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Förord 
 

Vänner, det gångna året var ett hektisk sådant med många järn i elden så att säga.  
 
Vi genomförde som vi gjort sedan 2008 vårt årliga seminarium, förutom det så 
arrangerade vi också ett om hepatit C.  
 
Jag, Kicki och Louise har tillsammans eller var för sig deltagit i flera olika 
referens/brukarråd på Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt 
Socialdepartementet. På grund av det sistnämnda så blev jag tillfrågad om att 
tillsammans med departementet delta på CND-mötet i Wien dec 2015 (Commission on 
Narcotic Drugs). 
 
Vad är då CND kan ni undra? Det är där länders representanter diskuterar 
narkotikafrågor och mötet i december var extra viktigt för att FN där skrev 
slutdokumentet som man sedan ska diskutera och rösta igenom, vilket också skedde i 
FN-husets generalförsamling i New York. Jag var där medbjuden som rådgivare till 
Socialdepartementet och socialminister Gabriel Wikström som även ledde gruppen som 
var i NYC. Totalt var vi 8 personer på plats. 
 
Hur som helst, arbetet med naloxon har vi arbetet hårt med. Att naloxon inte redan finns 
i gruppen vi organiserar är i mina ögon en skandal. Att det nu inte införs är ytterst 
konstigt med tanke på de höga dödstal vi har i Sverige. Trots att det finns olika syn på 
hur dödstalen räknas så sprids det i vår grupp internationellt och att det inte gör det här 
ses som en skandal. Här har nu politiker, läkare och andra styrande ett kanontillfälle att 
göra något som direkt räddar liv, vad väntar ni på?  
 
En annan fråga vi lyft i alla expertgrupper vi sitter med i är att narkomanvårds- och 
substitutionskliniker måste nu börja ta tag i gruppens generella hälsotillstånd. Gruppen 
pensionärer med substitutionsbehandling ökar snabbt, och det är i sig ett bevis på att 
metadon/buprenorfin faktiskt räddar liv. Det andra vi driver är att klinikerna måste 
fokusera på hepatit C. Tänk på att det inom vår grupp finns 50,000 människor som har 
en dödlig blodsmitta.  
 
Detta får bli mina ord.  
 
Ordförande Berne Stålenkrantz 
 
Stockholm 2016 
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Föreningsförklaring - om svenska brukarföreningen 
 
Engagemanget sedan vi startade föreningen har alltid drivits med utgångspunkten att 
det ska gå att föra en konstruktiv och utvecklande dialog där brukarperspektivet ses 
som en självklar aspekt, att vi ska fungera som brobyggare mellan samhället och 
medlemskollektivet. Vi tror att förändring är möjligt, och att förändring möjliggörs i 
samtal. För att en sådan dialog ska vara möjlig krävs att de som ytterst berörs också 
kommer till tals. Vi strävar efter att bli en fullvärdig part i diskussionerna och att vi har 
en viktig uppgift som brobyggare. 
  
Föreningens medlemmar har värdefulla kunskaper som vi anser ska ligga till grund för 
utformningen av såväl vårdens som socialtjänstens arbetsmetoder samt inte minst 
inriktningen på narkotikapolitiken. Vi som är aktiva inom föreningen anser oss vara en 
omistlig – livsnödvändig - röst i den svenska narkotikadebatten. Utan dialog och 
konstruktivt samarbete går det inte att rädda liv.  
 
Brukarföreningen består av brukare och inte av professionella ombud som annars 
brukligt är inom “klientrörelsen”. Vi organiserar även ett stort antal anhöriga och 
vänner. Vår viktigaste uppgift är att åstadkomma och delta i samverkansformer där 
brukarsynpunkter framförs.  
 
Vi hjälper vidare kamrater i nöd med överklaganden, anmälningar, ger information om 
patienträttigheter, driver ett aktivt lobbyarbete, skriver debattartiklar, framför ofta våra 
synpunkter i TV och radio och via andra kanaler.  
 
Svenska Brukarföreningens viktigaste två uppgifter:  
 
1: I första hand få till ett samtal med samhällets institutioner, politiker, media, 
socialtjänst och sjukvård - med syftet att skapa inflytande genom brobyggande, att själva 
äga frågorna som rör våra liv.  
 
2: I andra hand – eller som en naturlig följd av det förra – så handlar det om att stärka 
medlemskollektivet både som grupp och enskilt. Det viktigaste är att den enskilde en 
dag ska våga stå upp för sig själv, att självförtroende skapas, att våga säga som det är – 
att aldrig mer behöva anpassa det man säger gentemot socialtjänst eller narkomanvård, 
utan säga som det är. Det är för oss en fundamental fråga och något vi aldrig kommer ge 
avkall på. Allt det här ryms inom ordet ”empowerment”.  
 
Det är detta som blir kvar när vi kokar ner allt vi inom SBF gör, och det inbegriper våra 
lokalföreningar och nära anknutna föreningar som anhöriga.  
 
Att tala i egen sak – brukarperspektivet och empowerment 
 
Det är viktiga frågor för oss där det blir av yttersta vikt att vi är dem vi talar om och 
organiserar. Devisen ”nothing about us without us”, eller ”inget om oss utan oss”, är den 
filosofiska princip som genomsyrar allt vi gör och strävar efter. En princip som är syftad 
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till att ge empowerment, att tala i egen sak är en fråga om empowerment. Ett av de stora 
problemen i ”missbruksvården” är att andra tar på sig att definiera enskildas behov. 
Samma sak gäller debatten i stort när det handlar om människor som använder 
narkotika – när andra utan egen erfarenhet tar på sig att tala för oss är det motsatsen till 
empowerment.  
 
Det är av samma skäl som alla som arbetar i SBF är mycket försiktiga när vi uttalar oss: 
vi tar inte på oss att tala för någon annan grupp människor med erfarenheter vi inte har.   
 
Vi menar också att det är av yttersta vikt att alltid framhålla principen att 
brukarperspektivet måste genomsyra allt policyskapande – och alla sådana processer – i 
samhället. Den grupp som berörs och påverkas av olika beslut måste givetvis vara 
delaktiga i processer som leder fram till dem.  

Vancouverdeklarationen 
 
 
VANCOUVERDEKLARATIONEN 
 
Varför världen behöver ett internationellt nätverk av aktivister som använder 
narkotika 
 
Vi är människor från hela världen som använder narkotika. Vi är människor som har marginaliserats och 
diskriminerats; vi har dödats, utsatts för onödigt lidande och skada, satts i fängelse, framställts som onda, 
och stereotypt som farliga och oförmögna. Nu är det dags att höja våra röster som medborgare, fastställa 
våra rättigheter och återta rätten att tala i egen sak, att vara våra egna talespersoner som strävar efter 
egenmakt: 

 Att göra det möjligt för människor över hela världen att överleva och utvecklas i trygghet, vare sig 
vi använder narkotika lagligt eller olagligt och att använda våra egna röster som för att få 
meningsfyllt inflytande i alla de beslut som påverkar våra liv.  

 Att bidra till en större förståelse för de erfarenheter som människor som använder illegala 
preparat har, och i synnerhet för den destruktiva konskevensen av nuvarande narkotikapolitik 
som påverkar användare av narkotika, men som också påverkar medborgare som inte använder 
narkotika. Detta som en viktig del av utvecklingen av sociala åtgärder på alla nivåer, lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt.   

 Att använda oss av våra egna förmågor och kunskaper för att kunna träna och utbilda andra, 
särskilt våra kamrater och andra medborgare som berörs av narkotika i våra samhällen.  

