.d. n

Two-worlders
m
s.d. n

m

Junkies
s.d. n

m

Totalt
s.d n

ANOVA
p

Cannabis; debutålder

15,1

4,0

121

14,8

3,7

91

15,4

5,5

99

15,1

4,6

176

15,1

4,5

487

Cannabis; ålder regelb. bruk a)

15,6

3,3

102

14,7

2,7

71

15,6

4,9

84

15,3

4,1

176

15,3

3,9

399

n.s.

Amf.; debutålder oralt bruk

17,7

4,0

101

18,8

5,5

76

16,6

4,0

84

16,7

4,8

131

17,3

4,7

392

0,006 b)

Amf; ålder vid regelb oralt bruka)

19,3

5,1

49

19,7

5,9

33

18,4

7,1

31

17,9

4,7

60

18,7

5,5

173

n.s.

Amf; ålder vid injektionsdebut

21,1

6,3

109

21,9

7,1

89

18,7

5,0

97

19,1

5,5

173

20,0

6,0

468

<0,001 b)

Amf; ålder beroende upplevs

22,8

6,1

65

23,6

7,1

52

20,7

6,8

67

21,0

6,6

110

21,8

6,7

294

0,035 c)

Amf; ålder allvarliga konsekv.

23,7

5,5

50

24,3

7,8

33

23,7

7,1

42

23,3

7,9

61

23,7

7,1

186

n.s.

Heroin; debutålder oralt bruk

22,0

5,3

72

23,8

6,8

52

20,9

6,5

58

22,9

8,0

84

22,4

6,8

266

n.s.

Heroin; ålder injektionsdebut

24,1

6,0

97

24,3

6,5

56

23,2

7,6

84

24,3

8,1

145

24,0

7,3

382

n.s.

Heroin; ålder beroende upplevs

24,3

5,5

62

23,9

4,9

34

22,8

7,1

55

21,6

6,1

88

22,9

6,1

239

0,041 d)

Heroin; ålder för allvarliga kons

26,0

5,6

59

25,9

7,2

37

25,1

7,1

53

24,9

7,1

73

25,4

6,7

222

n.s.

a)
b)
c)
d)

Regelbundet bruk = 2 ggr/vecka eller mer
Post Hoc test LSD: stables & loners > two worlders & junkies
Post Hoc test LSD: loners > two worlders & junkies
Post Hoc test LSD: stables > junkies

7

n.s.

Tabell B 5.2. Konsumtionsfrekvens primär drog under senaste 12 månaderna för fyra grupper sprutbytare.
Procent (n = 485)
Stables

Loners

Two-worlders

Junkies

Totalt

1/mån eller mindre
2 - 4 dagar/mån

8,5
9,3

4,3
12,8

10,0
6,0

7,5
6,4

7,6
8,2

2 – 3 dagar/vecka

19,5

17,0

13,0

9,8

14,2

Dagligen/nästan dagligen

62,7

66,0

71,0

76,3

69,9

Totalt
Chi 2; p = 0,14

100

100

100

100

100

Tabell B 5.3. Intensitet i drogmissbruket senaste 12 månaderna – standardiserad skala 0-1
n

m

s.d

Stables
Loners

121
96

0,654
0,662

0,169
0,171

Two-worlders

103

0,667

0,187

Junkies

176

0,718

0,146

Totalt
496
0,681
0,168
ANOVA; p = 0,003 Post Hoc test visar att det lägre värdet för stables, loners och two-worlders jämfört med junkies är statistiskt signifikant på 0,05 nivån.

Tabell B 5.4. Konsumtionsfrekvens drog 1 senaste 12 månaderna efter kön. Procent
män
(n=347)

Stables

Loners

Two-worlders

Junkies

Totalt

9,5
11,9

3,5
10,5

11,3
6,3

7,1
6,3

8,1
8,4

1 gång/mån eller mindre
2-4 dagar/månad
2-3 dagar/vecka

22,6

21,1

15,0

9,5

15,9

Dagligen/nästan dagligen

56,0

64,9

67,5

77,0

67,7
100

Totalt

100

100

100

100

kvinnor

1 gång/mån eller mindre

5,9

5,4

5,0

8,5

6,5

(n=138)

2-4 dagar/månad

2,9

16,2

5,0

6,4

8,0

2-3 dagar/vecka

11,8

10,8

5,0

10,6

10,1

Dagligen/nästan dagligen

79,4

67,6

85,0

74,5

75,4

100

100

100

100

100

Totalt
T-test; p <0,001

Tabell B 5.5. Näst viktigaste missbruksmedel. Procent (n = 496)
Amfetamin
Cannabis

Stables

Loners

10,7
29,8

6,3
35,4

Two-worlders
11,7
31,1

Junkies

Totalt

12,5
29,0

10,7
30,8

Alkohol

7,4

3,1

8,7

7,4

6,9

Heroin

8,3

6,3

6,8

13,1

9,3

Läkemedel

4,1

6,3

14,6

11,4

9,3

Ej uppgivit andradrog

39,7

42,7

27,2

26,7

33,1

Totalt
Chi 2; p = 0,03

100

100

100

100

100
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Tabell B 5.6. De fyra vanligaste missbruksrelaterade
problemområdena för män och kvinnor. Procent.
Män
(n = 258)

