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2. Inledning
2017 vår måå ngt öch mycket ett fåntåstiskt åå r öch vi fick mer utråö ttåt åö n vi nåå gönsin fåå tt,
öch det med en minimål budget.
Höö jdpunkter föö r mig söm ördföö rånde vår bökslåö ppet åv Dogmer som dödar, söm jåg
vår med öch redigeråde tillsåmmåns med min fåntåstiskå våpendrågåre Mikåelå
Hildebrånd öch den efterföö ljånde debåtten söm såtte ågendån föö r resten åv åå ret. Ett åå r
söm åvslutådes påå ett mycket brå såö tt med ått båå de nålöxön öch hcv-låö kemedel blev
gödkåö ndå ått ingåå i höö gköstnådsskyddet åv TLV.
Jåg åö r helt öö vertygåd ått vi vårit med öch påå verkåt såmhåö llet till det båö ttre öch ått vi göö r
verklig skillnåd.
En slutsåts vi kån drå åv åå ret söm gåå tt generellt åö r öcksåå ått debåtten svåö ngt rejåö lt till
våå r föö rdel. Det åö r nu måå ngå ölikå åktöö rer söm böö rjår se föö rdelårnå med hårm reductiön,
åvkriminålisering öch smittskyddsåå tgåö rder söm sprututbyten.
Det åö r föö rståå s pösitivt öch glåö djånde åö ven öm det förtfårånde åö r låå ng våö g kvår till ått
måö nniskör söm ånvåö nder nårkötikå skå fåå r såmmå råö ttigheter öch bemöö tånde söm
åndrå måö nniskör nåö r det gåö ller sjukvåå rd öch hjåö lp åv ölikå slåg.
Vi måå ste förtsåö ttå våå gå gåå i tåö ten öch inte vårå råö ddå föö r våd fölk öch myndigheter
tycker öch ålltid såö ttå våå rå medlemmårs liv öch håö lså i föö rstå hånd. Det åö r ett stört
ånsvår, men ett söm vi båö r med stölthet.
Våå rå tånkår gåå r söm ålltid till våå rå föö r tidigt börtgåå ngnå våö nner öch derås ånhöö rigå. Till
de medlemmår söm hår det svåå råst; de söm inte klårår åv ått levå upp till höö gt ståö lldå
kråv öch söm i ett repressivt klimåt håmnår utånföö r.
Påå det helå såå ser jåg mycket pösitivt påå fråmtiden öch ett nytt fåntåstiskt åå r!

Med våö nlig håö lsning
Niklås Eklund, ördföö rånde
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3. Personal och kansli
2017 vår ett turbulent åå r påå persönålsidån. Vi böö rjåde åå ret med tre ånståö lldå, Christinå
Påulsrud (ådministråtiön öch tålespersön), Lenå Nördströö m (verksåmhetsånsvårig) öch
Mågnus Bråhn (IT). Efter ått SBF Riks gåå tt i könkurs, vilket betydde ått Christinå
föö rlöråde sin ånståö llning genöm dem, såå ånståö llde föö reningen henne iståö llet. Det betydde
ått under det föö rstå hålvåå ret steg löö neköstnådernå.
Christinå ’Kikki’ Påulsrud åvslutåde sin ånståö llning i föö reningen den 1 åugusti efter ått
hön fåå tt jöbb söm BISAM (Brukårinflytåndesåmördnåre) påå Beröendecentrum
Stöckhölm. Dettå betydde ått Mågnus fick tå öö ver Kikkis ådministråtiönsuppgifter.
Styrelsen såmt medårbetåre vill riktå ett stört Tåck till henne föö r det finå årbete hön
gjört föö r föö reningen. Tåck våre hennes idögå årbete föö r
brukårinflytånde hår våå rå röö ster höö rts öch kömmer förtsåö ttå
ått höö rås. Hön fick söm åvskedspresent ett stört kumquåttråö d (bilden)
Vi öö nskår Kikki ett stört lyckå till i hennes nyå jöbb!
Mågnus ånståö lldes påå heltid den 1 åpril 2017. Mågnus fråå n
SBF Riks ånståö lldes håde redån ånståö llts påå deltid i slutet påå
2016 eftersöm ekönömin inte tillåö t en heltidsånståö llning.
Dettå åö ndrådes under föö rrå åå ret dåå Kikki åvslutåde sin
ånståö llning. Mågnus håde jöbbåt med IT öch ådministråtiön
hös Riksföö rbundet öch åö r insått i fråå görnå vi driver, såå hån
vår en perfekt kåndidåt ått ånståö llå.
Den 8 növember så Lenå upp sig fråå n sin ånståö llning.
Pösitivt vår åö ndåå ått måå ngå höö rde åv sig öch ville jöbbå
frivilligt i föö reningen. Völöntåö rer under 2017 vår Linn
Nystedt, Mårie-Löuise Metzger, Henrik Lindberg, Fridå Påkkånen, Nådjå Fössi öch
Andreås Hedströö m.
Andreås Hedströö m kömmer ifråå n LSS-våö rlden öch hår jöbbåt söm våå rdåre i öö ver 15 åå r.
Hån hår öcksåå egen erfårenhet åv beröende. Efter ått hån dråbbåts åv stresspröblem
letåde hån efter en nystårt öch hittåde sin våö g till öss. Hån hår verkligen vårit en klippå,
öch vi kömmer ått ånståö llå under 2018 såå ått vi hår minst tvåå fåst ånståö lldå.
Vi skulle gåö rnå ånståö llå en persön till, men det åö r bårå möö jligt öm ekönömin tillåå ter det.
I lökålen finns ålltid minst tvåå fråå n persönålen, föö r ått gårånterå såö kerheten. Det åö r öftåst
dem tvåå fåst ånståö lldå men persönålen kån åö ven beståå åv völöntåö rer.
Lite generellt om vår personal.
Allå våå rå medårbetåre åö r föö remåå l föö r nåå gön förm åv årbetsmårknådsåå tgåö rd (undåntåget
völöntåö rernå). Vi söm åö r ånståö lldå hår ållå böö rjåt med ått pråktiserå.
Billigåre rehåbilitering åö r svåå rt ått föö reståö llå sig. Vårje krönå, såtsåd påå öss åö r en vinst ur
såmhåö llsekönömiskt perspektiv. Dåå hår vi inte ens nåö mnt det humånistiskå.
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Föö rvåö ntningårnå påå öss åö r mycket störå, men utån ått vi erbjuds ekönömiskå
möö jligheter ått levå upp till dem.
Vi hår pråktikånter hös öss under köntråktsliknånde förmer, öftå i såmråå d med nåå gön åv
Stöckhölms stådsdelsföö rvåltningår öch/eller Arbetsföö rmedlingen, öch öftåst utån
ersåö ttning till föö reningen.
Håndledning öch ömhåö ndertågånde åv nyå pråktikånter tår såå mycket tid i ånspråå k, ått
vi med nuvårånde persönål öch ekönömi tyvåö rr inte hår möö jlighet ått finnås föö r de nyå
medårbetårnå i den utstråö ckning vi skulle viljå dåå vi såmtidigt måå ste sköö tå den dågligå
verksåmheten.
Dettå göö r ått vi hår blivit restriktivåre med ått tå emöt pråktikånter. En pråktik skå ju ge
mer åö n bårå vårå ett ålibi föö r bibehåå llet söciålbidråg.
Under 2017 håde vi ytterst fåå pråktikånter utån klåråde öss relåtivt brå enbårt med
völöntåö rers hjåö lp öch insåtser.
Völöntåö rer fåå r resör öch teleföni söm de ånvåö nder nåö r de jöbbår betålt åv föö reningen,
vilket vi tycker åö r det minstå vi kån göö rå, dåå de jöbbår gråtis.
Lokal
Våå r föö reningslökål åö r kvår påå Livdjursgåtån 5A, vilket göö r ått måå ngå kömmer tillbåkå åå r
efter åå r, dåå vi genöm köntinuitet skåpåt en viktig möö tesplåts föö r våå rt medlemsköllektiv.
Föö reningen hår ingå åndrå lökåler.
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4. Styrelse
Styrelseångelåö genheter under 2017 vår den störå ömsåö ttningen åv persönål såmt
åö ndringen åv stådgårnå.
Angående Svenska Brukarföreningen såå stöd det i slutet påå 2016 klårt föö r öss ått SBF
håde ekönömiskå pröblem. Persönålens decemberlöö ner betålådes inte ut, öch med
ånledning åv det låö mnådes en könkursånsöö kån in till Stöckhölms Tingsråö tt. SBF åö r
upplöö st åö ven öm den slutgiltigå könkursråppörten åö nnu inte fåö rdigståö llts.
Förmellt såå vår SBF Riks helt friståå ende ifråå n öss. Vi håde ingen gemensåm ekönömi
eller ådministråtiön.
Det vi delår åö r en gemensåm syn påå hur såmhåö llet böö r föö rhåå llå sig till våå rå medlemmår
öch insåtser åå t de såmmå. Vi hår under 2017 bildåt ett nåö tverk tillsåmmåns med öö vrigå
lökålföö reningår, i vilket vi stöö djer öch hjåö lper våråndrå. Lökålföö reningårnå hår ållå
medlemmår öch årbetår utåå t, möt dem, öch det åö mnår vi förtsåö ttå med.
Efter utvecklingen med Svenskå Brukårföö reningens könkurs hår det ståå tt klårt ått vi
skulle behöö vå åö ndrå i föö reningens nåmn öch åvslutå våå rt medlemskåp i Riks-föö reningen.
Påå det våö lbesöö ktå åå rsmöö tet den 22 måj tögs beslut öm dettå öch en råd åö ndringår hår
genömföö rts söm reflekterår dettå, bl.å. uppdåtering åv löggån, texter i inföbröschyrer
öch, uppdåtering åv nåmnet påå söciålå medier.
De tvåå stådgeåö ndringårnå söm röö stådes igenöm påå åå rsmöö tet vår ett föö rslåg ått §17 i
stådgårnå tås bört helt öch håå llet. Den löö d: Föreningen skall vara ansluten till Svenska
Brukarföreningen.
Den åndrå stådgeåö ndringen gåö llde §1: Föreningens namn ska vara Svenska
Brukarföreningen /Stockholm. AÅ rsmöö tet beslutåde ått åö ndrå dettå till: Föreningens namn
ska vara Brukarföreningen Stockholm.
Båå då röö sternå vår enhåö lligå, vilket gjörde ått inget extrå åå rsmöö te behöö vde håå llås enligt
stådgårnå.
Styrelsen hår såmmåntråö tt
fyrå gåå nger i Stöckhölm
under 2017. Den 23 jånuåri
(bilden) öch den 30 juni.
Det höö lls öcksåå ett
styrelsemöö te direkt efter
åå rsmöö tet den 22 måj såmt
åö ven ett telefönmöö te dåö r
ållå i styrelsen
medverkåde.
Styrelsen hår håå llits intåkt
sedån senåste åå rsmöö tet, såå ingå åö ndringår hår behöö vt göö rås i dess såmmånsåö ttning.
Ingen i styrelsen hår håft uppdråg i åndrå styrelser.
Styrelsen hår under 2017 beståå tt åv:
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Niklås Eklund (ördföö rånde öch firmåtecknåre)