 Att förespråka universell tillgång till de verktyg som finns för att minska skador som människor 
som använder narkotika riskerar att utsättas för i sitt dagliga liv, inklusive I) , beroendevård, 
anpassad medicinsk vård för narkotikaanvändning II) reglerad tillgång till avancerade läkemedel 
som vi behöver III) tillgång till injektionsutrustning inklusive injektionssprutor och rör likväl som 
IV) faciliteter för säkert omhändertagande av använda verktyg, V) uppsökande verksamhet i våra 
egna miljöer med ärlig och färsk information om narkotika och alla deras användningsområden, 
inklusive VI) säkra faciliteter för konsumtion som är nödvändiga för många av oss.  

 Att säkerställa våra rättigheter till evidensbaserad och objektiv information om narkotika och hur 
vi ska skydda oss själva från eventuella negativa konsekvenser av narkotikaanvändande. Detta 
ska ske genom universell (lika) tillgång till en jämlik och brett omfattande sjukvård och 
socialtjänst, och möjligheter till trygga, stödjande och billiga bostäder och möjligheter till 
arbetstillfällen. 

 Att fungera som stöd för etablerade lokala, regionala, nationella och internationella nätverk av 
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människor som lever med hiv/aids, hepatit och andra grupper som berörs av skademinimerande 
åtgärder, agera för att aktiva narkotikaanvändare medverkar på varje nivå av beslutsfattande, 
framför allt att vi har möjlighet att ingå i styrelser i sådana organisationer och för detta få adekvat 
ersättning för våra utgifter, vår tid och vår kunskap. 

 Att ifrågasätta nationell lagstiftning och internationella avtal som för närvarande hindrar de flesta 
av oss från att leva trygga och hälsosamma liv. 
 

Väl medvetna om svårigheterna att bygga ett sådant nätverk, strävar vi efter att:  
 

 Respektera mångfald och att erkänna varandras olika bakgrunder, kunskaper, förmågor och 
kapaciteter och odla en trygg och understödjande miljö inom nätverket oavsett vilken typ av 
narkotika vi använder eller hur vi använder dem. 

 Sprida information om vårt arbete i syfte att stödja och uppmuntra utvecklingen av 
brukarföreningar i samhällen och länder där de inte förkommer. 

 Främja tolerans, samråd och samarbete, och att skapa en kultur av aktivt deltagande, med fokus 
på demokratiska principer och att skapa en struktur som främjar fullständigt deltagande i 
beslutfattandeprocessen. 

 Största möjliga inkludering med speciellt fokus på dem som oproportionerligt utsätts för 
(ytterligare) förtryck på grund av könsidentitet, sexuell läggning, socioekonomisk status, religion, 
osv. 

 Säkerställa att människor som använder narkotika inte fängslas, och att de som blir det har 
samma rätt till hälsosamma och respektfulla villkor och vårdinsatser; inklusive beroendevård och 
tillgång till ett hälsobefrämjande utbud, som injektionsverktyg, kondomer och medicinsk 
behandling. Åtminstone likvärdig med den vård de skulle få på utanför murarna.  

 Kämpa emot avrättningar och andra inhumana behandlingar av människor som använder 
narkotika världen över. 

 Slutligen, det mest grundläggande behovet att etablera ett sådant här nätverk kommer från det 
faktum att ingen grupp förtryckta människor någonsin uppnått frihet utan inblandning av dem 
det handlar om, dvs de som är direkt utsatta av förtrycket. Genom gemensam handling kämpar vi 
för att förändra lokala, regionala, nationella och internationella narkotikalagar och utforma en 
evidensbaserad narkotikapolitik som respekterar människors rättigheter och värdighet istället 
för en som drivs av moralism, stereotypa uppfattningar och lögner.  

 
Vancouver, Kanada,  april 30, 2006 
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Styrelsen  
 
Styrelsen för Svenska brukarföreningen är uppbyggd av personer som har egen 
erfarenhet av att använda narkotika – och med det menar vi att principen att tala i egen 
sak ska spegla sig i styrelsen. Vår styrelselista fungerar väldigt bra som elektronisk 
knutpunkt för Riks och styrelserna i våra lokalföreningar eftersom det innebär stora 
problem att träffas alla på en och samma dag. Tack vare den har vi många bra 
diskussioner och kan snabbt informera och få värdefull information tillbaka.  
I styrelsen för Svenska brukarföreningen, 2015-2016  (ny styrelse utnämns för 
2016under årsmötet) ingår: 
 
Arbetande styrelse 
 
Berne Stålenkrantz - Svenska Brukarföreningen 
Annika Samuelsson - Stockholm 
Mikael Johansson - Skåne 
Ewa Lindberg - Stockholm 
Kari Leikko – Umeå 
 
Adjungerade 
Annika Rosengren, Mälardalen, Svenska brukarföreningens Anhöriga  
Susanne Taleryd, Stockholm, Svenska brukarföreningens Anhöriga 
 
Styrelsen sammanträder regelbundet med hjälp av Skype och mejl. Styrelsen är även 
behjälplig med olika ärenden, beslut och frågor kring personal och olika slags 
supportärenden och input i olika frågor, förutom sedvanliga större ekonomiska frågor 
som kräver styrelsebeslut.  
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LOKALFÖRENINGAR OCH ANKNUTNA FÖRENINGAR 
 

 

Lokalföreningar 

 
Våra lokalföreningar går bra. Vi har nu etablerade och väl fungerade lokalföreningar i 
Stockholm, Skåne och Göteborg. Andra aktiva föreningar som står ut är Linköping 
Brukarförening som var väldigt aktiv i media förra året. 
 
Norrland är annars den del av landet vi ser mest aktivitet just nu när det gäller nya 
föreningar. Både Piteå, Luleå och Örnsköldsvik är på gång att starta upp i någon form.  
 
Det verkar som att för att få det att fungera med en lokalförening krävs två saker. Tid att 
kunna lägga ner på föreningen genom tex förtidspension eller någon form av anställning, 
och en stark ledartyp. Det är därför vi också erbjuder möjligheten att agera ombud om 
man inte känner sig redo för en förening. 
 
Intervjuer med Linköping och Göteborg 

 
För årsrapporten har vi ställt frågor till ordförande för två av de mest aktiva 
lokalföreningarna, nämligen Göteborg och Linköping. 
 
Först ut är Robert Sanderö som är ordförande i Linköping Brukarförening sedan 
några år tillbaka. 
 

- Beskriv lite hur ni startade? 
- Jag såg någon reklamgrej på Facebook och tyckte det lät bra och sen 
kontaktade jag Svenska Brukarföreningen. Vi startade vi upp 
lokalföreningen med bara några stycken i styrelsen, men med tiden växte 
styrelsen mer och mer. Trots sjukdom så hängde vi kvar och kämpade på. 
 
- Berätta om era största framgångar! 
- Jag skulle nog säga när vi kom in i brukarrådet på beroendekliniken i 
Linköping. Att vi fick till ett brukarråd efter initiativ från oss. Vårt egna 
sprututbyte självklart och så testkitsen av dåligt heroin som vi också delar 
ut. Vi var först med detta i hela Östergötland.  
 
- Vilka frågor tycker ni vi ska driva? 
- De frågor ni driver är de frågor som vi vill ni ska driva. En sak dock som vi 
saknar är fler möten mellan alla lokalföreningar för att lära av varandra och 
vad alla håller på med.  
 