Kvinnor
(n = 113)

Totalt
(n = 371)

Relationer

41,8

45,1

42,9

Ekonomi

29,5

25,7

28,3

Hälsa

17,1

20,4

18,1

Annat

11,6

8,8

10,7

Totalt
T-test; p <0,001

100

100

100

Tabell B 5.7. Vårderfarenhet bland kvinnor och män
Män
%

n

m 1)

Kvinnor
%

n

m 1)

p

Erhållit vård för missbruksproblem

253

74

-

108

77

-

n.s.

Öppenvårdade

124

49

12,5

67

62

19,7

0,03

Slutenvårdade

122

48

10,3

44

41

13,3

n.s.

Tvångsvårdade

46

18

8,5

48

44

13,5

0,05

-

-

23,9

0,01

Ålder vid 1:a behandling
26
1) Genomsnittlig sammanlagd tid i respektive vårdform i månader

Tabeller Kapitel 6
Tabell B 6.1. Fem grupper av besökare efter genomsnittligt antal besök & spridning
5 grupper av besökare efter antal besök & spridning

N

M

S.d.

Drop-in (högst 2 besök)

1023

0,4261

1,38628

Sporadiska (3-10 besök)

794

2,8174

2,97854

Intermittenta (11-100 besök, hög spridning)

708

8,1905

3,33662

Få regelbundna (11-100 besök, låg spridning)

658

3,4865

2,72880

Frekventa (> 100 besök)

467

10,2631

3,48519

3650

4,2627

4,45041

Total

Utifrån Stimsons modell klassas de flesta drop-in-besökarna som junkies, vilket även gäller majoriteten bland sporadiska besökare. Inte helt oväntat kategoriseras de flesta intermittenta besökare som stables medan de flesta regelbundna besökare klassas som loners. De flesta frekventa besökare återfinns bland junkies.
Tabell B 6.2. Social integration/subkulturell involvering bland de fem besöksgrupperna. Procent.
Drop-in
Sporadiska
Intermittenta
Få regelbundna
Frekventa

Totalt

(högst 2 besök)

(3-10 besök)

(11-100 besök, hög spridning)

(11-100 besök, låg spridning)

(> 100 besök)

Stables (n = 1004)

6,9

22,7

29,9

23,4

17,1

100

Loners (n = 678)

6,9

25,5

23,5

26,5

17,6

100

T-W (n = 635)

12,8

24,1

26,8

20,6

15,7

100

Junkies (n = 380)

13,4

27,6

17,6

21,8

19,5

100

Totalt (n = 2697)

9,2

24,4

25,8

23,3

17,2

100

(Chi 2 p < 0,001)
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Tabeller Kapitel 7
Tabell B 7.1. Bakgrundsfaktorernas rangkorrelationer (Spearman Rho) med tid sedan senaste sprutdelning
- inklusive täckningsgrad spruta

n
Integration
Involvering

487
487

Spearman Rho
- 0,16**
0,22**

Iv-missbrukets varak-

461

- 0,04

Antal injicerande vän-

345

- 0,003

Uppväxtproblem

487

0,11*

Ålder

487

- 0,11*

Ålder vid injektionsde-

487

- 0,14**

Beroendegrad enl. SDS

478

0,18**

Injektionsintensitet

487

0,15**

Tid i narkomanvård

487

0,22**

Täckningsgrad spruta

464

Eftersom den beroende variabeln – Tid sedan senaste sprutdelningstillfälle – är kodad på så sätt att mer aktuell sprutdelning har högre värden än mindre aktuell sprutdelning innebär
negativa värden att lång tid förflutit sedan senaste sprutdelningstillfälle medan positiva värden är associerade med mer
nylig sprutdelning.

- 0,05

* p < 0,05; ** p < 0.01

Tabell B 7.2. Faktorer som predicerar sprutdelning under senaste året –
inklusive täckningsgrad spruta – logistisk regressiona)

Injektionsfrekvens

Regressionskoefficient (B)

Standardfel
för B

Signifikans (p)

Oddskvot

1,79

0,93

0,05

6,01

Injektionsmissbrukets varaktighet

- 0,10

0,02

< 0,001

0,91

Integration i majoritetssamhället

- 1,49

0,81

0,06

0,22

2,04

0,82

0,01

7,69

- 0,08

0,03

0,002

0,92

0,47

1,22

0,69

1,61

Involvering i missbruksvärlden
Ålder vid iv-debut
Konstant
a)

Stepwise backward deletion – likelihood ratio. N = 318, p < 0,001, Nagelkerke R2 = 0,20.