Mårkku Virttånen (ledåmöt)



Antönny Illes (ledåmöt öch revisör)



Töve Dömingues (ledåmöt)



Henrik Lindberg (ledåmöt)



Linn Nystedt (ledåmöt öch firmåtecknåre)



Stefån Bergin (suppleånt)



Tinå Sånder (suppleånt)
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5. Supportverksamhet (inre verksamheten)
I våå r lökål påå Livdjursgåtån i Jöhånneshöv åö r ållå våö lkömnå. Vi
hår cå 20-50 besöö k öm dågen åv medlemmår, ållmåö nhet,
förskåre, mediå under åå ret söm gåå tt.
Att brytå sitt nårkötikåånvåö ndånde öch den öftå dåö rtill
höö rånde kriminellå livsstilen öch ått byggå ett nytt liv åö r ållt
ånnåt åö n enkelt. Det kån de åv öss söm gjört den resån skrivå
under påå . Iståö llet föö r ått sittå hemmå med sjunkånde
sjåö lvföö rtröende såå kån mån kömmå till våå r lökål öch möö tå
måö nniskör i såmmå situåtiön.
Det gåå r brå ått bårå tå en köpp kåffe öch en pråtstund, helt
kråvlöö st. Vi hår dåtör med Internet, telefön, köpiåtör söm mån kån låå nå.
I första hand vill vi finnås föö r dem söm förtfårånde bröttås med beröenden öch befinner
sig i ett söciålt utånföö rskåp. Det finns måå ngå verksåmheter föö r dem söm slutåt med
dröger, men nåö stån ingenting föö r dem söm åö nnu inte kömmit dit. Dåö r vill vi finnås!
Föö r dem söm håmnåt utånföö r såmhåö llets krympånde skyddsnåö t, hår vi ålltid en enklåre
måå ltid öch stugvåö rme ått erbjudå. De endå kråv vi ståö ller påå våå rå gåö ster åö r ått de inte
begåå r brött i våå r lökål. Dettå håö nder såå gött söm åldrig.
Vi villkörår åldrig våå r hjåö lp. Mån åö r våö lkömmen hit öåvsett i vilket skick mån befinner
sig öch det åö r ålltid den hjåö lpsöö kånde söm åvgöö r hur hjåö lpen skå se ut. Våå r måå lsåö ttning
åö r ått hjåö lpå till med det söm behöö vs – nåö r det behöö vs!
Hjåö lpen beståå r åv ått föö ljå med söm stöö d eller persönligt ömbud påå möö ten hös
sjukvåå rden, söciåltjåö nst, beröendevåå rd öch kriminålvåå rd. Mån kånske vill bytå
våå rdgivåre, öö verklågå/ånmåö lå ett beslut söm hen tycker åö r felåktigt, tå köntåkt med
relevånt inståns eller bårå hittå råö tt införmåtiön. AÄ r mån ösåö ker eller misströr
myndigheter såå hjåö lper vi till ått tå köntåkt. Vi hjåö lper öcksåå till ått tå redå påå vår mån
skå våö ndå sig i ölikå ångelåö genheter.
Vi förmedlar också kontakter mellån ITOK, söm åö r ett såmårbete mellån låndstingets
beröendevåå rd öch Kriminålvåå rden, öch de medlemmår söm köntåktår öss innån en
råö ttegåå ng föö r hjåö lp med sitt beröende. ITOK kån sedån införmerå vidåre öm
substitutiönsbehåndling påå ånstålter, fötböjå öch köntråktsvåå rd. Våå r persönål fungerår
åö ven iblånd söm lekmånnåöö vervåkåre åå t medlemmår söm döö mts till skyddstillsyn eller
åö r villkörligt frigivnå.
Annåt söm vi hjåö lper till med åö r ått etåblerå köntåkt föö r hemlöö så till söciåltjåö nsten öch
låå gtröö skelböenden öch tråö ningslåö genheter. Nåö r mån åö r hemlöö s blir en pöstådress
livsviktig, såå vi erbjuder dåö rföö r våå rå besöö kåre en CO-ådress såå de kån håö mtå pösten hös
öss öch bibehåå llå köntåkten med myndigheter öch ånhöö rigå. Vi hjåö lper åö ven till med ått
skåffå hemlöö så e-pöstådresser såå det finns åö nnu en köntåktmöö jlighet föö r dem ut i
såmhåö llet.
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Föö rrå åå ret kunde vi öcksåå vidårebefördrån införmåtiön öm håö rbåö rgen till hemlöö så
medlemmår såmt EU-medbörgåre, bl.å. genöm pröjektet Vinternått söm syftår till ått ge
hemlöö så EU-migrånter tåk öö ver huvudet under åå rets kållåste måå nåder.
Vi söm årbetår håö r hår ållå egnå erfårenheter åv nårkötikå öch beröende, (måå ngå åv öss
hår substitutiönsbehåndling). Genöm föö reningsårbetet hår vi föö råö ndråt tillvårön öch gett
livet ett nytt innehåå ll. Dettå vill vi nu, genöm våå rt årbete, ge vidåre till våå rå kåmråter. Vi
såmårbetår med söciålvåå rd, beröendevåå rd, smittskydd, sprutbytet, åndrå ideellå
föö reningår öch kriminålvåå rd.
Vi tår emöt medlemmår påå årbetstråö ning; söm ett inslåg i dennes rehåbilitering. Vi hår
blivit restriktivåre våd gåö ller pråktikplåtser; Vi hår idåg fåö rre pråktikånter öch
völöntåö rer åö n föö r nåå grå åå r sedån, men de söm finns, stånnår låö ngre, åö r ståbilåre öch hår i
höö gre gråd fungerånde nåö rvårö, vilket ger köntinuitet i verksåmheten.
Idåg hår vi öcksåå måå ngå medlemmår söm inte pråtår svenskå öch söm dåö rföö r behöö ver
hjåö lp med ått tydå öch besvårå meddelånden öch pöst fråå n myndigheter.
Ett exempel på supportfall fråå n föö rrå åå ret vår hur en i persönålen med egen erfårenhet
föö ljde med en medlem till sitt föö rstå besöö k till en beröendemöttågning dåå hön vår
nyinflyttåd i Stöckhölm öch ville hå hjåö lp med ått kömmå in i ett substitutiönsprögråm.
Persönen viste inte vår hön skulle våö ndå sig eller våd föö r slågs dökumentåtiön söm
behöö vdes. Efter det inledånde föö rstå besöö ket föö ljde vi med henne tvåå ytterligåre gåå nger
tills hön vår bekvåö m med hur ållt fungeråde öch hön kunde förtsåö ttå påå egen hånd.
Ett ånnåt exempel åö r en hemlöö s åö ldre persön söm gåå tt hös öss under låö ngre tid. Hån
våö nde sig till öss öch båd nåå gön föö ljå med påå ett plåneringsbesöö k dåö r söciåltjåö nsten öch
beröendevåå rden skulle medverkå eftersöm hån tyckte det vår jöbbigt ått såå måå ngå ölikå
myndigheter vår inblåndåde, öch ville hå hjåö lp med ått kömmå bört fråå n gåtån.
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En fråå n våå r persönål föö ljde med hönöm söm stöö d öch kunde föö rklårå våd hån behöö vde
göö rå öch våd söm föö rvåö ntådes åv hönöm inföö r nåö stå möö te.
Antal besökare föö r 2017 vår nåö stån 6000, vilket åö r fler åö n vi nåå gönsin tågit emöt under
ett åå r påå låö nge, vilket indikerår ått behövet åv hjåö lp öch stöö d hår öö kåt. Det åö r nåö stån 24
besöö kåre per dåg i genömsnitt.
Tötålt åntål suppörtfåll 2017 vår 502. Dåå råö knår vi in ållt fråå n ått föö ljå med nåå gön påå ett
möö te söm stöö d till ått hjåö lpå nåå gön ått söö kå råö tt påå ett telefönnummer till en myndighet
eller böende.
Det gjörde ått persönålen öch völöntåö rer gick påå knåö nå öch behövet åv ått ånståö llå fler
hår nu blivit en stör priöritet. Speciellt öm persönålen åö ven skå kunnå hinnå med åndrå
årbetsuppgifter, söm t.ex. utbildå öm hepåtit C öch uppsöö kårverksåmheten.
Vi ånsöö kte öm pengår fråå n Lågervållstiftelsen föö r Demokratiprojektet, vilket beviljådes
med 15.000 SEK. Pröjektet gåå r ut påå ått göö rå IT mer tillgåö ngligt föö r våå rt
medlemsköllektiv, såå ått de kån håö ngå med i den digitålå utvecklingen, likå mycket söm
ållå åndrå.
Idåg behöö ver mån ållt mer IT-kunskåper öch en dåtör/smårt telefön föö r ått kunnå betålå
råö kningår öch göö rå deklåråtiöner.
Våå rå medlemmår behöö ver hjåö lp med ått skåffå möbilt bånk-id öch internetbånker,
uppgråderå sinå teleföner, köntåktå myndigheter, bökå möö ten öch måå ngå åndrå ITtjåö nster.
Under 2017 såtsåde vi medvetet påå ått uppgråderå våå rå
IT-system öch möö jlighet ått erbjudå IT-tjåö nster. Dettå
innebår bl.å. ått vi kunder erbjudå gråtis WiFi till ållå
besöö kåre. Dettå åö r viktigt dåå smårtå möbiler blir ållt
vånligåre öch nöö dvåö ndigt föö r ått kunnå håö ngå med i
såmhåö llet. Måå ngå besöö kåre behöö ver hjåö lp med sinå
möbiler. Det kån röö rå sig öm ållt möö jligt, fråå n ått skåffå
möbilt bånk-id till ått löggå in påå sin internetbånk föö r ått
betålå råö kningår.
Vi inföö rde öcksåå en låddningsståtiön föö r våå rå besöö kåres
möbiler (bilden).
Ljuspunkten åö r en tråö ffpunkt föö r kvinnör söm ånvåö nder nårkötikå öch söm utsåtts föö r
våå ld öch söm stårtådes hös öss åv Linn Nystedt, Christinå Påulsrud, Mårie-Löuise
Metzger öch den tyskå förskåren Anke Stållwitz, söm öcksåå genömföö rde flerå intervjuer
med våå rå besöö kåre föö r sin förskning. Föö rstå möö tet i Ljuspunkten vår den 27 februåri
2017 öch skedde efter ståö ngningstid i föö reningens lökåler.
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Kvinnör söm ånvåö nder nårkötikå håmnår låö tt i
våå ldsåmmå öch fårligå situåtiöner söm kån ledå till
sexuellå öö vergrepp, vilket gruppen ville föö rebyggå
öch ge kvinnör chånsen ått pråtå öm sinå
erfårenheter med åndrå kvinnör i såmmå situåtiön.
Gruppen stårtåde låå ngt föö re helå #metöö-uppröpet
inleddes.
Mån tög åö ven fråm en bröschyr med tips öch råå d öm
hur mån söm tjej kån undvikå ått föö rsåö ttå sig i
fårligå öch riskfylldå öch våå ldsåmmå situåtiöner.
Fråmtågen åv kvinnör söm sjåö lvå utsåtts föö r våå ld
med hjåö lp åv Anke Stållwitz.
Bröschyren blev våö ldigt uppskåttåd öch distribueråd
till sexårbetårörgånisåtiöner öch åndrå
brukårföö reningår såmt flerå sprututbyten i låndet.
Stållwitz håde öcksåå en föö relåö sning föö r persönålen öm sin förskning i måj såmmå åå r.
Nedån finns låö nkår till mediå söm skrivit öm Ljuspunkten öch Ankes förskning.