- Vad har ni sett för förändringar? 
- Det finns många som är emot det vi gör men det finns också många läkare 
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som tycker det vi gör är väldigt bra. Polisen har sagt att de ska sluta 
beslagta rena sprutor och många brukare rapporterat också att de inte 
längre tar sprutor, om de inte är något i dem förstås. De är också positiva 
till vårt sprututbyte. Kliniken håller också med att vissa saker vi gör är 
jättebra. 

 
- Hur ser ni på 2016? 
- Vi hoppas att det här året ska vi få bidrag av kommunen. Det är vad vi 
hoppas mest på för att kunna växa och sen en lokal att vara i. Sedan hoppas 
vi Landstinget kommer igång med sitt sprututbyte. Dessutom vill vi få lite 
bättre kontakt med andra organisationer. Komma igång med brukarrådet 
igen som har upphört, kanske att själva kalla till ett brukarråd, om inget 
händer. 

 
Mikele Yohannes är ordförande i Göteborgs Brukarförening som återuppstod 
under 2015 med ny styrelse. 
 
 
 

- Beskriv lite hur ni startade? 
- Det var från initiativ från klienter i Göteborgs tre 
substitutionsmottagningar (Järntorget, Centrummottagningen och Östra 
Sjukhuset) sommaren 2015. Efter det inledande mötet bestämde vi oss för 
att återuppta Göteborgs brukarförening, eftersom behovet av en 
organisation i brukarnas intresse var oerhört stort. 
 
- Berätta om era största framgångar! 
- Det är utan tvekan den 8 december 2015 då vi höll en manifestation för 
sprutbyte som vi arrangerade. Händelsen dokumenterades av både SVT, 
Sveriges Radio och Göteborgs Posten. Vi bidrog också med en skrivelse till 
Svenska brukarföreningen angående de nya nationella riktlinjerna från 
Socialstyrelsen och både ordförande och vice ordförande har varit på 
Svenska Brukarföreningens flera dagar-kurs om hepatit C. Inte att glömma 
är att vi fixat ett minnesträd för kommande brukardagen. 
 
- Vilka frågor tycker ni vi ska driva? 
- Patientperspektivet om vi som går i programmen och lyfta fram 
hemlöshet och speciellt bostad först. Annars är det bara att fortsätta som ni 
gör. 
 
- Vad har ni sett för förändringar? 
- Vi märker att brukare bättre känner till och kommer fram till oss efter all 
media och omskrivelser i tidningar. De kan komma och prata med oss om 
sina problem och de har fått ett forum där de kan höras. 
 
- Hur ser ni på 2016? 
- Under 2016 planerar vi söka finansiering och bidrag via sociala 
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resursnämnden och EU, samt eventuella fonder. Att hitta en lokal och 
öppna ett bankkonto är också högsta prioritet för att kunna växa. Ur ett 
smittskyddsperspektiv vill vi verka för att starta upp ett 
sprutbytesprogram i staden. Vi ska också arrangera en bättre och större 
Brukardag i år. 

Personal och arbetsuppgifter 
 

 
Under 2015 har sju personer arbetat heltid på SBF. Till det kommer även frivilliga som 
tar sig an olika arbetsupgifter under året. De flesta av våra frivilliga är det brukare, 
aktivister, inom vårt medlemskollektiv. Det händer även att studenter kommer till oss , 
då är det oftast frågan om uppsats och liknande. Under 2015 har vi haft omkring tio 
aktivister och en student från Tyskland. 
 
 
Vi på kontoret under 2015 

 
På kansliet arbetar nu sex heltidsanställda. Av dessa är tre heltidsanställda för Liver or 
Die. En av våra medarbetare har en så kallad OSA (offentligt skyddad anställning), det 
betyder att kostnaderna står Socialtjänsten för. Vi tar också emot personer som behöver 
praktikplats genom Arbetsförmedlingen. Hur vi än är anställda eller har vår ekonomiska 
försörjning har mindre betydelse, vi har alla duktiga och engagerade anställda och vi är 
glada för varje en av dem. Vi är dock mycket oroade för hur verksamheten ska kunna 
fungera på sikt om ekonomiska stöd försvinner och minskar allt eftersom. Vi är trots al lt 
en ganska liten förening med små ekonomiska marginaler – och trots detta lyckats göra 
så mycket bra och viktigt i området, delvis på grund av ett enormt engagemang för 
frågan i personalstyrkan. Nu för första gången känner vi av hur otroligt beroende vi är 
av att myndigheter och statliga organ ger oss den ekonomi som också krävs.  
 
 
Kenneth Bik påbörjade sin anställning i mars 2015, men den avslutades ett år senare på 
grund av att Arbetsförmedlingen inte förnyade hans lönebidrag. Han har fungerat som 
vår välbehövliga vaktmästare, men vår ekonomi klarade inte av att Arbetsförmedlingen 
inte förnyade.  
 
I hepatit C-projektetet arbetar våra duktiga och engagerade medarbetare Maya 
Kristiansson, Saga Rönnlund och Jenny Pira. 
  
Under året har vi haft aktivister som engagerat sig och hjälpt till med olika frågor, 
ovärderligt! Det kan handla om många olika saker, men framför allt att ge oss input från 
”golvet” så att säga. Vi behöver våra aktivister, även dem som fortfarande använder 
narkotika, utan dem är det svårare att orientera sig i hur det faktiskt ser ut och förmedla 
ett brukarperspektiv. Det är ju det som räknas. 
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Detsamma gäller studenter och andra frivillliga krafter. Den senaste studenten som gjort 
sin praktik här (internship) är holländska Johanna Leifeld. Hon har hjälpt oss med 
grundmaterial om harm reduction för att bistå i arbetet som återstår inför UNGASS 
2016, men också för att göra en överblick som vi behöver i utvecklingen och arbetet med 
policyfrågor i området. I framtagandet ingår både intervjuer av brukare och insatt 
personal från t ex sprutbyten, och insamling av vetenskapliga texter.  
 
 
Liten kort presentation av oss på kontoret: 
 
Berne Stålenkrantz sköter allt ”utåt”, dvs den yttre verksamheten, som att som 
representant för SBF vara t ex tillgänglig för media och journalister, men här ingår också 
internationellt och nationellt nätverkande, att driva idéer och väcka opinion, och allt vad 
det innebär, en viktig roll och uppgift som underlättas väsentligt när det nu finns fler 
som kan axla de uppgifter han tidigare själv fick göra.  
 
Louise Persson har övergripande ansvar för den ”inre” verksamheten, personalfrågor, 
kunskaps- och textproduktion; däribland både egeninitierad forskning/undersökningar 
och att ha koll på annan forskning och statistik, de väsentligheter som berör SBF:s 
kärnfrågor och vårt medlemskollektiv.  
 
Magnus Brahn sköter allt som har med IT och SBF-information att göra, som 
huvudredaktör för hemsidan, men har också en viktig roll att samordna information, t ex 
informationskampanjer, med lokalföreningarna och har också hand om blogg are så de 
känner sig tillrätta och får den hjälp de behöver.  
 
Mikael Eriksson är en programmeringskunnig ”geek-wiz kid” som tagit sig an delar av 
vår IT-verksamhet och gjort förbättringar, och fungerar som stöd för Magnus och gör en 
del videoproduktion. Därutöver som redaktör en hel del av nyheterna på hemsidan och 
den vidare planeringen av hur den nya hemsidan ska fungera som vi hoppas kunna göra 
mer åt året som kommer. 
 
Kenneth Bik anställdes 2015 och har haft varierande arbetsuppgifter som vaktmästare. 
 