Modellen har successivt tagit bort variabler med minst förklaringsvärde. Det skedde i följande turordning: total tid i narkomanvård, ålder, amfetamin huvuddrog, heroin huvuddrog, antal injicerande vänner, uppväxtproblem, kön, spruttäckningsgrad,
beroendegrad enligt SDS-skalan.

Tabell B 7.3. Faktorer som predicerar blodsmitta, logistisk regressiona)
Regressionskoefficient (B)

Standardfel
för B

Vaccination mot hepatit-B

1,17

0 - 3 år i injektionsmissbruk

- 2,72

4 - 12 år i injektionsmissbruk

Signifikans (p)

Oddskvot

0,49

0,02

3,23

0,62

0,001

0,07

- 0,94

0,55

0,08

0,39

Integrering i normalsamhället

- 2,41

1,13

0,03

0,09

Konstant

3,13

0,67

0,001

22,78

a)

Stepwise backward deletion – likelihood ratio. N = 328, p < 0,001, Nagelkerke R2 = 0,36.

I modellen ingående variabler reduceras i följande turordning; huvuddrog, sprutdelningens aktualitet, ålder, uppväxtproblem, kön,
injektionsfrekvens, beroendegrad enl. SDS-skalan, ålder vid debut i injektionsmissbruk, subkulturell involvering, antal injicerande
nära vänner, total tid i narkomanvård. Modellen är klart signifikant (p < 0,001), förklarar 36 procent av variationen i blodsmitta och
predicerar 91 procent av individerna rätt. Dock är prediktionen ojämn. Medan 97,5 procent av smittade sprutbytare prediceras rätt
är motsvarande bland osmittade endast 34,4 procent.
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Tabell B 7.4. Prediktion av subkulturell involvering vid senaste besök (multivariat linjär regression, backward deletion)1, 2
B

Std. Error

Beta

t

Sig.

Involvering vid första besök
0,44
0,015
0,49
29,13
0,000
Kön
- 0,03
0,010
- 0,05
- 3,02
0,003
Konstant
0,12
0,014
9,08
0,000
1
Följande variabler har exkluderats ur analysen (i ordningsföljd): ålder, tid i programmet, besöksfrekvens (N = 2689)
P < 0,001; Adjusted R2 = 0,26
2
Beroende variabel = Grad av subkulturell involvering vid senaste besöket. Oberoende variabler = Grad av subkulturell involvering vid första besöket, kön,
ålder, tid i programmet, besöksfrekvens.

Tabell B 7.5. Prediktion av subkulturell involvering vid senaste besök (multivariat linjär regression, backward deletion)1

Involvering vid första besök
Kön

B

Std. Error

0,42

0,02

Beta
0,48

27,28

t

Sig.
0,000

- 0,03

0,01

- 0,04

- 2,49

0,013

Tid i programmet

- 0,003

0,001

- 0,05

- 2,79

0,005

Antal besök per år

- 0,007

0,004

- 0,04

- 2,01

0,05

0,002

0,000

0,06

3,41

0,001

Tablettmissbruk

0,02

0,009

0,04

Konstant

0,12

0,02

Varaktighet i iv-missbruk

2,31

0,02

6,33

0,000

Följande variabler har exkluderats ur analysen (i ordningsföljd): ålder, använt amfetamin under tiden i programmet, antal sprutbytesfria besök, använt
heroin under tiden i programmet (N = 2687)
P < 0,001; Adjusted R2 = 0,25

1
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Materialbilaga

Intervjumaterialet
På följande sidor redovisas de frågor som ställdes i intervjustudien.
I studien ingick 496 sprutbytare som besökte sprutbytesmottagningen under 1995 och var
skrivna i Malmö kommun under detta år.
Datum:

[_______]

Kod:

Kön:

[____] (man=1, kvinna=2)

Födelseår: [______]

Boende och civilstånd
I vilket distrikt bor du?
1=1
2=2
3=3

[______]

[____]

4= 4
5= 5

8 = Övrigt
9 = Vet ej

[____]

Hur bor du för närvarande:
1 = Egen bostad/första hand
2 = Andra hand
3 = Inneboende
4 = Boendekollektiv
5 = Institution
6 = Försöks/träningslägenhet

7 = Familjevård
8 = Hotell
9 = Föräldrar
10= Ingen fast bostad
11= Annat

Hur har du fått tag på din bostad: (Vid egen bostad)
1 = Kontakter
2 = Bostadsförmedling
3 = Direkt från hyresvärd
4 = Medicinsk/social förtur

[____]

5 = Byte
6 = Köp
7 = Ej relevant

Hur många gånger har du flyttat under de senaste 12 månaderna:

[____]

Har du fast partner/stadigt sällskap: (J/N)

[____]

Vem lever du med:

[____]

1 = Ensamstående
2 = Sambo/gift
3 = Tillfällig partner

4 = Föräldrar/släktingar
5 = Kamrater
6 = Annat

Hur många barn bor (stadigvarande) tillsammans med dig:
Hur många av dessa är dina egna barn:
Har du barn som inte bor tillsammans med dig - antal:
Av dessa, har några placerats i samhällsvård - antal:
Använder något av dina egna barn narkotika?