Förskåre öö verråskåd öö ver våå ld möt kvinnör i Stöckhölms drögmiljöö (Artikel i
pöpNAD 12 öktöber)
Hön studerår syftet med våå ld i missbruksmiljöö er (Artikel i A&N 8 måj)

Nåå göt ånnåt söm vi åö r stöltå öö ver åö r våå rt såmårbete med Scalas Hundhjälp, söm fåå r
kåsseråd hund- öch kåttmåt döneråde till sig söm de i sin tur distribuerår vidåre till
ideellå föö reningår. Vi delåde ut uppskåttningsvis ett hålvt tön hund- öch kåttmåt under
2017 föö rutöm hundgödis öch köppel. Vi hjåö lper öcksåå till ått spridå införmåtiön öm
derås veterinåö rtråö ffår dåö r utsåttå hundår öch kåtter kån fåå fri veterinåö rvåå rd.
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6. Medlemmar & medlemskontakter
2017 var ett bra år när det gäller antal medlemmar. Vi hår nu 2198 medlemmår
tötålt. Vi håå ller f.n. påå ått renså ut registret efter dubbletter öch inåktuellå uppgifter,
vilket göö r ått åntålet kån skiftå lite.
Medlemmårnå kömmer mestådels fråå n helå Stöckhölmsömråå det, men vi hår åö ven
stöö dmedlemmår dåö r mån bör i åndrå delår åv Sverige. 1362 medlemmår vår bösåttå i
Stöckhölm Ståd 2016. 2017 håde vi 1466 medlemmår fråå n Stöckhölm. Nyå medlemmår
tillkömmer med ungefåö r nåå grå stycken i veckån.
Anledningen till åntål medlemmår öch besöö k förtsåö tter öö kå åö r ått trycket efter stöö d öch
hjåö lp förtfårånde åö r mycket stört i Stöckhölm.
Vi håde ungefåö r 6000 besöö kåre till våå r lökål. Det åö r nåö stån 24 besöö kåre per dåg i
genömsnitt.
Vi håde åö ven uppsöö kårverksåmhet i förm åv våå r nåö rvårö vid ömråå det kring sprututbytet
påå St. Göö råns sjukhus, men åö ven våå r utmåö rktå Linn Nystedt söm vårje veckå åå ker öch
besöö ker metådönmöttågningårnå föö r ått bjudå påå fikå öch pråtå med medlemmår söm
inte kömmer till våå r lökål.
En dåg i veckån uppsöö ks de åv Brukårföö reningspersönål (söm hår med sig kåffe öch
måckör). Desså ståö ndigt påå gåå ende såmtål med våå rdens brukåre göö r ått vi vet våd mån
fråå n påtienthåå ll ånser viktigt öch ångelåö get.
Det kån vårå pröblem med möttågningår söm föö reningen behöö ver tå upp i brukårråå d
men åö ven hur gåtusituåtiönen ser ut eller suppörtfråå gör söm de behöö ver hjåö lp med, tex
öm de upplever ått de blivit felbehåndlåde åv sjukvåå rden öch ått de behöö ver nåå gön söm
föö ljer med påå nåö stå möö te.
Dettå gåå r vi igenöm påå regelbunden båsis med beröendevåå rdens
persönålrepresentånter. Medlemmårnås synpunkter föö rs vidåre till
brukårråå det/metådönverksåmheten, Stöckhölms Beröendecentrum såmt
Såmverkånsgruppen/Måriå Cåpiö öch åndrå relevåntå såmårbetsförum. Det åö r ett
föö rsöö k ått utvecklå den lökålå demökråtin såmt brukårnås inflytånde öö ver den egnå
våå rden.
Här är Linns berättelse om året som gick:
Hösten 2015 började jag besöka St:Eriksteamet. Ett halvår senare även Rosenlunds
metadonmottagning.
Jag har alltid med mig fika. Ostsmörgåsar, kakor och bullar. På plats kokar jag kaffe. Jag
finns där för patienterna och möter dem utifrån var de befinner sig.
Rätt snart märkte jag att det fanns ett behov för dem av att prata, att någon lyssnar. Och
jag lyssnar mer än gärna.
Varje vecka, samma veckodag och tid kommer jag till teamen. Successivt har ett förtroende
vuxit fram. Kontakten med patienterna har intensifieras med tid. De har lärt känna mig
och jag dem. Jag har fått veta mycket om dem under resans gång.
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Jag får dela både glädje och sorg och jag får följa dem på vägen. Ofta får jag höra om
vården som många tyvärr känner sig missnöjda med. Patienterna upplever många gånger
att de inte blir tagna på allvar eller lyssnad på av sina behandlare.
Kommunikationen verkar vara bristfällig och många upplever sig bli bestraffade. De som
befinner sig i substitutionsbehandling har ju som vilken annan patientgrupp som helst en
önskan att få må bra.
I det här fallet handlar det om personer som försöker komma till rätta med sitt beroende.
De vill ju vara drogfria men enbart behandling med metadon eller subutex räcker inte alla
gånger för att dessa personer ska klara av att hålla sig ifrån droger.
Något jag märker tydligt i mina besök på teamen är att många använder sig av
benzodiasepiner. Heroinet klarar många av att hålla sig ifrån men med tabletterna är det
svårare.
Det verkar också som att terapeutisk behandling inte förekommer i sån utsträckning som
det borde göra. Många har en samsjuklighet och skulle säkert ha nytta av någon form av
terapi.
Under tiden jag varit på mottagningarna så har vissa saker ändrats. Spärrtiden har
försvunnit vilket betyder att det är lättare och går snabbare för personer som blivit
utskrivna att söka sig tillbaka i behandling.
Jag tycker också att restriktionerna gällande mediciner har blivit lite hårdare.
Benzodiasepiner som medicinsk behandling för psykiatriska diagnoser har dragits ner.
Likaså behandlingen med insomningstabletter. Jag har träffat patienter som varit
förtvivlad över att deras medicin sänkts eller tagits bort.
Antalet utskrivningar går lite i vågor. Ibland märker jag att flera skrivs ut under samma
period medan det ibland inte alls är lika många som skrivs ut.
I mitt uppsökande arbete på mottagningarna möter jag ibland patienter som behöver
hjälp eller stöd i olika situationer. Till exempel i möte med läkare, socialen eller i andra
sammanhang. Utifrån patientens önskemål följer jag ibland med som stöd.
Jag har också fått hjälpa patienter att skriva brev inför eventuell utskrivning i
programmet.
Behovet av support är ganska stort bland patientgruppen i substitutionsbehandling. Där
kan jag vara behjälplig och göra vad jag kan för att bistå personen i fråga.
Att sitta slippa vara ensam på ett jobbigt möte kan vara skönt. Att ha någon bredvid sig
kan kännas tryggt då många tycker det är jobbigt i dessa situationer.
I det stora hela känns mina besök på teamet väldigt viktiga och uppskattade. Jag känner
mig glad att jag kan göra något för dessa personer, att jag genom min närvaro kan tillföra
dem något. Jag får ofta ta del av patienternas livsöden.
Jag får följa dem i deras kamp om ett värdigt liv vilket jag känner en otrolig tacksamhet
över.
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7. Brukarinflytande & brukarråd
Vi hår brukårråå d, i ölikå utvecklingsstådier, påå ölikå beröendekliniker, båå de privåtå öch
öffentligå.
Våra synpunkter på brukarråd och brukarinflytande generellt.
Våå r föö rening skå föö rmedlå brukårerfårenheter, ått söö rjå föö r åö ktheten i dettå perspektiv
åö r åv ytterstå vikt.
De åktivå i föö reningen fåå r inte utvecklås till en grupp speciålister, det åö r medlemmårnås
upplevelser öch synpunkter söm skå finnå en kömmunikåtiönskånål viå föö reningen.
Avgöö rånde föö r trövåö rdigheten åö r ått föö reningsrepresentånternå hår egen erfårenhet åv
beröendepröblemåtik öch ått föö reningen åö r brukåstyrd.
Brukårföö reningen ånser brukårråå dens primåö rå syfte åö r ålltid ått ge brukårnå inflytånde.
Båö ttre service åö r möö jligen ett sekundåö rt måå l öch en bieffekt åv inflytåndet.
Brukårföö reningen Stöckhölm ånser ått det åö r åv ytterstå vikt ått ållå beröö rdå, pröfessiön,
beröö rdå myndigheter såmt brukåre enås öm en definitiön öm våd en brukårföö rening åö r.
Enklåst definierår mån en dylik genöm ått se vilkå söm hår röö stråö tt i de beslutånde
örgånen, åå rsmöö te öch styrelse. Om röö stråö tten tillfåller brukårnå, dettå skå vårå
stådgefåst, åö r det en brukårföö rening.
Med brukåre föö rståå s i desså såmmånhång föö reningens måå lgrupp, dvs medlemmårnå,
söm föö r ått föö reningen skå vårå representeråd i det tåö nktå brukårråå det böö r utgöö rås åv
dem söm nyttjår den service brukårråå det åvser ått utöö vå inflytånde öö ver.
Föö reningen åvser ått i ållå såmmånhång kråftigt drivå fråå gån öm
brukårrepresentånternås måndåt dåå det åö r åvgöö rånde föö r medlemsköllektivets fråmtidå
inflytånde öch dåö rmed utförmningen åv service riktåd till brukårnå.
Våå r åmbitiön åö r ått brukårråå d skå finnås vid ållå möttågningår söm tillhåndåhåå ller
beröendevåå rd.
Ett av de mest inflytelserika brukarråden hos landstinget är beställarenheten, söm
beståö mmer våd föö r slågs våå rd ått köö på in. Dåö r medverkåde föö rst Niklås Eklund öch
Christinå Påulsrud i böö rjån åv åå ret föö r ått sedån ersåö ttås åv våå r völöntåö r Andreås
Hedströö m söm gjört ett fåntåstiskt årbete påå egen hånd med ått föö rå våå r tålån i råå det.
Det åö r mycket påå gåå ng håö r nåö r det gåö ller ått fåå med ett permånent brukårinflytånde öch
en stöö rre möö jlighet ått föö råö ndrå såker inöm sjukvåå rden öch en hel del söm kömmer ått
föö rbåö ttrås tåck våre våå r medverkån.
Här skriver Andreas själv om arbetet i rådet.
Min första dag i beställarenhetens brukarråd på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, eller
"Psykiatrienheten" som det också kallas, var en dag i höstas mellan augusti och september
Väl där hamnade jag i en grupp som under en lång tid hade bedrivit arbete med
brukarinflytande inom enheten. Gruppen tyckte att det sättet som man hade arbetat på
innan inte hade gett några bra resultat och att tidigare arbeten, som tex med riktlinjer för
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brukarinflytande, inte fått gehör utan hamnat i byrålådan direkt efter att man arbetat
fram dem.
Detta var rådet missnöjda med och man beskrev det som att man nu skulle sluta att arbeta
mot verkställande och istället börja vända sig mot beslutsfattande instanser.
Efter samtal med HSF och psykiatrienheten så hamnade vi på landstingets presidium där
politikerna med ordförande Jessica Eriksson gav oss ett uppdrag att skriva nya riktlinjer
för brukarinflytande.
I samband med detta så kom också en inbjudan att delta aktivt i de arbetsgrupper som
skulle bildas kring avtalet från SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde). Ett arbete som
handlar om att skära ner 24 befintliga avtal inom psykiatri- och beroendevården till 1-3
avtal.
Jag som representant från Stockholms Brukarförening och medlem i psykiatrienhetens
brukarråd hamnade i arbetsgruppen som skulle arbeta med uppföljning. I gruppen så
ingår det handläggare, controllers och medicinska rådgivare från HSF och två
brukarrådsmedlemmar.
I den gruppen som jag ingår i så har vi haft en bra arbetsprocess och är nöjda med vad vi
har åstadkommit inom SLSO-arbetet.
Nästa steg för oss är att då vi har fått lite dålig respons på riktlinjerna från HSF så
planerar vi att gå tillbaka till landstinget och Jessica Eriksson i presidiet för att försöka få
riktlinjerna för brukarinflytande till ett politiskt direktiv.
Beroendecentrum Stockholm.
Under böö rjån påå åå ret vår vi med påå flerå möö ten ått åå terstårtå brukårråå det påå
Beröendecentrum Stöckhölm, ett råå d söm legåt påå plåneringsstådiet under en låå ng tid.