Vi fick även fortsatt finansiering från Folkhälsomyndigheten för att driva verksamheten 
med hepatit-C och i synnerhet ”Liver or Die”-projektet. Det har betytt att vi kunnat driva 
denna del av verksamheten på ett professionellt och kvalitativt sätt, huvudsakligen 
beroende på att vi kunnat behålla våra projektanställda.  
 
Maya Kristiansson fungerar som researcher, där hon har tagit fram och sammanställt 
allt faktamaterial som vi använder oss av på hepatitportalen och i utbildningen, fungerar 
som huvudredaktör för portalen, sköter många kontakter med allmänheten och med 
professionen.  
 
Saga Rönnlund arbetar primärt som peer-utbildare för kurserna i hepatit C, hon deltar 
också i revidering och utvecklingen av utbildningsmaterialet. Utöver utbildningsdelen 
arbetar Saga med hepatitportalen, både innehållsmässigt och med nyhetsdelen som 
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redaktör, och sköter även många av de djupintervjuer och fallbeskrivningar som 
produceras.  
 
Jenny Pira är vår andra peer-utbildare. Hon har snabbt och skickligt satt sig in i all 
denna kunskap och med tidigare erfarenhet som utbildare har det fungerat över all 
förväntan. Jenny hjälper självklart även till som redaktör för hepatitportalen och hjälper 
till med alla de olika arbetsuppgifter som projektet innehåller. 

 

SUPPORT, MÖTEN OCH  KONTAKTER 

 
Även detta år har inneburit vissa rutiner för att mäta mängden besök och samtal vi har, 
för att åtminstone i någon uppfattning om vad vi arbetar med som sedan kanske inte 
riktigt syns utåt.  Support och möten en stor del av vår tid, även om inte varje ärende i 
sig kan påstås vara krävande. En del tar tid, och andra är snabbt avklarade, likväl 
förtjänar alla som tar kontakt med oss ett bra bemötande. Siffrorna är till viss del 
uppskattningar, men ger en bra bild av verksamheten. 
 
Support, möten och kontakter 2015 
 

 
*) Inbegriper delvis även Facebook och andra sociala medier i den mening att det berör frågor och svar. 
**) Dessa besök är inte endast per person utan besök av viss grupp, t ex studentgrupp, sammankomst, en eller flera. 

 
Detta år ger ingen avvikande bild utan förler ett valigt mönster.  
 
Vanligaste supportärendena handlar om substitutionsbehandling 
Det är ofta brukare (oavsett om man är medlem eller inte, alla är givetvis välkomna att 
söka hjälp och stöd) som tar kontakt med oss. Vanligtvis ska lokalföreningar ta hand om 
supportärenden, men det är inte alltid det finns sådan representation och möjlighet. När 
vi hjälper till handlar det framför allt om vägar till substitutionsbehandling eller när 
någon har skrivits ut från en sådan behandling mot sin vilja. Detta kan leda till aktiva  
insatser från vår sida, det betyder att vi får en fullmakt av personen att företräda denna, 
t ex för att överklaga eller förmå kliniker att ta andra beslut.  
 
Dessa ärenden hanteras oftast av vår ordförande Berne Stålenkrantz.  
Brukare hör också av sig för att berätta om kränkande och diskriminerande behandling 
av myndighetspersoner eller från andra samhällsinstanser.  
 

Hur? Brukare Lokalför. Anhöriga Journalister Forskare Studenter Totalt

Telefonsamtal 1112 1773 325 325 90 275 3900

Mejl* 3976 5200 1750 749 525 500 12700

Besök** 525 125 114 45 5 150 964

Totalt 5613 7098 2189 1119 620 925 17564

Typ av frågor (uppskattat)

Om läkemedel 15%

Om behandling 25% 10%

Om diskriminering 25% 75%

Om lokalföreningar 25% 90%

Insatser*** 10%
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Boende är en sådan fråga som dyker upp, och ofta handlar det då om att ha blivit 
utslängd från boende ut till hemlöshet, eller ovilja från socialtjänst att hjälpa till med 
boende och tak över huvudet. De flesta former av boenden är villkorade på så sätt att de 
hänger ihop med en behandling och en absolut drogfrihet är då villkorad på det sätt att 
man förlorar den enda trygghet man har om man uppvisar positiva provsvar. Detta 
betyder att den som har på olaglig väg använt narkotika (i vissa fall tolereras inte heller 
alkohol) i stort sett inte har några sociala rättigheter i praktiken. Det har dessutom visat 
sig att de enkla tester som används inte alltid är tillförlitliga, och att de prov som görs 
ska verifieras inte alltid görs, trots att det har så allvarliga konsekvenser för den 
enskilda människan. 
 
Vi har många förfrågningar från journalister och opinionsbildare. Många som hör ifrån 
sig från media har ofta mycket konkreta frågor, och de kan skilja sig år från år, under 
2014 har de större frågorna handlat mycket om hepatit C, vilket förstås har att göra med 
att det kom många nya läkemedel. Dessa frågor har Liver or Die-gänget hand om och vi 
vidarebefordrar sådana frågor dit.  
 
En annan fråga som också detta år haft visst genomslag är om Naloxon och vårt krav att 
det ska erbjudas till fler än bara hållas inom sjukvården. Det har också varit vanligt att 
journalister och opinionsbildare hör av sig med frågor om substitutionsvården, om dess 
regler och hur det fungerar alls. Här ser vi oss som viktiga kunskapsförmedlare för att 
förbättra kunskapsläget allmänt och specifikt i några viktiga frågor som hanteras 
slarvigt i media. Några journalister har varit intresserade av det som kallas för 
”narkotikarelaterad dödlighet”, och en del har frågor kring det som kallats för ”läckage” 
(att metadon och buprenorfin säljs vidare av patienter), här har vi kunnat 
problematisera för att ge en mer nyanserad bild. 

Verksamheter och aktiviteter 
 

Hemsida och social media  

Sammanfattningsvis går det framåt hela tiden. Vi provar oss fram för att hitta nya 
kanaler och försöker hela tiden förbättra dem vi har och som fungerar. Något som vi kan 
bli bättre på är att ta fram en grafisk profil som genomsyrar hela föreningen och allt 
material vi producerar. Inköp av videoutrustning efter inbrott och stölden av vår 
kamera är också något som behövs.  

Efter att ha gjort en medveten satsning på sociala medier för fem år sen har vi skaffat oss 
mycket erfarenhet i det här området. Här är några slutsatser vi kommit fram till. 

Styrkor är snabbheten att mobilisera människor och enas kring en fråga. Det har vi  
använt oss av massor med gånger och varit väldigt effektivt, bl.a. för att ta tillbaka orden 

statligt knark från KRIS, m.fl. under sommarens Almedalen. 
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Svagheten är det faktum att man tror det räcker med att sitta bakom ett tangentbord för 
att åstadkomma förändring, när det egentligen behövs så mycket mer än bara 

internetaktivism.  

Webbstatistik från svenskabrukarforeningen.se.  

 

 Sidvisningar: 303 170 (188 811) +60.57 %. 

 Användare: 108 844 (53 463) +103.59 %.  
 Sessioner: 143 027 (78 006) +83.35 %.  

 

Jämfört med 2014 kan man se en stor ökning för alla tre statistikkategorier, vilket är 
oerhört kul. Antal användare till sajten visar faktiskt på att dubbelt så många besökte 

oss under 2015 än under 2014. 

Av statistiken kan man också se att uppdelningen mellan nya och återvändande 
besökare var 75.2 och 24.8 procent respektive. 