[____]
[____]
[____]
[____]
[____]

(1 = Ja, 2 = Har gjort, 3 = Nej, 9 = Vet ej)

Försörjning och sysselsättning
[____]

Vilken utbildning har du:
1 = Ej fullföljd folkskola, grundskola eller motsvarande
2 = Fullföljt folkskola, grundskola eller motsvarande
3 = Fullföljt gymnasium, fackskola eller motsvarande
4 = Fullföljt eftergymnasial utbildning
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Vilken var din huvudsaklig sysselsättning under de senaste 12 månaderna: [____]
1 = Arbete på öppna marknaden
2 = Skola eller yrkesutbildning
3 = Föräldraledig
4 = Hemmafru/man

5 = Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
6 = Sjukskriven
7 = Saknar sysselsättning
8 = Annat

Om du har arbetat under de senaste 12 månaderna Hur många månader har du arbetat:
I vilken omfattning har du arbetat:
(1 = Heltid

2 = Halvtid

[____] mån
[____]

3 = Deltid)

Har du någon gång haft ett arbete som varat mer än 12 mån: (J/N)

[____]

Vad har du i huvudsak arbetet med:____________________________________________
Hur har du försörjt dig under de senaste 12 månaderna Rangordna dina inkomster:
A-kassa

Föräldrapenning

Narkotika

Studiemedel

AMS bidrag

Föräldrar/anhörig

Prostitution

Underhåll

Barnbidrag

KAS

Sjukbidrag

Ålderspension

Bostadsbidrag

Kriminalitet

Sjukpenning

Annat

Förtidspension

Lön

Socialbidrag

Uppväxt
I vilket land är du född:______________________________ (Anges om annat än Sverige)
I vilket land är din far född:__________________________
I vilket land är din mor född:_________________________
Hur gammal var du när du bosatte dig i Sverige:
[____]
Vad har din far i huvudsak arbetat med under din uppväxt
(0-18 år):________________________ och din mor:_____________________________
Fader okänd: [__] (J/N) Moder okänd: [__] (J/N)
Vilka bodde du huvudsakligen tillsammans med under din uppväxt:
0 - 2 år: [____]
1 = Båda biologiska föräldrarna
6 = Släktingar
2 = Mamma
7 = Fosterföräldrar/Adoptivföräldrar
3 - 6 år: [____]
3 = Pappa
8 = Institution
7 - 14 år: [____]
4 = Mamma och styvfar
9 = Annan/andra
5 = Pappa och styvmor

10= Ensam

Hade du nära kontakt med någon vuxen,
förutom vårdnadshavare, under din uppväxt (J/N)
Vem:_________________________________

[____]

Hur bodde du under största delen av din uppväxt

[____]

1 = Villa
2 = Radhus

3 = Insatslägenhet
4 = Hyreslägenhet

5 = Annat

13

Har någon i din familj eller där du vuxit upp haft problem med alkohol, droger eller haft
psykiska besvär:
Om ja, fyll i tabellen nedan och ange även om de fått behandling för dessa besvär.
Alkohol Behandling

Droger

Behandling

Psykiska

Behandling

Läkemedel

Mor
Far
Styvförälder
Andra familje medlemmar
Foster/adoptiv föräldrar
Partner

Vilka myndigheter har du haft kontakt med pga något du själv har gjort/orsakat
Myndighet

Haft kontakt Pga.
någon gång missbruk

Haft kontakt de
senaste 12 mån

Pga. missbruk

Polisen
Kronofogden
Socialtjänsten
Länsstyrelsen
Sjukvården

Fysisk och psykisk hälsa
Hur upplever du ditt nuvarande fysiska hälsotillstånd:
1 = Mycket bra
2 = Ganska bra

Hur upplever du ditt nuvarande psykiska hälsotillstånd:
1 = Mycket bra
2 = Ganska bra

[____]

3 = Ganska dåligt
4 = Mycket dåligt

[____]

3 = Ganska dåligt
4 = Mycket dåligt

Bruk av narkotika och andra droger
[____]

Röker du tobak:
1 = Ja
2 = Nej, har aldrig rökt

3 = Nej, med undantag av speciella tillfällen
4 = Nej, har slutat

Om du rökt tobak:
Hur gammal var du första gången du rökte tobak:

[____]

Hur gammal var du när du började röka tobak regelbundet:

[____]

Sniffar du (Thinner, lim, butangas, eller liknande)

[____]

1 = Ja
2 = Nej, har aldrig prövat

3 = Nej, bara prövat
4 = Nej, har slutat

Hur gammal var du när du drack dig full första gången:

[____]

Hur många gånger har du varit full under de senaste 30 dagarna: Ungefär [____] ggr
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[____]

Med vem IV-debuterade du:
1 = Partner
2 = Nära kamrat/kamrater
3 = Annan kamrat/kamrater

4 = Ensam
5 = Okänd
6 = Annan

7 = Förälder
8 = Syskon
9 = Vet ej

[____]