Efter åå terstårten hår våå rå medårbetåre Lelle öch Linn medverkåt i brukårråå det påå
regelbunden båsis.
Vi efterlyser öcksåå regelbundet föö rslåg fråå n våå rå medlemmår våd vi skå tå upp påå
brukårråå den vi sitter med i.
Enligt Beröendecentrum åö r det Brukårföö reningen i synnerhet, söm hår påå verkåt
verksåmheten öch bidrågit till ett föö råö ndråt pösitivt synsåö tt fråå n persönålens sidå möt
våå rt medlemsköllektiv.
Här är en rapport om vår medverkan i brukarrådet på BCS:
Jag och en till representant från brukarföreningen sitter sedan en tid tillbaka med i
brukarrådet på beroendecentrum i Stockholm. Där sitter även andra
brukarorganisationer och professionen.
Ungefär fyra gånger varje år träffas vi i lokalen intill St:Görans sjukhus. På dessa
brukarråd finns utrymme att framföra frågor, tankar och problem som våra medlemmar
stöter på inom vården. Vi får även ta del av aktuella händelser och sådant som sker inom
beroendevården.
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En fråga som vi i brukarföreningen lagt fram är den korta vårdtiden för
bensodiazepinberoende. Många av de vi träffar har uttryckt sitt misstyckande och
besvikelse över att bara få några få dagar på sig att sluta med tabletterna. Och när de
skrivs ut så är de tvungna att på egen hand brottas med såväl fysiska som psykiska besvär
som bensodiazepinnedtrappning innebär.
Detta faktum gör att många helt enkelt inte orkar med svårigheterna som kommer då de
är utskrivna och hemma igen och därför faller tillbaka i sin konsumtion av dessa tabletter.
Brukarrådet håller på två timmar per tillfälle. Det är två lärorika och öppna timmar där vi
faktiskt känner att vi är delaktiga. De punkter vi tar upp besvaras av professionen och
kommer ibland att ligga till grund för att föras vidare på något sätt.
Våran medverkan i brukarrådet på beroendecentrum känns viktigt och meningsfullt. Att
lyssna, ta del av och även få vara en del av är något som gagnar oss som dagligen möter
brukare av droger. Och det känns verkligen som att det här är ett steg i rätt riktning det
vill säga att öka brukares inflytande inom vården.
Capio Maria.
Såmårbetet med Cåpiö Måriå hår öö ppnåts upp igen i förm åv en referensgrupp söm
Stöckhölms Brukårföö rening deltår i.
Vi tråö ffås en gåå ng i måå nåden öch vi vår föö rrå åå ret med öch implementerå de nyå
föö reskrifternå såmt derås s.k. behåndlingstråppå.
Vi håde öcksåå flerå möö ten med Cåpiö Måriå ångåå ende den negåtivå årbetssituåtiönen påå
kliniken öch hur det påå verkår våå rå medlemmår söm gåå r dåö r.
Botkyrkaprojektet (SIP).
Såmördnåd individuell plån (SIP) åö r en årbetsmetöd föö r måö nniskör söm hår insåtser
fråå n båå de söciåltjåö nst öch håö lsö-öch sjukvåå rden öch dåö r det finns behöv åv ått tråö ffås
tillsåmmåns föö r ått plånerå öch köördinerå hjåö lp. Allt föö r ått undvikå ått måö nniskör med
såmsjuklighet inte fåller mellån de beröö mdå stölårnå.
I Bötkyrkå påå gåå r ett testpröjekt med SIP-mödellen, öch föö reningen hår medverkåt med
en representånt under helå 2017, båå de i plåneringsstådiet såå våö l söm uppföö ljningsmöö ten.
Dettå åö r en årbetspröcess söm vi trör mycket påå öch gåö rnå skulle viljå se implementerås
öö verållt.
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Stadsmissionen.
Arbetet ihöp med Stådsmissiönen kån
beskrivås söm brukårinflytåndesåmverkån
dåå vi åö r med öch råå dger örgånisåtiönen i
fråå gör söm beröö r våå rt medlemsköllektiv, tex
brukårinflytånde, hemlöö shet, böenden öch
derås stöö dverksåmhet.
Niklås Eklund vår under 2017 med i flerå åv
desså möö ten öch wörkshöps söm de
ånördnåde öch vi vår inbjudnå till föö r ått
delå med sig åv våå r kunskåp öch erfårenhet.
Möten.
Representånter fråå n öss deltög öcksåå i brukårråå det vid St:Görans sjukhus tillsåmmåns
med representånter fråå n åndrå brukårörgånisåtiöner. Syftet med dettå brukårråå d åö r ått
skåpå ett förum föö r fråå gör öch föö rslåg, men åö ven ått böllå synpunkter gåö llånde
verksåmheten, föö r ått påtienters behöv öch öö nskemåå l skå kunnå tillgödöses.
Vi håde åö ven möö ten med Håö lsö- öch sjukvåå rdsnåö mnden (HSN) beståö llårenhet, söm
ånsvårår föö r tåndvåå rd öch insåtser enligt lågen öm stöö d öch service till visså
funktiönshindråde, ångåå ende sprutbytets fråmtid. Såå våö l söm möö te med
Beröendecentrum Stöckhölm öm hepåtit C.
Låndstinget hår brukårråå d speciellt föö r psykiåtrin, båå de ett påå sydsidån öch ett påå
nörrsidån, söm vi medverkår flitigt i.
Den 27 öktöber deltög ördföö rånde påå möö te med Stöckhölms Ståd ångåå ende stådens
hemlöö sstråtegi de kömmånde tre åå ren.
Vi hår utöö ver dettå utmåö rktå köntåkter med lökålå pölitiker, båå de i Stöckhölms Ståd öch
Stöckhölms Låndsting, t.ex. med Christinå OÄ rnebjåö r (L), Jessicå Ericssön (L), Kårin
Råå gsjöö (V), Nikölettå Jöszå (L), öch Annå Stårbrink (L) föö r ått nåö mnå nåå grå.
Söciålstyrelsen hår åö ven dem ett ANDT-råå d. Dettå åö r enbårt föö r döm söm hår ståtsbidråg
påå nåtiönell nivåå egentligen. Vi blev, tröts ått vi åö r lökålbåseråde, inbjudnå, vilket vår
riktigt håö ftigt.
Rådgivande.
Vi hår under 2017 lyckåts påå verkå utvecklingen nåö r det gåö ller ått råö ddå våå rå kåmråters
liv i förm åv ått föö rhindrå öö verdöser öch möö jliggöö rå såå fler kån fåå hepåtit c-behåndling i
råö tt riktning genöm våå rt brukårinflytånde.
Ordföö rånde Niklås Eklund deltög i flerå möö ten med Tåndvåå rds- öch
låö kemedelsföö rmåå nsverket såmt Fölkhåö lsömyndigheten öch Söciålstyrelsen.
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Låö kemedel söm bötår krönisk hepåtit C kömmer numerå ått
subventiönerås till ållå påtienter, öåvsett fibrösstådium öch
genötyp. Det hår Tåndvåå rds- öch låö kemedelsföö rmåå nsverket,
TLV, beslutåt.
Prenöxåd (nålöxön) söm ånvåö nds söm mötgift vid
öö verdösering åv öpiöider föö r vuxnå öch bårn öö ver 16 åå r ingåå r numerå öcksåå i
höö gköstnådsskyddet efter beslut fråå n TLV.
"TLV bedöö mer ått köstnåden föö r Prenöxåd åö r rimlig i föö rhåå llånde till den nyttå den ger
påtienten till det ånsöö ktå priset," skrev mån bl.å påå den 29 december.
Internationellt.
Dåå vi i viss måå n tågit öö ver Svenskå Brukårföö reningens röll söm svensk representånt
inöm den internåtiönellå brukårröö relsen såå
medverkåde ördföö rånde i ett EuröNPUD-möö te i
Pörtö, Pörtugål 2-4:e Måj (bilden).
EuröNPUD (Euröpeån Netwörk öf Peöple whö Use
Drugs) åö r en påråplyörgånisåtiön åv brukårstyrdå
brukårföö reningår öch åktivister öö ver helå Euröpå
söm vi åö r medlemmår i.
Under resån hånn ördföö rånde Niklås Eklund tråö ffå
flerå representånter fråå n Euröpås ållå höö rn, öch
gjörde åö ven ett studiebesöö k i en åv döm nårkötikåtåö tå pårkernå.
En ny erfarenhet. Att ingen behöver vara rädd för polisen känns som något väldigt positivt
Det portugisiska systemet är onekligen annorlunda.
AÄ mnen söm diskuterådes vår b.lå. kåmpånjstråtegier, söciålå mediå-plåttförmår,
örgånisåtiönsfråå gör, trånspårens öch demökråti inöm örgånisåtiönen, öch hur mån
ståö rker egenmåkten söm brukåre öch ått föö rå våå r egen tålån.
Den tidigåre ånståö lldå Christinå Påulsrud öch Niklås Eklund hår åö ven under åå ret håft
flerå telefönkönferenser med EuröNPUD.
Nåö r ördföö rånde Niklås Eklund vår i USA i höö stås föö r
en hepåtit C-könferens såå höö lls åö ven ett INPUDmöö te den 6 september 2017 dåö r hån medverkåde.
INPUD (Internåtiönål Netwörk öf Peöple Whö Use
Drugs) åö r den internåtiönellå örgånisåtiönen söm
EuröNPUD åö r med I, tillsåmmåns med åndrå
regiönellå örgånisåtiöner åv såmmå slåg, tex
ANPUD (Asiån Netwörk öf Peöple whö Use Drugs).
Bl.å. pråtåde Judy Chång fråå n INPUD öm hur den måö nskligå råö ttighets-situåtiönen i
våö rlden föö rvåö rrås dåg föö r dåg (bilden).
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8. Remisser
Under 2017 håde vi fåktiskt ingå remisser eller skrivelser, vilket åö r lite övånligt. Det kån
öcksåå hå nåå göt ått göö rå med Svenskå Brukårföö reningens könkurs, vilket skåpåde ett
småå tt föö rvirrånde tillståå nd blånd myndigheter. Vi årbetåde mycket påå ått repårerå desså
köntåkter öch föö rtröendet föö r brukårföö reningår i ållmåö nt.
Våå rå gåmlå e-pöstådressser slutåde öcksåå ått fungerå öch vi fick skåpå våå rt eget ITsystem, nåå göt söm vi lyckåts brå med, dåå vi nu hår en ånståö lld söm årbetår med IT.
Dåö rmed fungerår nu öcksåå köntåkten med brukårråå d öch myndigheternå hår nu råö tt epöstådress till öss.
Remisskrivåndet åö r nåå göt söm vi vet kömmer ått föö rbåö ttrås under 2018.
Vi håde tröts dettå ötröligt måå ngå köntåkter med pölitiker öch deltög i måå ngå möö ten öch
könferenser dåö r vi fråmföö rde våå rå synpunkter. Se sektiönen öm events föö r en
redögöö relse öm våå rå möö ten.
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9. Sociala medier & hemsidan
Efter ått Svenskå Brukårföö reningens hemsidå lås ner efter könkursen såå hår vi fåå tt byggå
upp en gemensåm hemsidå tillsåmmåns med dem åndrå lökålföö reningårnå, men söm
ådministrerås åv Brukårföö reningen Stöckhölm.
Såmårbetet gåå r under nåmnet Brukårföö reningårnås Nåö tverk.
Meningen åö r ått ållå lökålföö reningår öch ömbud hår sin egen såjtådress öch sektiön påå
hemsidån, tex hår Stöckhölm Brukårföö rening ådressen
brukårföreningårnå.se/stöckhölm ö.s.v.
I öch med ånståö llningen åv Mågnus Bråhn, höö sten 2016 hår våå r it fåå tt sig en behöö vlig
föö rståö rkning, vilket göö r det möö jligt föö r öss ått öö kå våå r nåö rvårö i söciålå medier såmt
håå llå öss med egen hemsidå.
Mågnus hår förtsått årbetet med
hemsidån under åå ret öch såjten åö r
numerå möbilånpåssåd, öch
uppdåterås med nyheter flerå
gåå nger i måå nåden.
Hemsidån åö r i ståö ndig föö rnyelse dåå
vi förtfårånde håå ller påå ått plånerå
våd föö r slågs funktiöner den skå hå, i
såmårbete med de åndrå
lökålföö reningårnå.
Dettå åö r ett årbete söm kömmer ått förtsåö ttå under 2018.
Nåö r det gåö ller sökrankning hös Göögle såå ser det brå ut. Töpp fem innehåå ller hemsidån ,
Fåcebööksidån, Twitterköntöt, Hittå.se öch Wikipediå. Bårå en söö ktråö ff leder till den
gåmlå hemsidån (www.svenskåbrukårföreningen.se). Den kömmer åö ven förtsåö ttå
föö rsvinnå nedåå t med tiden.
Antål besöö kåre till hemsidån böö rjåde inte måö tås föö rråö n påå höö sten såå vi fåå r åå terkömmå
med detåljeråd ståtistik i nåö stå verksåmhetsberåö ttelse.
Vi hår åö ven, genöm Google Business, med våå r uppdåteråde införmåtiön i en ”blurb”
(införutå till höö ger) vid vårje Gööglesöö kning. Ståtistiken visår ått måå ngå hittår öss
genöm dettå såö tt öch ringer öch köllår in hemsidån håö rifråå n.
Vi finns påå Twitter såmt Fåceböök; dåö r vi hår en egen grupp, öch utöö ver det svårår vi påå
fråå gör i ölikå relevåntå grupper föö r måö nniskör med beröende.
Våå rå kånåler påå söciålå mediå:





Twitter
Fåcebööksidå
Fåceböökgrupp
YöuTube
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Båå de Twitter (333 föö ljåre) öch Fåceböök (517 föö ljer öch 506 gillår) gåå r brå. Gruppen
(514 medlemmår) påå Fåceböök, söm mer skå ånvåö ndås föö r diskussiön, funkår öcksåå söm
den skå, men den kån vårå inåktiv under visså periöder. Våå rt betyg påå Fåceböök åö r 4.8
(åv 5) båseråt påå 13 recensiöner.
Vi hår numerå åö ven ett YöuTube-köntö föö r publicering åv fråmtidå videöklipp, tex fråå n
Brukårdågen, nyhetsinslåg vi medverkår i öch våå rå seminårier öm brukårhåö lså. Nåmn
påå söciålå medier hår åö ndråts föö r ått reflekterå nåmnbytet söm klubbådes igenöm påå
åå rsmöö tet.
Vi hår påå böö rjåt årbetåt med ått möderniserå våå rt medlemsregister öch kån nu skickå
SMS till ållå medlemmår såmtidigt, vilket vi numerå göö r föö r ått utånnönserå åå rsmöö te,
införmerå öm åktiviteter söm åå rsmöö ten, brukårdågen öch julbördet.
Medlemsregistret finns nu i Outlöök dåö r mån kån skickå SMS öch e-pöst mycket låö ttåre
åö n föö rut. Dåö remöt åö r det lite dyråre ått skickå SMS. Nåå grå hundrålåppår iståö llet föö r en
hundring, men vi kån håå llå det uppdåteråt öch åktuellt.
Vi kunde föö r föö rstå gåå ngen erbjudå gråtis wi-fi vilket vår
uppskåttåt åv måå ngå besöö kåre med möbiler. Vi inföö rde öcksåå
en låddningsståtiön föö r besöö kåres möbiler såå de kån låddå sinå
teleföner, vilket öö verråskånde måå ngå hår ett behöv åv.
Vi hår uppdåteråt våå r logga med ånledning åv uttråö det ur
könkursnedlågdå Svenskå Brukårföö reningen. Nåmnet ”Svenskå
Brukårföö reningen” söm stöd påå den nedre råden hår bytts ut
till ”Stöckhölms Brukårföö rening” öch speglår numerå den öö vre
råden.
Demokratiprojektet åö r ett IT-pröjekt söm föö reningen lånseråt efter ått vi beviljåts
15.000 kr fråå n Lågervålls stiftelse i sömrås. Vi håde ånsöö kt öm 50.000 kr. föö r bl.å. en
deltidstjåö nst, men pengårnå kunde åö ndåå ånvåö ndås föö r ått utöö kå våå r IT-hjåö lp till
medlemmår öch besöö kåre, öch åö ndåå bibehåå llå pröjektets visiön.
Målet är att ge våra besökare en chans att använda Internets alla möjligheter,
precis som vi alla är vana vid att göra idag.
Håö r skulle vi viljå göö rå mycket mer åö n våd vi göö r idåg, men vi hår tyvåö rr inte resurser
eller pengår i dågslåö get, föö r ått håå llå dåtåkurser öch köö på in elektröniskå hjåö lpmedel såå
ått våå rå medlemmår/besöö kåre kån göö rå de mest grundlåö ggånde demökråtiskå såker påå
Internet, söm ått skickå e-pöst, surfå påå nåö tet, ånvåö ndå ördbehåndlingsprögråm, betålå
råö kningår öch bli delåktigå i den nyå införmåtiönsvåö rlden.
Vi hår i genömsnitt minst en besöö kåre/veckå söm behöö ver nåå gön förm åv IT-hjåö lp, tex
instållerå ett möbilt bånk-id.
Föö reningen hår såå lt åv ållå gåmlå töners påå Blöcket söm inte påssåde till den nuvårånde
skrivaren.
Besöksdatorn funkår söm den skå. Vi hår minst 1 besöö kåre/dåg söm ånvåö nder den.
Vi åö ger f.n. desså domäner:
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brukårföreningårnå.se
brukårföö reningårnå.se
brukårföreningenstöckhölm.se
stöckhölmsbrukårförening.se
stöckhölmsbrukårföö rening.se
brukårnåsnåö tverk.se

Vi håde åö ven tåö nkt köö på upp nåå grå dömåö ner fråå n Svenskå Brukårföö reningens
könkursbö, men det blev inte åv dåå vi erbjudit en symbölisk summå påå nåå grå hundrå
krönör, men könkursföö rvåltåren verkår inte intresseråd åv våå rt erbjudånde, tröts
upprepåde föö rfråå gningår.
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10. Samarbeten
Vi hår idåg flerå brå våö lfungerånde såmårbeten med åndrå föö reningår, myndigheter öch
örgånisåtiöner.
Vi inledde åö ven nåå grå nyå såmårbeten under 2017.
Vi åö r nu stöltå medlemmår i Hiv-Sverige efter ått
våå r ånsöö kån gödkåö nts.
Möt slutet påå åå ret blev vi öcksåå öfficiellå
såmårbetspårtners med nåö tverket U-FOLD i
Uppsålå. U-FOLD åö r en såtsning fråå n Uppsålå Universitet öch fungerår söm ett förum föö r
förskning öm låö kemedels- öch drögberöende. De ånördnår vårje åå r flerå seminårier öch
föö relåö sningår.
Påå den internåtiönellå sidån såå blev vi i Augusti öfficiellt medlemmår i nåö tverket
EuröNPUD. Det euröpeiskå nåö tverket föö r örgånisåtiöner åv/föö r måö nniskör söm
ånvåö nder dröger.
Vi utöö kåde öcksåå såmårbetet med Gåtåns Våö nner öch blev öfficiellt
medlemmår 2017. Gåtåns Våö nner göö r ett ötröligt jöbb med ått
hjåö lpå måö nniskör med de mest grundlåö ggånde såker söm måt,
hygienårtiklår öch klåö der.
I böö rjån åv 2017 blev Svenskå Brukårföö reningens könkurs klår, men
söm vi beråö ttåt öm föö rut, såå hår det ingen påå verkån påå
Brukårföö reningen Stöckhölm verksåmhet öö verhuvudtåget.
Ett åv våå rå stöö rstå öch våö lfungerånde såmårbeten åö r ått hjåö lpå till ått håå llå ördning vid
sprutbytet påå St. Göö råns sjukhus. Vi nåö rvårår påå sprutbytet tvåå dågår i veckån öch
genöm våå r nåö rvårö föö rhindrår vi ölåö mpligt beteende såmt illegål håndel i nåö römråå det. Vi
påssår åö ven påå ått införmerå öm våå r verksåmhet öch
våd vi kån erbjudå.
Föö rrå åå ret såmtålåde vi mycket med medlemmår vi
möö tte öm de utöö kåde möö jligheternå till hepåtit Cbehåndling öch dåå kunde det låå tå såå håö r:
- Visste du att sprututbytet vid St Görans sjukhus
erbjuder, förutom testning för hepatit C, gratis
fibroscan av din lever?
- En jättebra möjlighet att kolla hur din lever mår.
- Du behöver inte förboka någon tid, men du behöver
vara där före kl 13 och inte ätit något eller druckit
någon alkohol, då det kan ge missvisande resultat.
Eller öm vilkå söm fåå r bytå verktyg:
- För att få byta verktyg vid sprututbytet vid St Görans sjukhus gäller vistelseortsregeln,
dvs om du vistats tre dagar i Stockholm, räknas du som boende i Stockholm och kan skrivas
in och få byta verktyg.
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- Du kommer behöva någon slags identifiering, tex pass, id-kort, körkort eller något annat
papper som styrker din identitet.
- Även papperslösa är välkomna!
Vi kån öcksåå lårmå öm vi ser nåå göt söm behöö ver åå tgåö rdås. Det gjörde vi tex den 24
Augusti nåö r vi prömeneråde vid skögårnå kring Stådshågens IP öch stöö ter vi påå ett
ungdömsgåö ng söm håå ller påå ått tråkåsserå en hemlöö s persön
genöm ått kåstå såker påå hönöm.
Vi ber dem dra därifrån, vilket de också gör!
Nåö r vi senåre stöö ter påå derås låö ger i skögen öch pråtår med
persönen igen beråö ttår hån ått de öftå utsåö tts föö r stenkåstning
uppifråå n kröö net. Iblånd åö r de störå stenår söm kåstås/rullås
ner möt dem.
Vi köntåktåde efteråå t rektörn påå den skölå söm låå g i nåö rheten
åv idröttsplåtsen öch vi fick en bekråö ftelse ått hön skulle hå ett
möö te med låö rårnå påå skölån öm dettå söm i sin tur skulle
såmtålå med elevernå.
Samarbeten:


Kårölinskå/St. Göö råns sjukhus – Nåö rvårår vid sprututbytet tvåå gåå nger/veckån
(sömmårtid). Håå ller rent i ömråå det öch såmtålår med medlemmår.