Populäraste sidorna 2015: 

1. Varning för farlig ecstasy-kopia som cirkulerar i Sverige (varning) 
2. Annika Samuelssons blogg (blogg) 
3. Se upp med ny billig nätdrog som liknar bensodiazepiner (varning) 
4. Antidepressivt, åsikter? (blogginlägg av LouiseH) 
5. Att näthandla rena pumpar och kanyler (infosida) 
6. Om SBF 
7. Varningssidan 
8. 9e dagen Elvanse! och varit hos läkaren och publicerar jämförelsevis styrka 

metamina-Elvanse /medikinet/ritalin (blogginlägg) 
9. Stockholm Brukarförening 
10. Jag lever idag tack vare sprututbytet. (blogginlägg) 

 

Externa sökord (vad man sökte på för att hitta till Svenska Brukarföreningen): 

1. mirtazapin  
2. svenska brukarföreningen 
3. flubromazolam 
4. brukarföreningen 
5. brukarföreningen stockholm 
6. svensk bukarföreninen 
7. substitutionsbehandling  
8. metamina 
9. interferonbehandling 
10. subutexbehandling 
11. brukarföreningen annika samuelsson 
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12. elvanse effekt 
13. kanyler 
14. stafylokockinfektion 
15. lrv 
16. stockholms brukarförening 
17. xanor stavar 
18. brukarföreningen globen 
19. ekängens behandlingshem 
20. elvanse vs concerta 

 

Statistik från våra kanaler på sociala medier: 

 Twitter 

https://twitter.com/brukarforening 

1345 följare (1006) + 339 

8145 tweets 

 Facebook 

https://www.facebook.com/svenska.brukarforeningen/ 

2 593 gillar (2123) +470 

 YouTube 

https://www.youtube.com/user/FilmBySBF 

27 videoklipp uppladdade under 2015. 

94 prenumeranter 

 Instagram 

https://www.instagram.com/swedishdrugusersunion/ 

107 följare, 202 inlägg 

Bloggare 

Vår möjlighet att erbjuda medlemmar och privatpersoner chansen att blogga hos oss är 
fortfarande ett av de roligaste sektionerna på hemsidan. Det kommer hela tiden nya 
personer med olika bakgrunder som vill skriva av sig och dela med sig. 2015 var inget 
undantag. Vi hade bloggare som skrev om sina olika vägar ur beroendet, ungdomar med 
psykologiska problem och ätstörningar som självmedicinerar och unga människor som 
kämpar för att få substitutionsbehandling. En väldigt massa olika bakgrunder med en 
sak gemensamt, att man upptäckte att man inte var ensam. 

http://www.svenskabrukarforeningen.se/
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Vi har pratat med två av våra bloggare för att höra hur dem tänker om att skriva på 
hemsidan.  

Först ut är Ellen. 

- Berätta om hur du hittade oss 

- Jag hittade er då jag var väldigt aktiv i narkotikarelaterade grupper/trådar 
på internet, och det ledde mig sedan till SBF. 

- Vad har bloggandet gett dig? 

- Bloggandet gav mig som mest under tiden jag mådde riktigt dåligt och var 
(och är fortfarande) väldigt arg på samhället. Mina inlägg blev 

uppmärksammade på flera håll, vilket var kul! 

- Hur ser du på skrivandet?  

- Skrivandet har alltid varit min största drivkraft i livet, och gör det framför 
allt lättare att ta mig igenom jobbiga perioder. Det bästa är när jag får höra 
att jag har hjälpt andra genom min blogg. Jag får fortfarande mail från 
människor som läst inläggen och kan relatera, trots att det var ett tag sedan 
jag bloggade. 

- Har du fått kontakt med andra bloggare? 

- Ja, 1-2 stycken vad jag vet om. 

- Hur ser du på 2016? 

- Jag tänker ofta på att jag vill ta upp skrivandet igen, men känner mig inte 
tillräckligt inspirerad för att få ihop ett bra inlägg. Jag är perfektionistisk 
när det gäller skrivandet, och ställer mycket höga krav på mig själv. Det är 
svårt att hitta en bra balans när skrivandet å ena sidan hjälper mig genom 
jobbiga perioder, å andra sidan kan det vara svårt att hitta energi nog att 
skriva om man samtidigt ställer orimliga krav på sig själv. 

Vi har också pratat med Dennis. 

- Berätta om hur du hittade oss 

- Det började med att jag såg Berne (ordförande) debattera på, jag tror det 
var debatt på SVT, för många år sedan. Måste ha vart alldeles i början av sbf. 

När sub precis börjat användas inom beroendevården.  

Sen lite senare höll Hasse Arvidsson på att dra igång en förening i Örebro. 
Narkotikapolitik, narkotika och våra rättigheter som knarkare blev ett 
intresse för mig under alla år jag levde som aktiv. När jag sedan tog mig ur 
så var det intresset kvar.  

http://www.svenskabrukarforeningen.se/
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Nu vill jag vara med i kampen om att förändra bilden av oss från parasiter 
och det värsta man kan vara i samhället, "en avart" av mänsklig varelse. Till 
en människa som precis som alla andra har drömmar, vill bli behandlad 
med respekt, vill leva och ha samma rättigheter som alla andra.  

- Vad har bloggandet gett dig? 

- Det har gett mig en plattform att nå ut till människor. Fått fantastisk 
respons på det jag skrivit vilket gett mig en kick. Jag hoppas den som läser 
mina texter tänker till en sekund att vi är människor precis som vem som 
helst. Sen att få höra av brukare att "fan Dennis du berättar hur det är att 
leva detta för dom som behöver öppna ögonen på ett grymt sätt". Det gör 
att jag blir ännu mer inspirerad att fortsätta. En förändring måste till.  

- Hur ser du på skrivandet?  

- Jag tycker det är kul att skriva. Det är terapeutiskt. Visste inte att jag 
kunde skriva på ett sätt som människor tycker om att läsa. Har vart i en 
mental svacka. Därför inte skrivit på ett par veckor men tänker på ämnen 
flera gånger om dagen. Mår bra av att skriva. Så så länge jag får ut något av 

det kommer jag fortsätta.  

- Har du fått kontakt med andra bloggare? 

- Nej, tyvärr inte på sbf. Har däremot läst dom andras texter.  

- Hur ser du på 2016? 

- Jag kommer fortsätta skriva. Kommer inte hålla käften angående 
orättvisor, trakasserier och annan skit vi får utstå. Kommer skriva om 
behandlingshem, privata och sis, pengar och förvaring, människosynen där 
personen är sekundär och pengarna primärt istället för tvärtom. Sjukvård, 
soc och andra myndigheter kommer jag också skriva om.  

Vill ha detta eller något inom detta område som mitt yrke. Typ 
gatuterapueten/goodlife, sbf eller liknande. Det är mitt mål tillsammans 

med att förändra bilden av knarkaren. 

 
Redaktionen 

En redaktion bestående av medlemmar, privatpersoner och personal startade upp under 
2015 för att göra längre reportage av hög kvalitet. Något som fungerade väldigt bra. Här 
är ett urval av kvalitativa artiklar som publicerades. 

 Ryssland söker stöd för internationell koalition mot metadon 

 Det fria vårdvalet i Skåne – Intervju med tre brukare 
 Ord spelar roll 
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Nyhetsbrevet 

Nyhetsbrevet har gått från att skickas ut veckovis till varannan vecka då vi provat olika 
distributionstakter och kommit fram att detta fungerar bäst just nu. Antal 
prenumeranter uppgår till 89 st. Layouten har ändrat form och snyggats upp. 
Nyhetsbrevet är i ständig förändring, något som är positivt då vi får en chans att prova 
vad som fungerar och inte fungerar. 