Var skedde IV-debuten: (plats)
1 = Hemma
2 = Hemma hos kamrat/partner
3 = Källare/”klubblokal”

4 = Knarkarkvart
5 = På stan
6 = Fängelse

7 = Behandlingshem
8 = Annat
9 = Vet ej

Har du delat spruta med någon annan person (tagit emot en spruta som någon annan har använt)
Vid IV-debut

[____](J/N)

Någon gång under min missbrukstid (utöver IV-debut)

[____](J/N)

Under det senaste året

[____](J/N)

Under de senaste 30 dagarna

[____](J/N)

Har du finansierat dina inköp av narkotika, under de senaste 12 månaderna
endast med legala inkomster:
[____](J/N)
Har du under de senaste 30 dagarna varit påverkad
av narkotika på arbetsplatsen eller i skolan:

[____]

(1 = Ja, 2 = Nej, 3 = Ej relevant)

Har du under de senaste 30 dagarna tagit narkotika under arbetstid/skoltid: [____]
(1 = Ja, 2 = Nej, 3 = Ej relevant)

Har du under de senaste 30 dagarna kört bil narkotikapåverkad:
(1 = Ja, 2 = Nej, 3 = Ej relevant)
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[____]

Missbruksrelaterade problem och behandling
(Vilket alternativ stämmer bäst in på dig)
Hur ofta har du känt att du tappat kontrollen
över ditt narkotikabruk:
1 = Aldrig eller nästan aldrig
2 = Ibland

Hur ofta har du känt dig illa till mods vid tanken på att
inte kunna tillfredsställa ditt sug efter narkotika:
1 = Aldrig eller nästan aldrig
2 = Ibland

[____]

3 = Ganska svårt
4 = Inte särskilt svårt

Anser du att ditt nuvarande narkotikabruk vållar dig några problem:
1 = Inga problem
2 = Vissa problem

[____]

3 = Ofta
4 = Alltid eller nästan alltid

Hur svårt tror du att det skulle vara att sluta med narkotika:
1 = Omöjligt
2 = Mycket svårt

[____]

3 = Ganska mycket
4 = Mycket

Hur ofta önskar du att du kunde sluta med narkotika:
1 = Aldrig eller nästan aldrig
2 = Ibland

[____]

3 = Ofta
4 = Alltid eller nästan alltid

Hur mycket oroar du dig för ditt narkotikabruk:
1 = Inte alls
2 = Lite

[____]

3 = Ofta
4 = Alltid eller nästan alltid

[____]

3 = Stort problem
4 = Ej aktuellt

Om problem, vilka:__________________________________________________________
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Debutålder för
(oralt....) bruk

Ålder för
regelbundet
(oralt...) bruk
(regelbundet =
2ggr/v eller mer)
Debutålder för
IV-bruk
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(Om debut i ett preparat sker direkt med IV, ange enbart debutålder för IV-bruk)

Läkemedel

Övriga droger

Anabola steroider

Hallucinogener

Kokain

Heroin/Opiater

Amfetamin/CS

Hasch

Alkohol

Preparat

Ålder för
regelbundet
IV-bruk

bakrus/snedtändning etc)

Ålder då eventuella
allvarligare negativa
konsekvenser först
upplevdes (avser ej

Om du känt
dig beroende
av drogen,
ålder för detta
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Använd koderna nedan för att ange frekvens och dominerande intagningssätt
Kod
Frekvens
Intagningssätt
1
Ej bruk
Injicerar
2
1 ggr/månad eller mindre
Röker
3
2-4 ggr månad
Äter/dricker
4
2-3 dgr/vecka
Sniffar
5
4-6 dgr/vecka
Annat
6
Dagligen
Ej intag

Frekvens

Skriv namn i rangordning

Frekvens

Intagningssätt

senaste 30 dagarna

Ange ”tyngsta” intagningssätt.
Om det mest förekommande
intagningssättet är något annat,
ange kod för detta inom parentes ()

Intagningssätt

senaste 12 månaderna

Preparat

Skriv in de preparat du använder i rangordning med det för dig viktigaste först och ange sedan hur ofta du använder dem och det vanligaste
sättet att ta dem på

Mönster

Har du fått vård eller behandling för problem som uppstått
som en följd av ditt drogbruk (J/N)

[____]

Om ja, fyll i tabellen
Ålder för första
behandlingstillfälle

Sammanlagd tid i Sammanlagd tid i Varav tid i
öppenvård, mån slutenvård, mån tvångsvård, mån

När avslutade du
din senaste behandl

För alkoholproblem
För narkotikaproblem
För läkemedel

Har du någon gång haft kontakt med psykiatrisk
sjukvård innan du började använda narkotika: (J/N)

[____]

Deltar eller har du deltagit i metadonbehandling:

[____]

1 = Nej, aldrig aktuellt
2 = Ja, pågående behandling

3 = Ja, tidigare men avslutat
4 = Erhållit remiss

Nätverk
Har du haft kontakt med någon av dina föräldrar
eller syskon under den senaste 30 dagarna: (J/N)