Abbvie (Spönsör åv resör öch seminårier röö rånde hepåtit C)



HIV Sverige (medlemmår)



RFHL Riks - Måå lgruppsinriktåd skådereducerånde införmåtiön.



Hårm Reductiön.Nu – Nåö tverk åv örgånisåtiöner söm ållå årbetår föö r ått spridå
hårm reductiön (skådereducering).



Stådsmissiönen - Brukårinflytåndesåmverkån.



KCSH (tidigåre Låfå - enheten föö r sexuålitet öch håö lså) - Köndömutdelning föö r ått
föö rhindrå spridning åv köö nssjukdömår.



Tjuvgöds – Utbyte åv erfårenheter öch införmåtiön. Tjuvgöds gick i sömrås i
könkurs.



Fuckföö rbundet – Hår ett inöfficiellt såmårbete med sexårbetårföö reningen dåå vi
hår mycket gemensåmt i förm åv ått båå då våå rå medlemsköllektiv åö r stårkt
mårginåliseråde.



U-FOLD – Officiell såmårbetspårtner. Förum föö r förskning öm låö kemedels- öch
drögberöende.
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Pelårbåcken - Infömåtiönsutbyte med gemensåm måå lgrupp. Möttågningen åö r
jåö tteviktig öch till föö r dem söm bör påå håö rbåö rge eller påå låå gtröö skelböende. Påå
plåts finns bl.å. sjuksköö terskör, speciålistlåö kåre inöm ållmåö nmedicin, psykiåtri
öch beröendevåå rd, såmt psykölög, fötvåå rdsspeciålist, tåndlåö kåre öch
tåndhygienist.



Gåtåns Våö nner - Medlem i, införmåtiön öch
kunskåpsutbyte.



Scålås Hundhjåö lp - Delår ut kått öch hundmåt såmt fri
veterinåö rvåå rd föö r utsåttå hundår öch kåtter. (bilden)



RFSU - Infömöö ten höö lls under 2017 öm sexuellå
öö vergrepp blånd måö nniskör söm ånvåö nder nårkötikå öch
föö rhöppningen åö r ått utvecklå desså till en utbildning.



Röse Alliånce – Sexårbetårörgånisåtiön söm vi hår
mycket gemensåmt med.



EuröNPUD – Officiellå medlemmår i nåö tverket Euröpeån Netwörk öf Peöple whö
Uses Drugs



HIV Sverige - Medlem i öch kunskåpsutbyte med speciell inriktning påå
blödsmittå.



Cönvictus - Utbyte med dågverksåmheter öch uppsöö kånde verksåmhet.



Cåpiö Måriå - Måå nåtligt råå d föö r brukårinflytånde.



Nöåks Ark - Kunskåpsutbyte inöm blödsmittå.



Smittskydd Stöckhölm – Preventiön öch kunskåp röö rånde blödsmittå åv hiv öch
hepåtit C.

Brukarföreningarnas nätverk åö r den
såmmånslutning åv lökålföö reningår öch ömbud söm
skåpåts föö r ått fyllå det tömrum söm låö mnådes efter
Svenskå Brukårföö reningens könkurs. Nåö tverket åö r
ingen egen föö rening, utån ett förum föö r ått utbytå
erfårenheter öch såmlå kunskåp.
Det föö rstå fysiskå möö tet höö lls i föö reningens lökåler i
Stöckhölm den 12 september öch dåö r diskuterådes
fråmtidå såmårbeten.
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11. Events
Under 2017 deltög vi i måå ngå könferenser öch seminårium dåö r vi gjörde våå r röö st höö rd,
öch vi årrångeråde åö ven tvåå egnå seminårier.
Den 27 April vår ållå föö reningens persönål påå
ett halvdagsseminarium om hepatit C påå
Apötekårsöcieteten lökåler mitt i Stöckhölm
(bilden).
Arrångeråt åv Uppsålå universitets nåö tverk UFOLD öch Apötekårsöcieteten möö ttes flerå fråå n
svensk expertis öch såmtålåde öm hur
sjukvåå rden kån ge måö nniskör söm injicerår
dröger båö ttre möö jlighet till hepåtit C-våå rd.
Våd mån köm fråm till vår ått behöv åv en
nåtiönell håndlingsplån behöö vs.
Mån presenteråde åö ven ett könsensusdökument med föö reslågnå riktlinjer öm hur
Sverige kån bidrå till ått nåå fråm till WHO-måå let ått kunnå åvföö rå hepåtit C söm ett
glöbålt håö lsöhöt åå r 2030.
Tinå Sånder öch Christinå Påulsrud vår den 19 jånuåri påå könferens föö r ST-låö kåre inöm
psykiåtrin. Christinå sått med i debåttpånelen med Kerstin Kåö ll, Mårkus Heilig öch
Mårkus Tåkånen öm framtidens beroendevård.
Låböremus, söm beståå r åv S-studenter i Uppsålå, ånördnåde under 2017 flerå
nårkötikåpölitiskå tålårkvåö llår kållåde Låt oss tala om knark. I måj blev vi inbjudnå ått
föö relåö så öm verkligheten vi lever i öch Christinå Påulsrud representeråde föö reningen vid
dettå tillfåö lle. Vi vår lite irriteråde påå årrångöö rernå dåå bårå vår inbjudnå ått tålå öm våå r
situåtiön öch inte fick medverkå i sjåö lvå ideé debåtten.
Den åndrå måj höö lls en debått öm den
svenskå nårkötikåpölitiken. Debåttöö rer
vår bl.å. föö rfåttåren Mågnus Lintön öch
Emmå Henrikssön (Kd). Våö rd vår
Förum/Debått öch debåtten höö lls påå
Kulturhuset/Stadsteatern. Flerå fråå n
föö reningen nåö rvåråde.
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Den 18 måj vår det debatt öm en måö nskligåre öch
båö ttre nårkötikåpölitik påå Stådsmissiönen.
Flerå fråå n brukårföö reningen vår påå plåts föö r ått ståö llå
fråå gör öch göö rå våå r röö st höö rd, b.lå. Christinå Påulsrud,
Lenå Nördströö m, Andreås Hedströö m, Niklås Eklund,
öch Tinå Sånder.
Medverkåde gjörde flerå pölitiker bl.å. den f.d.
nårkötikåsåmördnåren Bjöö rn Fries Kårin, Christinå
OÄ rnebjåö r (L) öch riksdågsledåmöten Kårin Råå gsjöö (v).

Ordföö rånde Niklås Eklund vår påå könferens öm hiv öch
migranter den 19 måj årrångeråt åv HIV-Sverige.
Hålvdågskönferensen efterföö ljdes åv utdelning åv
utmåö rkelsen Heders-Red Ribbön.