Prenumerar gör man genom att anmäla sig via hemsidan. 
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Seminarium 
 

Årets narkotikapolitiska seminarium ägde rum på Bonnierhuset. Temat för året var: ”Är 
politisk ideologi viktigare än att rädda våra liv?” Omkring 150 åhörare och 16 talare 
deltog.  

Medverkade gjorde: 

Anti Avsan (m), riksdagsledamot och ledamot i Justitieutskottet. 

Björn Fries (v), Fd narkotikasamordnare åt regeringen. 

Damon Barrett, Director, International Centre on Human Rights and Drug Policy; 
Visiting Fellow, Human Rights Centre, University of Essex; PhD student, Faculty of Law, 
Stockholm University. Human rights and the UNGASS on Drugs: Where does Sweden 
stand? (Mänskliga rättigheter och UNGASS: Var står Sverige? 

Inger Forsgren, ordförande i RFHL Riks. 

Ted Goldberg, professor i sociologi. Antaganden om problematisk konsumtion styr 
synen på substitutionsbehandling. 

Christina Gynnå Oguz, narkotikaexpert och f d chef för UNODC Afghanistan samt f d 
departementsråd i Socialdepartementet med ansvar för narkotikafrågor.  

Mikael Johansson, ordförande i Skånes Brukarförening. 

Magnus Linton, journalist och författare till den nya boken Knark – en svensk historia. 

Lina Pastorek, kansliråd och samordnare för UNGASS på Socialdepartementet, om 
Regeringens förberedelser och prioriteringar inför UNGASS. 

Karin Rågsjö, riksdagsledamot (v). En annan politik - ett måste. 

Socialstyrelsen (Kajsa Laxhammar, jurist, Marcus Nydén, jurist, Annika Remaeus, 
utredare, & Daniel Svensson, utredare) om deras förslag till nya föreskrifter och 

allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. 

Mat Southwell, technical advisor and global advocate on drugs and HIV. Global 
advocacy done by and for people who use drugs - examples, lessons and opportunities 
ahead. (Exempel, lärdomar och möjligheter från global aktivism av och för människor 

som använder narkotika) 

Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukarföreningen 

Moderatorer: Hanna Solberger, journalist & Yvonne Zätterman-Åberg, socionom, Unik 

Resurs AB. 
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Rapport och sammanfattning av seminarium september 2015 

Av Björn Hjerdin 

 

Svenska Brukarföreningens konferens 2015 hade getts den drastiska men inte 
omotiverade titeln ”Är politisk ideologi och signaler viktigare än att rädda våra liv?” - en 
frågeställning som aktualiseras i journalisten Magnus Lintons nyligen utkomna bok 
”Knark, en svensk historia” där signalpolitiken och nolltoleransmålet får en kvalificerad 
genomlysning. 

 

Magnus Linton 

Magnus Linton framträdde på seminariet och gav bakgrunden till sitt engagemang i 
narkotikafrågan och åter igen bekräftades den iakttagelse som även kunnat göras 
tidigare om hur orimlig den svenska narkotikapolitiken ter sig för en människa som 
utan att ha gått ner sig i det narkotikapoliska debatträsket med ogrumlad blick råkar 

snubbla över frågan. 

Lintons analys av den speciellt svenska hållningen till narkotikan och dess ursprung hos 
Nils G. Bejerot är ytterst klargörande och bör vara svår att komma runt för den som 

fortsättningsvis vill argumentera för nolltoleransmålet. 

Att Bejerot i samband med narkotikan presterade en hel samhällsteori med obehagliga 
föreställningar om folkgemenskap och främmande och därmed skadliga 
kulturinflytelser gör att det inte är orimligt att hävda att den svenska narkotikapolitiken 
sedan 1980-talet har fascistiska drag, vilket lett till att narkotikaanvändarna definierade 

som representanter för ”det främmande” blivit gravt särbehandlade och diskriminerade.  

Linton redovisar även på ett osentimentalt sätt och utan pekpinnar ett antal berättelser 
där narkotikaanvändare och deras anhöriga får komma till tals. Hans betraktelsesätt är 

brett och fritt från ideologiska och narkotikapolitiska implikationer. 
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Representanter från Socialstyrelsen 

Den svenska narkotikabekämpningsmodellen har dock imploderat, menade han och 
idag erbjuds ett stort antal skadelindrande insatser såsom substitutionsbehandling och 
rena sprutor på ett antal platser i landet. 

Ett exempel på detta gavs vid konferensen i form av Socialstyrelsens redovisning av 
de  nya allmänna råden om läkemedelsassisterad behandling som träder i kraft vid 
årsskiftet där man kunde konstatera att kvalifikationskraven för att få behandling är 
reviderade väsentligt och att den hittillsvarande obligatoriska regeln om spärrtid för 
återansökan om behandling efter utskrivning och som alltid har varit ett 

behandlingsetiskt mysterium inte finns med. 

Däremot sades ingenting om utskrivningsförfarandet som sådant så där återstår en del 
att revidera. Vidare skall substitution kunna erbjudas personer med opioidberoende – 
substitutions- och smärtstillande substanser, något som ej varit tillåtet hittills av 
likaledes mysteriösa skäl. Socialstyrelsen representerades av juristen  Kajsa 

Laxhammar, utredaren Annika Remaeus, och utredaren Daniel Svensson. 
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Generaldirektör Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten 

Temat fortsattes i och med att årets Brukarvänspris, det fjortonde i ordningen gavs 
till Folkhälsomyndigheten för att man där: ”lyhört och sakligt samt kunskapsbaserat  lyft 
fram en strategi som fungerar för oss och våra kamrater. Myndigheten får priset 
specifikt för den vägledning om HIV och Hepatit C som man utarbetat för människor 

som injicerar narkotika.” 

Berne Stålenkrantz som delade ut priset betonade att myndigheten förstått vikten av 
ordens betydelse. ”Ord är viktiga” betonade han, och orden säger ofta mer om dem som 
uttalar dem än om den åsyftade gruppen av människor”. I vägledningen används till 
exempel genomgående uttrycket ”människor som använder narkotika” istället för 

objektifierande och stigmatiserande benämningar som ”missbrukare”.  

”Att göra något är inte med nödvändighet att vara detta”, underströk Stålenkrantz. Vi är 
inte våra diagnoser till exempel ”beroende”. Vårt beroende är inte vår identitet”. 
Folkhälsomyndigheten är en del av en pågående förändringen av den svenska 
narkotikadiskursen, slog han fast. 

Brukarvänspriset togs emot av generalsekreterare Johan Carlson som berättade att 
Folkhälsomyndigheten bildades för ett och halvt år sedan och att man haft som 
utgångspunkt att i sitt arbete utgå från det som är vetande och beprövad erfarenhet i 
olika hälsofrågor, och att man har ett jämlikhetsperspektiv på dem. Han menade också 
att arbetet lett till att frågor om sprutbyte och substitution vunnit genklang inom flera 
landsting och kommunala sammanhang och även bland politiker. 
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Stockholm Brukarförenings Hederspris 

 

Christina Paulsrud som delade ut Stockholms Brukarförenings hederspris till 
Resursmottagningen vid Stockholms Beroendecentrum underströk i sitt tal att 
mottagningen valt att anpassa mottagningsrutinerna till patienternas behov, och att 

utskrivningar som ett mätbart resultat av detta nästan inte äger rum överhuvudtaget.  