[____]

Vilken/vilka av nedanstående känner till att du använder droger
[____] Familjen (Föräldrar/syskon/barn) (markera det som gäller)
[____] Partner
[____] Närmaste vänkretsen
[____] Arbetsgivare
[____] Socialtjänsten
[____] Polisen
( 1=Ja, 2=Nej, 3=Ej relevant )

Ange i tabellen hur många nära vänner du har och hur många du regelbundet umgås med,
samt hur många bland dem som injicerar, använder, respektive har använt narkotika
Antal

Antal som använder
narkotika

Antal av dessa som
injicerar narkotika

Antal som tidigare använt
narkotika - men slutat

Nära vänner
Umgås med

Hur ser du på dig själv i förhållande till samhället:
1 = Jag känner mig väl anpassad i samhället
2 = Jag känner att jag lever i utkanten av samhället
3 = Jag känner att jag lever utanför samhället
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[____]

Kriminalitet
Har du någon gång blivit förhörd av polisen på grund av
misstänkt inblandning i brott:
( 1 = Ja, 1 ggr

2 = Ja, flera ggr

[____]

3 = Nej)

Har du någon gång blivit dömd för något brott: (J/N)
Om ja - kryssa i tabellen nedan:
Någon gång Senaste 12 månade Fängelse
Typ av brott
Våld

[____]

Tillgrepp / stöld
Bedrägeri
Trafik
Narkotika
Sexuella
Häleri
Övriga
Om du har suttit i fängelse, hur många månader sammanlagt:

[____]

Tack för din medverkan!
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Bedömning av IP’s tillförlitlighet & psykisk/fysisk hälsa
(Besvaras av intervjuaren)
Var IP påverkad av missbruksmedel under intervjun:
1 = Ej påverkad
2 = Tveksam om påverkad

3 = Lätt påverkad
4 = Kraftigt påverkad

Upplevde du intervjusvaren som tillförlitliga:
1 = I huvudsak tillförlitliga
2 = Osäker

[____]

2 = Avvikande )

[____]

Vilket var ditt intryck av IP’s klädskick:
( 1 = Gott

2 = Mindre gott

3 = Dåligt )

[____]

Vilket var ditt intryck av IP’s hygien:
( 1 = God

2 = Dålig )

Hur upplever du IP’s nuvarande fysiska hälsotillstånd:
1 = Mycket bra
2 = Ganska bra

1 = Mycket bra
2 = Ganska bra

[____]

3 = Ganska dåligt
4 = Mycket dåligt

[____]
[____]
[____]

Har IP haft hepatit A:
Har IP haft hepatit B:
Har IP hepatit C:
2 = Nej,

[____]

3 = Ganska dåligt
4 = Mycket dåligt

Hur upplever du IP’s nuvarande psykiska hälsotillstånd:

( 1 = Ja,

[____]

3 = Dålig kontakt

Vilket var ditt intryck av IP’s klädstil:
( 1 = Normal

[____]

3 = I huvudsak otillförlitliga

Hur upplevde du kontakten med IP under intervjuen:
1 = God kontakt
2 = Ambivalent kontakt

[____]

9 = Vet ej )

Är IP vaccinerad mot hepatit: (J/N)

[____]

Har IP genomgått HIV-test och vad var resultat:

[____]

1 = Testad - positiv
2 = Testad - negativ
3 = Säjer sig vara testad

5 = Aldrig testad
9 = Vet ej

Om IP är HIV-testad, har test gjorts under de 3 senaste månaderna: (J/N)

[____]

Ej aktuellt missbruk, datum för sista spruthämtning

[___-___-___]
DD - MM -ÅÅ

Intervjuare:___________________________________________________________________
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Metodbilaga
Tabeller avseende skalorna för social integration respektive subkulturell involvering
Tabell 1. Operationalisering av index för integrering i majoritetssamhället med utgångspunkt i intervjudata.

Huvudsaklig sysselsättning senaste 12 månaderna
o Ingen sysselsättning alternativt sjukskriven
o Hemmafru/man, arbetsmarknadspolitisk åtgärd
o Arbete, studier eller föräldraledighet
Totalt antal månader i arbete eller studier senaste året
o Arbetat/studerat 0-5 mån
o Arbetat/studerat 6-12 mån
Huvudsaklig försörjning senaste 12 månaderna
o Kriminalitet, narkotikaförsäljning, prostitution
o Sjukpenning/bidrag, socialbidrag, bostadsbidrag, annat
Aktuell bostadssituation
o Institution, hotell, bostadslös
o Inneboende, träningslägenhet, familjevård, föräldrar, annat
o Egen bostad
Antal flyttar senaste 12 månaderna
o Flyttat 3 eller fler gånger
o Flyttat 0 - 2 gånger
Kontakt med föräldrar och syskon senaste 30 dagarna
o Ingen kontakt
o Haft kontakt
Missbruket känt/okänt av familjen (föräldrar & syskon)
o Missbruket känt
o Missbruket okänt
Missbruket känt/okänt i den närmaste vänkretsen
o Missbruket känt
o Missbruket okänt
Antal nära vänner som inte missbrukar narkotika
o Ingen nära missbruksfri vän
o 1 till 2 nära missbruksfria vänner
o 3 eller fler missbruksfria vänner
Har fast partner som inte missbrukar narkotika
o Nej
o Ja
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0 poäng
1 poäng
2 poäng