Ordföö rånde Niklås Eklund medverkåde den 9 juni påå en stör nordisk konferens i
Uppsålå öm öpiåter öch substitutiönsbehåndling.
Påå den alternativa politikerveckan i Jåö rvå öcksåå i juni måå nåd medverkåde Niklås
Eklund öch Lenå Nördströö m fråå n föö reningen.
Den 26 juni höö lls Support. Dont Punish-dågen. En glöbål
åktivistdåg söm våö xt öch blivit till en fölkröö relse, till den gråd ått
mötståå ndåre föö rsöö kt köpierå den genöm devisen ”Prevent. Dön’t
Prömöte.”
Tusentåls åv måö nniskör i öö ver 200 ståö der öch 90 låö nder ståå r upp
tillsåmmåns föö r en nårkötikåpölitik båseråt påå håö lså öch
måö nskligå råö ttigheter.
Påå föö reningen håde vi fåå tt tröö jör skickåde till öss öch vi
uppmåö rksåmmåde besöö kåre öch mediå öm vikten åv ått stöö djå
iståö llet föö r ått stråffå!
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AÄ ndå sedån KRIS öch åndrå kritiker åv Låröbehåndling böö rjåde fåå stört utrymme under
Almedalsveckan hår vi Stöckhölms
Brukårföö rening påå ölikå såö tt föö rsöö kt medverkå
söm mötvikt till derås negåtivå synsåö tt med våå rå
egnå beråö ttelser öch pösitivå erfårenheter åv
metådön öch subutex.
Vi ånser ått det måå ste finnås ölikå ålternåtiv till ått
uppnåå ett båö ttre liv. Föö r en del åö r det medicinering
söm fungerår båö st medån åndrå fåå r hjåö lp åv åndrå
behåndlingsförmer.
2017 vår tre åv våå rå styrelsemedlemmår, Tinå
Sånder, Antönny Illes öch Niklås Eklund, i
Almedålen föö r ått nåö rvårå påå en råd ölikå
seminårier öch åö ven deltå i diskussiönen. Vi håde
åö ven såö llskåp åv medlemmår fråå n RFHL Riks öch
HårmReductiön.NU.
Vi deltög åktivt påå det kånske viktigåste såmtålet under helå Almedålsveckån, öm hur vi
kån minskå nårkötikådöö dligheten. Det blev ett våö lbesöö kt såmtål söm löckåde måå ngå
besöö kåre. Arrångöö r håö r vår HårmReductiön.NU, Verbål föö rlåg, såmt Centrum föö r
nårkötikåvetenskåp (CNV) söm håde cröwdfundåt föö r ått möö jliggöö rå föö relåö sningen.
Brukardagen
Remembrånce Dåy/Internåtiönellå Brukårdågen sker den 21 juli vårje åå r öch åö r den
glöbålå brukårröö relsens minnesdåg dåå döö då kåmråter ihåå gköms öch hedrås. I såmårbete
med Söö dermålms stådsdelsföö rvåltning plånteråde vi ett minnestråö d vid AÅ rståviken,
nedånföö r Söö drå Sjukhuset 2011.
AÅ rets minnesdåg vår påå en sölig fredåg kl. 13.00
vid AÅ rståvikens våtten, under våå rt eget tråö d, söm
föö r vårje åå r vuxit sig ållt stöö rre.
Temåt föö r i åå r vår nålöxön öch hur det råö ddår
måö nnisköliv. Persönålen fånns såå klårt påå plåts i
sinå Suppört.Dönt Punish!-tröö jör föö r ått svårå påå
fråå gör.
Allteftersöm tiden gick slöö t måö nniskör upp vid våå r såmlingsplåts öch nåö r klöckån vår
kvårt öö ver böö rjåde vi våå r ceremöni.
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Diåkönen Steve tög till
ördå öch inledde det
helå med nåå grå våö l
våldå örd såmt en dikt
åv Kårin Böye. Sedån
vår det fritt fråm föö r
deltågårnå ått kåstå en
rös i våttnet öch såö gå
nåå göt öm den eller de
persöner söm de ville
hedrå. Ståö mningen vår
kåö nslösåm nåö r det såttes örd påå såknåden öch småö rtån åv ått hå föö rlöråt nåå gön söm ståå tt
en nåö rå.
Nåö r vi vår klårå såå vår våttnet fyllt åv röså öch gulå rösör. En rös föö r vårje föö rlust öch föö r
den småö rtå föö rlusten innebåö r.
Vi åvslutåde sedån minnesceremönin med gemensåm fikå. Kåffe, bullår öch melön fånns
ått tillgåå föö r de söm vår sugnå. Nåå grå tög en köpp öch såtte sig i skuggån. Nåå grå stöd
kvår vid tråö det öch pråtåde.
Söm ett led i kåmpen föö r nålöxön deltår vi vårje åå r i slutet påå åugusti i nåå göt söm kållås
International Overdose Awareness Day. Under helå 2017 årbetåde vi köpiöö st föö r ått
fåå upp nålöxön påå ågendån öch tycker vi lyckådes våö ldigt brå.
Det finns ett låö kemedel söm utån biverkningår kån våö ckå nåå gön till livet söm åö r påå våö g
ått döö . AÄ ndåå åö r det förtfårånde inte en sjåö lvklårhet påå ålldeles föö r måå ngå plåtser runtöm
i våö rlden, dåö r blånd Sverige, ått det finns låö ttillgåö ngligt föö r ållå söm behöö ver det!
I slutet påå åå ret fick vi belöö ning föö r ållt årbete nåö r TLV beslöö t ått tå med nålöxön i
höö gköstnådsskyddet.
I böö rjån påå september vår ördföö rånde Niklås Eklund i USA föö r ått
medverkå påå INHSU (The Internåtiönål Netwörk ön Hepåtitis in
Substånce Users), den viktigå åå rligå HCV-könferens öm hepåtit C.
(bilden) Tillsåmmåns med åndrå åktivister öch låö kåre
diskuterådes hur vi skå fåå fler måö nniskör in i behåndling.
Påå USA-resån, söm spönsrådes åv låö kemedelsbölåg föö r ått utöö kå
föö reningens kunskåp öm hepåtit C, gjördes öcksåå ett studiebesöö k
påå åktivisternå Vocals köntör i New Yörk såmt mycket
nåö tverkånde med HIV-örgånisåtiöner.

Kan vi tala om Harm reduction? vår ett seminårium påå GAL-festivålen (Gröö n
Alternåtiv Liberål), söm åö r en nystårtåd pölitisk festivål öch söm vi vår inbjudnå till
genöm Nikölettå Jözså (L) den 3 september föö r ått pråtå öm hårm reductiön fråå n våå rt
perspektiv.
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Brukarhälsa
Vi årrångeråde tvåå seminårier öm brukårhåö lså
2017. Det föö rstå vår i Stöckhölm i september
öch sedån ett i december i Målmöö .
Fökus låå g påå ållt söm kån föö rbåö ttrå håö lsån föö r
våå rå medlemmår. Helå könceptet blev våö ldigt
ömtyckt öch uppskåttåt med såmmånlågt öö ver
200 besöö kåre, öch åö ven uppmåö rksåmmåt i
mediå söm brånschtidningår, bl.å.
nyhetsbrevet Låö kemedelsmårknåden, men
åö ven i mågåsinet Situåtiön Stöckhölm ömnåö mndes seminåriet.
Vi skickåde ut pressmeddelånde röö rånde desså histöriskå seminårier. Aldrig tidigåre i
Sverige hår brukåre sjåö lvå örgåniseråt seminårier söm hår söm måå l ått utbildå
våå rdgivåre öch åndrå i pröfessiönen såå ått våå rå liv kån föö rbåö ttrås. En slutpånel med
deltågårnå fråå n seminåriet i Stöckhölm finns ått beskåå då påå YöuTube.
Vi skåpåde öcksåå en tågg påå Twitter ått såmlå inlåö gg fråå n seminåriet under öch dettå
gjörde ått åö mnet öch innehåå llet fick stör spridning åö ven påå söciålå medier.
Den 11 september påå
Freys Hötel i
Stöckhölm
medverkåde
beröendelåö kårnå
Jöhån Kåkkö
(beröende ur ett
neurövetenskåpligt
perspektiv), Mårkus
Tåkånen (psykiåtrisk
såmsjuklighet), såmt
smittskydd- öch
beröendelåö kåren Mårtin Kåå berg söm pråtåde öm Hepåtit C öch åndrå
infektiönssjukdömår såmt tåndlåö kåren Jöhn Bårksenius söm tög upp munhåö lså öch
Stöö dpersönssåmördnåre Milånå Bösnic Kåpfåö lt söm pråtåde öm råö ttigheter inöm
sjukvåå rden.
Påå seminåriet i
Målmöö den 10
növember, söm
höö lls påå Sånkt
Gertrud, tålåde
infektiön- öch
beröendelåö kårnå
Jöhån Kåkkö
(beröende ur ett
neurövetenskåpligt perspektiv), Måriånne Alånkö Blömeé (nyå behåndlingsmetöder möt
hepåtit C öch hur sprututbyte påå verkår sjukdömen), Mårtin Olssön (beröende öch
såmsjuklighet), öch Diså Dåhlmån (kröppslig håö lså föö r brukåre).
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I såmbånd med seminåriet i Målmöö påssåde persönålen
påå ått göö rå ett studiebesöö k i Dånmårk dåå de besöö kte
könsumtiönsrummet HR17 (bilden) öch
örgånisåtiönernå Gådejuristen öch Brugeråkådemin,
söm göö r ett jåö ttebrå jöbb i våå rt grånnlånd.
Allå föö relåö sningår (Pöwerpöints) gjördes sedån
tillgåö ngligå viå våå r webbsidå, vilket vår båå de efterfråå gåt
öch uppskåttåt åv besöö kårnå såå våö l söm dem söm inte
håde möö jlighet ått nåö rvårå.

Tåck våre succeé n med desså seminårier kömmer vi dåö rföö r vidåreutvecklå könceptet
under 2018 med helå tre seminårier öö ver helå Sverige.
I såmbånd med seminåriernå påssåde vi påå ått
spelå in ett föö redråg åv Dr Jöhån Kåkkö i våå r
lökål den 6:e öktöber öch publicerå det påå våå r
YöuTube-kånål, eftersöm vi ville fler skulle
kunnå tå del åv innehåå llet.
Föö relåö sningen håndlår öm pröblemåtiskt bruk
öch beröende ur ett neurövetenskåpligt
perspektiv dåå Jöhån gåå r igenöm våd söm
håö nder i hjåö rnån nåö r mån utsåö tts föö r stress öch åö ven hur dröger påå verkår hjåö rnån.
I slutet åv september medverkåde ördföö rånde Niklås Eklund påå den nördiskå
könferensen Hep Nordica söm redövisåde den senåste förskningen öch kliniskt årbete
inöm hepåtit C öch hiv.
Föö rutöm ått bli
öfficiell pårtner med
Uppsålånåö tverket UFOLD, såå vår vi åö ven
dåö r flerå gåå nger
under 2017. Bl.å.
deltög vi i U-FOLD:s
storseminarium
öm ANDT-stråtegin den 5:e öktöber, söm presenteråde den senåste förskningen,
speciellt föö relåö sningen öm öö verdöser vår intressånt öch tånkevåö ckånde.
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Påå Beröendecentrum Stöckhölms Inspirationsdagarna
den 7 növember deltög Linn Nystedt öch gjörde våå r röö st
höö rd påå ett mycket brå såö tt. Syftet med dågen åö r ått
belyså vikten åv brukårinflytånde såmt inspirerå
medårbetårnå påå BCS.

I slutet påå növember deltög Niklås Eklund åö ven påå en
heldågskönferens i Oslö öm nålöxön, söm vår bli våö ldigt
låö rörik. Påå The International Naloxone Conference:
ThINC 2 möö ttes låö kåre fråå n helå nörden föö r ått
diskuterå nålöxönfråå gån.
Under såmmå reså deltög hån påå den intressåntå
reförmkönferensen Nordic Reform Conference i Oslö
mellån den 23-24 növember. Påå könferensen, söm tög
upp hårm reductiön-stråtegier i nörden, medverkåde
bl.å. Pröfessör Dåvid Nutt, Steve Rölles, Ann Fördhåm &
Anne-Mårie Cöckburn.
Niklås hånn åö ven med ett besöö k påå den nörskå
brukårföö reningen ProLar under sitt besöö k i Nörge.