Stora förändringar har ägt rum inom Metadonverksamheten under de senaste åren 
konstaterade sektionens chef Nadia Ericsson när hon tillsammans med sina 
medarbetare fick ta emot hederspriset. ”Det hade varit en omöjlighet för tio år sedan”, 

konstaterade hon. 

Läkaren Lars Sjöstrand som talade i sin egenskap av Resursteamets representant 
hoppades att spärrtidsregeln vid utskrivning skall försvinna från riktlinjerna eftersom 
den ”överhuvudtaget inte hör hemma i en medicinsk verksamhet”, vilket för övrigt 
kommer att ske enligt Socialstyrelsens rapport vid konferensen. 

Det sjukvården ägnat sig åt hittills har varit att lyfta ut beroendevården ur det gängse 
medicinetiska sammanhanget. Det är ju ytterst egendomligt hur något sådant har 
kunnat vara fallet, och delvis får väl saken sin belysning i Magnus Lintons bok, men inte 
helt. Att politiken kunnat vara dominerad av nolltoleranstänkandet och dess 
implikationer är ju en sak, men hur vårdapparaten med sina medicinska förutsättningar 

präglats av samma moraliserande och politiserade tänkande är fortfara nde inte klarlagt. 

Vid seminariet framhölls att under 2016 kommer viktiga avgöranden rörande den 
internationella hållningen till narkotikan att fattas vid FN organet UNGASS möte i New 
York. En av utgångspunkterna är att världens nationer i samband med att man enades 
om Single Convention on Narcotic Drugs 1961 även beslutade att genom kontroller och 
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förbud eliminera all icke medicinsk användning av opiater inom femton år samt all 
konsumtion av Kokain och Cannabis inom tjugofem år. 

När året 1986 inföll kunde man dock konstatera att användningen av samtliga droger 
hade mångdubblats, vilket fick nationerna att 1998 fastställa ett nytt år för uppnåendet 
av målet – 2008. FN´s före detta generalsekreterare 

Kofi Annan konstaterade i en rapport som lades fram 2011 att ”Kriget mot narko tikan” 
var förlorat. 250 miljoner människor använde vid tidpunkten narkotika och han menade 
att det skulle vara oförenligt med modernt statsskick att betrakta dem alla som 
brottslingar. 

Regeringsrepresentanterna för Colombia och Mexiko kommer vid konferensen att bland 
annat peka på narkotikakrigets kostnader i form av militarisering och internering samt 
juridisk hantering av människor som ertappats med användning av obetydliga mängder 
av till exempel Cannabis. Kofi Annans rapport ger stöd för Harm Reduction som en mer 
framkomlig väg att hantera narkotikaproblemet på. 

Den största delen av narkotikakonsumtionen i världen är av oproblematisk art, vilket 
vid brukarseminariet även underströks av veteranen och professorn  Ted Goldberg som 
redogjorde för bakgrunden till sin teori om den mycket specifika kategori människor 
som fastnar i ett problematiskt bruk av narkotika och han pekade på ett antal faktorer 
av social och psykisk natur som skulle vara avgörande vid utvecklande av narkomani.  

Betoningen på självdestruktivitet gav dock upphov till reaktioner hos några av de 
brukare som fanns med på konferensen samt tilltalet av dem i tredje person pluralis 

som väl inte är det optimala i brukarsammanhanget. 

 

Christina Gynnå-Oguz 

Vid seminariet redogjorde Christina Gynnå-Oguz som är narkotikaexpert och före 
detta chef för UNDOC Afghanistan samt likaledes före detta departementsråd i 
Socialdepartementet med ansvar för narkotikafrågor för vad som kan förväntas av 

UNGASS-mötet. 
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Hon skildrade även UNGASS-organisationens  strukturella uppbyggnad, och kanslirådet 
samt samordnaren vid Socialdepartementet Lina Pastorek berättade om hur den 
svenska regeringen arbetar med frågan inom denna organisationsstruktur. På ett lite 
olyckligt sätt kom ett visst fokus på seminariet för övrigt att riktas på cannabisfrågan 
och inte minst dess medicinska användningsområde. Cannabisfrågan finns som bekant 
inte på Brukarföreningens agenda. 

 

Lina Pastorek 

En prominent gäst vid seminariet var  Mat Southwell talesman i globala narkotikafrågor 
och HIV från supportkollektivet Co-Act som sysslar med skademinskning och 
organisering av brukare i läkemedelsbehandling. Han är även anställd vid PWUD 
(People who Use Drugs), INPUD, Euro ENPUD, UNODC (UN Office Of Drugs and Crime) 
samt ytterligare några organisationer, och han har bland annat varit aktiv vid 

utformandet av åtskilliga internationella dokument bland annat för FN. 

Southwell talade om narkotikabrukarnas roll som talesmän utifrån sina egna 
erfarenheter som såväl professionell som narkotikaanvändare av sådant arbete och 
betonade vikten av att kunna komma i dialog med samhällets företrädare och 
nödvändigheten av diplomatisk förmåga inte minst med tanke på de olika synsätt och i 
de skiftningar som förekommer i narkotikafrågan. 

Vidare gav han uttryck för en viss pessimism inför vad som kan komma ut av UNGASS-
mötet mot bakgrund av det faktum att droganvändare är undantagna från FN´s 
konvention om mänskliga rättigheter, vilket blev en naturlig ingång i näste talares tema 

för sitt anförande. 
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Mat Southwell 

Damon Barrett är internationellt känd för sitt arbete med inkonsekvensen i 
tillämpningen av de mänskliga rättigheterna och narkotikakontroll och är en av 
grundarna av Internationellt centrum för mänskliga rättigheter och narkotikakontroll 
vid universitetet i Essex. Han är engagerad i ett flertal internationella organisationer och 
har även deltagit i FN-arbete kring rättighetsfrågor. För närvarande doktorerar han i 
internationell rätt i narkotikafrågor vid juridiska institutionen vid Stockholms 
universitet. 

Vid seminariet talade han om den svenska hållningen till de mänskliga rättigheterna 
inför UNGASS-mötet. Damon underströk att längs narkotikans hela produktions- och 
distributionskedja är frågor om mänskliga rättigheter aktuella. Sverige är det enda land 
som motsätter sig traditionellt kulturellt betingat narkotikabruk till exempel 
Kokainanvändningen i Bolivia. 

De prohibitionistiska konventionerna stödjer odemokratiska regimers möjligheter att 
utöva repression. Det är lätt att vara kritisk när det gäller främmande länder, men man 
bör fokusera mer på förhållandena i det egna landet vilket i det svenska fallet skulle 
innebära att man offentligt och i internationella sammanhang talade öppet om samt 
utgick från den ojämna fördelningen över landet av sprutbytesprogram och de höga 
dödstalen bland narkotikaanvändare. I det perspektivet är det hittillsvarande svenska 

talet om narkotikabegränsning meningslöst, menade han. 

Sverige borde söka partnerskap med Portugal med dess satsningar på hälsovård istället 
för med Ryssland som är i färd med att bygga upp en koalition mot 
substitutionsbehandling. Den svenska regeringen borde närvara vid UNGASS-mötet 
tillsammans med Svenska Brukarföreningen. Sverige bör i sina ståndpunkter utgå från 
de samtida faktiska förhållandena inte bara fokusera på konventionernas formella sidor. 
Sverige borde föreslå en utredning av hur förhållandena för barn till 
narkotikaanvändare påverkas av olika insatser. Dessutom borde Sverige öka sina 

ekonomiska bidrag till skadereducerande insatser vid HIV-infektion. 
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Damon Barrett 

Riksdagsledamoten och ledamoten av Riksdagens Socialutskott  Karin 
Rågsjö redogjorde under dagens mest tillspetsade rubrik ”En annan politik – ett måste” 
för sina ansträngningar att få bort det kommunala vetot mot sprutbyte. Hon flikade in 
att grundmotsättningen i narkotikafrågan inte går mellan de politiska partierna utan 

skär rakt igenom dem. 