70 %
17 %
13 %

0 poäng
1 poäng

86 %
14 %

0 poäng
1 poäng

66 %
21 %

0 poäng
1 poäng
2 poäng

17 %
31 %
52 %

0 poäng
1 poäng

28 %
72 %

0 poäng
1 poäng

57 %
43 %

0 poäng
1 poäng

87 %
13 %

0 poäng
1 poäng

95 %
5%

0 poäng
1 poäng
2 poäng

50 %
28 %
22 %

0 poäng
1 poäng

78 %
22 %

Tabell 2. Operationalisering av index för subkulturell involvering (intervjudata)

Missbruksrelaterade myndighetskontakter senaste 12 månaderna - polis
o Ingen kontakt med polisen
0 poäng
o Kontakt med polisen
1 poäng
Missbruksrelaterade myndighetskontakter senaste 12 månaderna - kronofogden
o Ingen kontakt med kronofogden
0 poäng
o Kontakt med kronofogden
1 poäng
Missbruksrelaterade myndighetskontakter senaste 12 månaderna - länsstyrelsen
o Ingen kontakt med länsstyrelsen
0 poäng
o Kontakt med länsstyrelsen
1 poäng
Missbruksrelaterade myndighetskontakter senaste 12 månaderna – socialtjänsten
o Ingen kontakt med socialtjänsten
0 poäng
o Kontakt med socialtjänsten
1 poäng
Vård för missbruksproblem
o Ej erhållit vård för missbruksproblem
0 poäng
o Erhållit vård för missbruksproblem
1 poäng
Tvångsvård för missbruksproblem
o Ej erhållit tvångsvård för missbruksproblem
0 poäng
o Erhållit tvångsvård för missbruksproblem
1 poäng
Förhörd av polis på grund av brottsmisstanke
o Aldrig förhörd
0 poäng
o Förhörd en gång
1 poäng
o Förhörd flera gånger
2 poäng
Dömd för brott
o Aldrig dömd för brott
0 poäng
o Dömd för brott en eller flera gånger
1 poäng
Antal månader i fängelse
o Aldrig i fängelse
0 poäng
o 1 - 6 månader fängelse
1 poäng
o 7 månader eller mer i fängelse
2 poäng
Upplevt påtagliga negativa fysiska konsekvenser av missbruket
o Ej upplevt negativa fysiska konsekvenser
0 poäng
o Upplevt negativa fysiska konsekvenser
1 poäng

51 %
49 %
59 %
41 %
25 %
75%
0,5 %
99,5 %
27 %
73 %
81 %
19 %
4%
7%
89 %
10 %
90 %
32 %
16 %
52 %
81 %
19 %

Tabell 3. Operationalisering av index för integrering i majoritetssamhället (registerdata)2

Arbetade besökaren vid initial intervju
o Nej
o Ja
Har besökarens försörjning utgjorts av
o Förtidspension/sjukbidrag/socialbidrag
o Lön/A-kassa/KAS/studiemedel
Har besökaren eget bostadskontrakt
o Nej
o Ja

2

0 poäng
1 poäng
0 poäng
1 poäng
0 poäng
1 poäng

Integrerings- respektive involveringsindex som utgår från registerdata är konstruerade för att belysa förändringar under tiden i programmet. Av detta skäl förefaller det mindre meningsfullt att redovisa en procentuell fördelning.
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Tabell 4. Index för subkulturell involvering (registerdata)

Har besökaren avgiftats
o Nej
0 poäng
o Ja
1 poäng
Har besökaren varit inskriven på behandlingshem
o Nej
0 poäng
o Ja
1 poäng
Har besökaren tvångsvårdats
o Nej
0 poäng
o Ja
1 poäng
Har besökaren häktats
o Nej
0 poäng
o Ja
1 poäng
Har besökaren suttit i fängelse
o Nej
0 poäng
o Ja
1 poäng

Tabell 5. Korrelation mellan
Spearmans
rho
Korr. koef.
Integrering
intervjudata
p
Involvering
intervjudata

Korr. koef.
p

integrerings- respektive involveringsdimensionenerna i två datamaterial (n = 231)
Integrering
Involvering
registerdata
registerdata
0,22
0,01
0,799
0,001
- 0,09
0,24
0,138

0,000

Tabell 6. Faktoranalys av integrationsindex (*) – Enfaktorlösning a)
Sysselsättning

0,83

Tid i arbete

0,77

Försörjning
Bostadssituation

0,82
0,45

Kontinuitet i boende

0,47

Kontaktomfång visavi familjen
Antal nära vänner

0,37

Missbruket känt av familjen
Missbruket känt i vänkretsen
Missbruksfri partner
a)

Endast laddningar > 0,30 redovisas

(*) Avser intervjumaterialet

Tabell 7. Faktoranalys av index för subkulturell involvering (*) - Enfaktorlösning
Missbruksrelaterad myndighetskontakt - polis
0,40
- kronofogde

0,58

- länsstyrelse
- socialtjänst
Vård för missbruksproblem
Tvångsvård för missbruksproblem
Förhörd pga. brottsmisstanke

0,72

Dömd för brott

0,70

Dömd till fängelse

0,61

Allvarliga fysiska konsekvenser av missbruk
a)

Endast laddningar > 0,30 redovisas

(*) Avser intervjumaterialet
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a)

Tabell 8. Faktoranalys av index för uppväxtvillkor a)
Enfaktorlösning
Boende 0-2 år ordinal 4 grupper

0,78

Boende 3-6 år ordinal 4 grupper

0,85

Boende 7-14 år ordinal 4 grupper

0,82

Boende 15-18 år ordinal 4 grupper

0,50

Alk/drogproblem i familjen under NNs uppväxt

0,40

Psykproblem i familjen under NNs uppväxt

0,25

a) Endast laddningar >0,25 redovisas
b) Roterad faktor matris: Varimax, Kaiser normalisering

Faktorn förklarade 42 procent av variansen och laddades främst av variabler associerade med boendeförhållanden.
Genomsnittlig intern korrelation mellan de olika indikatorfrågorna (intern konsistens) prövades med Cronbach´s
Alpha och skalan visade en reliabilitets-coefficient på 0,65.

The Severity of Dependence Scale (SDS)

SDS-skalan innehåller fem frågor som alla berör upplevelse av sviktande kontroll samt fixering vid- och oro över
narkotikakonsumtionen. Frågorna lyder;
1) Hur ofta har du känt att du tappat kontrollen över ditt narkotikabruk?
2) Hur ofta har du känt dig illa till mods vid tanken på att inte kunna tillfredsställa ditt sug efter narkotika?
3) Hur mycket oroar du dig för ditt narkotikabruk?
4) Hur ofta önskar du att du kunde sluta med narkotika?
5) Hur svårt tror du att det skulle vara att sluta med narkotika?
Varje fråga ger mellan 0 – 3 poäng (0 = aldrig/nästan aldrig; 1 = ibland; 2 = ofta; 3 = alltid/nästan alltid för frågorna
1 – 4 och 0 = inte särskilt svårt; 1 = ganska svårt; 2 = mycket svårt; 3 = omöjligt för fråga 5). Skalan kan alltså ge
maximalt 15 poäng (5X3 poäng) och högre totalpoäng indikerar högre grad av beroende. I nedanstående tabell
åskådliggörs sprutbytarnas svarsfördelning på respektive fråga.
Tabell 9. Sprutbytarnas svarsfördelning på SDS-skalan (n = 496) Procentuell fördelning inom respektive fråga
Fråga 1 – 4

Aldrig/nästan aldrig

Ibland

Ofta

Alltid/nästan alltid

Hur ofta har du känt att du tappat kontrollen över ditt
narkotikabruk

36,6

27,3

18,6

17,5

Hur ofta har du känt dig illa till mods vid tanken på att inte
kunna tillfredsställa ditt sug efter narkotika

41,9

24,6

17,7

15,8

Hur mycket oroar du dig för ditt narkotikabruk

24,8

23,2

20,9

31,1

Hur ofta önskar du att du kunde sluta med narkotika

18,8

19,2

19,1

42,9

Inte särskilt svårt

Ganska svårt

Mycket svårt

Omöjligt

39,4

26,3

26,1

8,2

Fråga 5
Hur svårt tror du att det skulle vara att sluta med narkotika

Skalan testades i faktoranalys – dels globalt för samtliga sprutbytare – dels efter narkotiskt huvudpreparat. Resultat
presenteras i Tabell 10.
Tabell 10. Faktoranalys av SDS-skalan – enfaktorlösning (*)
Komponent

Globalt

Amfetamin

Kontroll

0,79

0,81

0,62

Globalt – för samtliga sprutbytare – resulterade faktorana-

Sug

0,78

0,78

0,57

lysen i en lösning som sammantaget förklarade 56,8 pro-

Oro

0,80

0,76

0,76

Sluta

0,77

0,72

0,72

cent av variansen. Skalans interna konsistens – mätt med

Hur svårt

0,62

0,56

0,32

(*) Avser intervjumaterialet (n = 496)

Heroin

Cronbach´s alpha var 0,81. För sprutbytare som använder
amfetamin som huvuddrog resulterade faktoranalysen i en

lösning som sammantaget förklarade 53,4 procent av variansen och där den interna konsistens var 0,78. Motsvarande
för heroin var en lösning som förklarade 37,8 procent av variansen och vars interna konsistens var 0,56.

25