Dock har Vänsterpartiet i tre år argumenterat för borttagandet av vetot och ett 
ställningstagande av regeringen bör inte vara en omöjlighet, trodde hon. Hon förklarade 
att det bland politiker kan finnas en okunskap om narkotikafrågorna och att många 

förhåller sig till frågan på ett hävd vunnet och oreflekterade sätt. 

Frågan är dessutom extremt polariserad och det är lätt att bli etiketterad, vilket politiker 
ogillar. Hon ville damma av Gerhard Larssons missbruksutredning där endast ett av 
sjuttio förslag förverkligades och där frågan om ansvarsfördelningen mellan Kommun 

och Landsting var stötestenen. 

Vänsterpartiet har presenterat en motion enligt vilken forskningsevidens måste vara 
vägledande för politiken. Det förebyggande arbetet måste koncentreras på skolan så att 
barn inte avbryter sin skolgång. Missbruksvården och framförallt den vård som erbjuds 
unga personer måste bli mer tillgänglig och allmän hälsorådgivning måste erbjudas 
vuxna. En nationell vårdgaranti måste stadfästas. Varje Landsting bör få stöd för att 
kunna erbjuda Naloxon. Ett genusperspektiv bör anläggas på frågan. Maria Ungdom bör 
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bli ett nationellt kunskapscentrum. HVB-hemmens ansvar bör få en genomsyn och en 
artonårsgräns för att få sprutbyte bör utredas. Dessutom bör regionala skillnader 

utredas. 

 

Karin Rågsjö 

Detta seminarium var det hittills mest konsekventa av de seminarier som Svenska 
Brukarföreningen arrangerat och tendensen mot skadelindrande tänkesätt underströks 
av samtliga talare bortsett från Anti Avsan, moderat riksdagsman och ledamot av 
justitieutskottet, som hade fått den otacksamma rollen som ensam motståndare till 
alltsammans vid seminariet. 

I den inledande och avslutande paneldebatten fick han dra en lans mot:  Björn Fries - 
kommunpolitiker från Karlskrona och tidigare speciell narkotikautredare åt 
regeringen, Berne Stålenkrantz – förbundsordförande för Svenska 
Brukarföreningen, Micke Johansson - ordförande för lokalavdelningen Skånes 

Brukarförening samt Inger Forsgren – förbundsordförande för RFHL. 

Fries föreslog att man skulle se mer pragmatiskt på frågan för att förutsättningslöst 
försöka komma fram till konstruktiva lösningar, men han oroade sig för att ingenting 
kommer att förändras. 

Han hoppades att vi skulle städa framför vår egen dörr innan vi utvärderar andras 
tillkortakommanden och ”slår oss för bröstet och säger att vi är bäst i världen, för det är 
vi inte”, och Avsan menade att man inte kan bortse från att substitutionsmedel hamnar 

på en illegal marknad och bidrar till rekrytering av nya problemanvändare av narkotika.  

En illustration så god som någon till de oförenliga perspektiven på narkotikafrågan.  
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Panelsamtal 

 

Moderatorer vid seminariet var journalisten Hanna Solberger och socionomen Yvonne 
Zätterman-Åberg. De spelade en avgörande roll när det gällde att ge seminariet en klar 

inriktning och en tydlig tematisk linje. 
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Årets brukarvänpris 2015 
 
Priset gick till Folkhälsomyndigheten för deras vägledning av insatser mot hepatit C för 
personer som injicerar droger samt deras icke-diskriminerande språk. 

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson  
tar emot Brukarvänspriset 2015.  

 

PRISMOTIVERING 

Årets Brukarvänspristagare är en organisation som vi tycker har vuxit som myndighet – 
det är en av de viktigaste myndigheterna som har avgörande konsekvenser för våra liv 

och för vår hälsa. 

Vi ser en myndighet som tar vår hälsa och möjligheter till överlevnad på stort allvar. En 
myndighet som – med handen på hjärtat – för några år sedan inte riktigt hade kunnat få 
detta pris. 

Vi ser en myndighet som lyssnar på oss och våra kamrater, tar till sig den samlade och 
dyrköpta kunskap som vi bär på, och som använder sig av forskning och beprövad 
erfarenhet för att verkligen göra skillnad. 

Folkhälsomyndigheten får årets brukarvänspris för dess förmåga att lyhört, sakligt och 
kunskapsbaserat lyfta fram en strategi som fungerar för oss och våra kamrater. De får 
brukarvänspriset specifikt för deras arbete med ”Vägledning för hälsofrämjande och 
förebyggande arbete med hiv och hepatit för personer som injicerar droger”. 

Vi ser en verklighetsgrundad och genomförbar vägledning och mycket tack vare att de 
lyssnat på våra kunskaper och insikter. Det mest talande för hur vi vet det är för att de 
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tagit djupt intryck av ords betydelse. Folhälsomyndigheten skriver "Personer som 
injicerar droger”. Inte missbrukare. 

Ord är viktiga. Hur en grupp människor beskrivs och benämns kan säga mer om den och 
de som beskriver än själva den utpekade gruppen. 

Det är stor skillnad att kalla en grupp för ”missbrukare" eller ”personer som injicerar 
droger”. Det första är ett ”missbrukat” verb som avindividualiserar, objektifierar och 
stigmatiserar och det andra är snarare att peka på en handlingsom en person gör inte 

något som en person är. Att göra något är inte att vara. 

Vi är inte missbrukare - vi är människor som har injicerat eller som aktivt injicerar 
narkotika. Vi är inte våra handlingar, vi är personer med många olika bakgrunder och 

erfarenheter. Vi kallas hellre för pappor, mammor, bröder , systrar, barn. Och så vidare. 

Vi kan ha diagnoser. Vi kan vara beroende av narkotika. Men vi är aldrig en diagnos och 
vårt eventuella beroende är inte vår identitet om än en del av vårt liv.Det här är viktigt, 
hur ord och begrepp används kan säga en del om en diskurs, och hur den håller på att 

förändras. 

Vi är glada att Folkhälsomyndigheten är en del av denna förändring. 

Därför säger vi: 

Vi ser er – tack för att ni ser oss! 

 

Bakgrundsmaterial: 

"Denna vägledning är en del i strategin för att stödja det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet riktat till personer som injicerar droger, som genom sitt 
droganvändande är utsatta för infektionssjukdomar och andra negativa  livshändelser. 
Liksom i strategin lyfts målgruppen fram som prioriterad av såväl FN, EU och WHO. 
Denna vägledning lyfter fram relevant forskning och kunskap samt erbjuder ett ramverk 
och instruktioner på strategisk och saklig nivå. Vägledningen kan även användas som 
kunskapsunderlag i utbildningar och i olika former av beslutsunderlag. Ambitionen är 
att stödja regionala och lokala aktörer som i sitt arbete kommer i kontakt med 
målgruppen. På sikt ska målgruppens hälsa förbättras genom att minska den enskildes 
och gruppens sårbarhet för sjukdomar samt konsekvenserna av dem." 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/19347/vagledning-for-halsoframjande-och-forebyggande-arbete-

med-hepatit-och-hiv-for-personer-som-injicerar-droger_15001.pdf 
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