Andreås Hedströö m medverkåde den 24 növember påå en våö ldigt intressånt
hålvdågskönferens öm hur det gåå r/skå gåå till dåå nåå gön ömhåö ndertås enligt LOB (Lågen
öm ömhåö ndertågånde åv berusåde). Måå let vår ått fler ömhåö ndertågnå enligt LOB skå
öö verföö rås till våå rden iståö llet föö r årresten.
Påå Världsaidsdagen den 1:å
december höö ll ördföö rånde
Niklås Eklund tål påå
Cönvictus ståö mningsfullå
våö lgöö renhetskönsert i
Söö derhöö jdskyrkån.
Den 12 december
medverkåde sedån Niklås
Eklund öcksåå påå HIVSveriges seminårium öm
Hiv, åldrande & comorbiditeter. Seminåriet
tög upp den senåste
förskningen kring riskernå ått åå ldrås med hiv.
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Julbord
Tråditiönsenligt erbjöö d vi julbörd under tvåå dågår hektiskå i
december. Cå 150 persöner köm under desså dågår öch åå t
öch umgicks. Föö r måå ngå ensåmmå betyder det jåö ttemycket
ått fåå möö jligheten ått umgåå s utån föö rdömår öch negåtivå
åttityder.
Persönål ståö llde upp öch griljeråde skinkå öch lågåde
Jånssöns frestelse till julbuffeé n. Vi vill öcksåå påsså påå ått åå ter
igen tåckå våå r grånne öch störspönsör åv julmåten Seasam
Food.
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12. Smittskydd & harm reduction
Vi erbjuder dem söm inte kån/vill ånvåö ndå sig åv sprutbytet påå St. Göö rån möö jlighet ått
bytå sinå begågnåde sprutör möt nyå sterilå hös öss. Mån kånske såknår legitimåtiön,
hår inte fyllt 20 åå r, eller åö r råö dd ått bli ”registreråd” eller bårå hår en misståö nksåmhet
möt sjukvåå rden.
Dettå åö r en del åv våå rt hiv öch hcv-preventivå årbete öch det finånsierås åv frivilligå
dönåtiöner. Sprutbytet kömbinerås ålltid med införmåtiön öm riskbeteende, blödsmittå
öch injektiönshygien åv en völöntåö r med medicinårutbildning. Vi delår åö ven ut
desinfektiönsservetter, filter öch ånnån steril injektiönsutrustning söm kån medföö rå
smittrisk, men söm mån öftå inte tåö nker påå .
Under European HIV-Hepatitis Testing Week i növember såå erbjöö d vi våå rå
medlemmår ått testå sig med s.k. sjåö lvtester föö r hiv dåö r våå r persönål guidår besöö kåren.
Vid pösitivt svår köntåktår vi sjuksköö terskå påå infektiönssjukvåå rden påå Huddinge
sjukhus öch föö ljer med vederböö rånde dit föö r ått tå bekråö ftånde pröver öch föö r ått
etåblerå en sjukvåå rdsköntåkt.
Dettå hår nu blivit ett ståå ende inslåg i våå r dågligå verksåmhet.
Måå let med veckökåmpånjen åö r ått öö kå kunskåpen öch fåå fler ått testå sig föö r hiv öch
hepåtit C. Det åö r en mycket brå såk söm vi gåö rnå uppmåö rksåmmår vårje åå r. Tyvåö rr finns
ingå sprututbyten med i derås webbtjåö nst dåö r mån söö ker efter ståö llen ått testå sig, vilket
vi tycker åö r dåå ligt.
Vi hjåö lper öcksåå till med smittskyddspreventiön nåö r vi införmerår öch utbildår öm HIV
öch HCV öch föö rsöö ker ördnå skjuts föö r medlemmår till infektiönskliniker öch hjåö lper till
ått bökå tider.
Vi hår ett nåö rå såmårbete med Smittskydd Stöckhölm öch
hjåö lper till ått fåå ut viktig införmåtiön till våå rå medlemmår
söm ånnårs skulle vårå öerhöö rt svåå rå ått nåå .
I sömrås nöterådes en öröånde öö kning åv nyupptåö cktå hivöch TB-fåll blånd persöner söm injicerår dröger i Stöckhölm
öch vi kunde snåbbt införmerå våå rå medlemmår öch
besöö kåre. Hur öch vår de kunde testå sig öch våd föö r slågs
behåndling söm fånns ått fåå såmt erbjudå renå sprutör föö r de
söm inte vill besöö kå sjukvåå rden såmt smittskyddsråå dgivning.
Vi kunde åö ven delå med sig åv dettå påå ett trövåö rdigt såö tt i
mediå, vilket ledde till en årtikel i Metrö tvåå dågår senåre.
Droginformation. Vi spelåde en viktig röll vid flerå tillfåö llen nåö r det gåö llde ått gåå ut med
ölikå vårningår öm tex pötentå fentånylvåriånter öch svåå rdöseråde nåö tdröger.
Vi hår ett såmårbete med pölisen i Stöckhölm öch sprututbytet vid St. Göö råns sjukhus såå
införmåtiön kån snåbbt nåå våå rå medlemmår. Dettå sker båå de genöm dröginförmåtiön påå
plåts i lökålen i förm åv flygblåd, bröschyrer öch nötiser påå våå r ånslågståvlå men åö ven fåå
ut införmåtiön påå nåö tet öch söciålå medier. Det senåre hår blivit en viktig möö tesplåts dåå
speciellt ungå måö nniskör lever sinå liv påå nåö tet idåg till skillnåd möt åö ldre generåtiöner.
Att nåå ungå vuxnå åö r en utmåning söm vi ståö ndigt årbetår med ått bli båö ttre påå .
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Några varningar/viktiga meddelanden vi gått ut med under 2017:


Den döö dligå drögen kårfentånil finns nu i Sverige



Stårkåre våriånt åv ecståsy sprids i Stöckhölm –
hår kråö vt ett liv



Livsfårligå låö kemedel stulnå – vårning utfåö rdås



Vårning öm metå-åmfetåmin fråå n
Sprutbyteskliniken vid St:Göö rån/Pölisen
Stöckhölm (bilden).



Fårligt åmfetåmin utblåndåt med fentånyl hår
hittåts i OÄ stergöö tlånd öch kån öcksåå föö rekömmå i
Stöckhölmsömråå det

Att vetå våd mån skå göö rå öch ens kunnå hå möö jligheten ått råö ddå nåå göns liv vid en
öö verdös åö r livsviktigt föö r öss öch våå rå medlemmår, dåö r nåö stån ållå kåö nner nåå gön söm
tågit en öö verdös. Vi erbjuder dåö rföö r en kurs i hjärt-och lungräddning (HLR) öch en
völöntåö r böö rjåde under 2017 åö ven ått delå ut nålöxön eftersöm det åö r viktigt ått det nåå r
de söm verkligen behöö ver det. Vi hår redån höö rt tillbåkå ått dettå råö ddåt måö nnisköliv.
Vi åö r öcksåå en viktig ånnönsplåts föö r efterlysningår öm försvunna personer. Slåö ktingår
öch våö nner höö r öftå åv sig till öss föö r ått kunnå fråmföö rå meddelånde öch köntåkt med
persöner söm föö rsvunnit eller de vill fåå köntåkt med.
Det vår tåö nkt ått det skulle hå öö ppnåt upp ytterligåre en sprututbytesmöttågning söö der
öm Stöckhölm under 2018. En plåts vid Gullmårsplån håde föö reslågits.
Vi vår i stör gråd inblåndåde i dettå öch möttög pölitiker till öss söm ville göö rå
studiebesöö k öch låö rå sig mer öm öss öch hur sprututbyten fungerår. Tyvåö rr stöppådes
öö ppnåndet efter grånnår prötesterår men vi kåö mpåde låö nge öch håå rt föö r ått det skulle
öö ppnå.
En ånnån viktig såk söm vi kåö mpåde föö r under 2017 vår ått naloxon skulle göö rås mer
tillgåö ngligt till öss, söm verkligen behöö ver det föö r ått råö ddå våå rå kåmråters liv vid en
öö verdös. En privåtpersön böö rjåde dåö rföö r delå ut det livråö ddånde medlet nålöxön i liten
skålå till våå rå besöö kåre öch medlemmår.
Under slutet påå åå ret böö rjåde åö ven Sprututbytet vis St. Göö råns sjukhus ått göö rå såmmå
såk tillsåmmåns med en kört utbildning öch TLV gödkåö nde medlet under
höö gköstnådsskyddet.
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13. Utbildning & forskning
Vi tår öftå emöt studenter fråå n våå rd öch söciönömutbildningår söm tex skå skrivå sin cuppsåts, öch dåå tåö nker föö rdjupå sig i nåå gön fråå gå söm åö r centrål föö r öss söm föö rening.
2017 vår inget undåntåg.
En åv desså vår tvåå
sjuksköö terskestudenter söm gjörde sitt
exåmensårbete i ömvåå rdnådsprögråmmet
vid Röö då Körsets Höö gskölå. Uppsåtsen
håndlåde öm bemöö tåndet inöm håö lsö- öch
sjukvåå rd föö r ått tå redå påå hur den håö r
gruppen blir bemöö ttå åv våå rdpersönål. En
viktig intervjustudie söm föö rhöppningsvis
kån öö kå föö rståå else öch föö rbåö ttrå våå rden.
Ordföö rånde Niklås Eklund föö relåö ser regelbundet öm hiv öch nårkötikå föö r studenter i
såmårbete med Kårölinskå Institutet. Att nåå gön med egen erfårenhet åv hiv men öcksåå
dröger ger en helt ånnån tyngd öch dimensiön till desså föö relåö sningår.
Studiebesöö k påå föö reningen åö r nåå göt söm öö kåde
under 2017. Den 1:å februåri håde vi besöö k åv
behåndlingspedågögstudenter vid Stöckhölms
Stådsmissiön Yrkeshöö gskölå öch den 13 september
åv blivande beroendeläkare (bilden).
Påå önsdåg den 8 mårs fick vi studiebesöö k åv fem
polisstudenter fråå n Stöckhölms nyå pölishöö gskölå
vid Söö dertöö rns höö gskölå söm vill låö rå sig mer öm
våå r verksåmhet öch hur ideellå föö reningår funkår.
Vi påssåde påå ått införmerå öm våå r verksåmhet öch diskuteråde ållt möö jligt, bl.å.
urinprövtågning öch ungår söm knårkår. Vi vår inte öö verens öm ållting, men en såk vår
vi 100 pröcent öö verens öm, det finns inte ett endå svår eller en enkel universållöö sning,
utån det behöö ver till måå ngå ölikå insåtser påå måå ngå ölikå såö tt.
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Vi fick åö ven utlåö ndskt besöö k i åå r i förm åv Nåtåsš å
Nikölövskå fråå n hårm reductiön-örgånisåtiönen Margina i
Bösnien öch Hercegövinå. (bilden)
Mårginå åö r en NGO söm erbjuder tjåö nster föö r måö nniskör
söm injicerår dröger öch söm finns i de tre störståö dernå
Tuzlå, Zenicå öch Möstår. Hön vår påå föö reningen nåö stån
dågligen under tvåå veckör i mårs öch vi håde båå då utbyte
åv våråndrå.
Lökål- öch låndstingspölitiker åö r öftå påå besöö k hös öss öch
vi hår jättebra dialog med dem öch de uppskåttår
verkligen våd vi göö r.
Den 7 April vår Jessicå Ericssön öch Nikölettå Jöszå (L) påå
besöö k nere hös öss föö r ått låö rå sig mer öm föö reningen påå plåts. Det vår såmmå dåg söm
terröråttåcken påå Dröttninggåtån öch efteråå t skrev Nikölettå öm besöö ket påå Fåceböök:

2017 håde vi åö ven besöö k fråå n flerå åndrå studenter söm pluggår påå söciålhöö gskölör
såmt studiebesöö k fråå n sjuksystrår söm årbetår med hepåtit C öch Söciålstyrelsen söm
ville låö rå sig mer öm våd vi göö r.
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14. Media (utåtriktad verksamhet)
Vi syntes öch höö rdes mycket i mediå under 2017. Ordföö rånde Niklås Eklund öch fd
tålespersön Christinå Påulsrud medverkåde båå då flitigt i mediå. Minst ett trettiötål
gåå nger.
Håö r åö r de viktigåste.
1:å februåri skrev ördföö rånde Niklås Eklund
öch Mikåelå Hildebrånd (fölkhåö lsövetåre,
ståtsvetåre & föö rfåttåre) en debåttårtikel i
Dagens Samhälle öm Låö kemedelsverkets
nej till stöö rre distributiön åv
åntiöö verdöslåö kemedlet nålöxön.
"Förskningen åö r entydig: Nålöxön åö r såö kert,
biverkningår såö llsyntå öch mildå, öch
låö kemedlet kån inte missbrukås.
Det finns helt enkelt inte nåå grå årgument
söm kån råö ttfåö rdigå ått ett nåtiönellt
Nålöxönprögråm inte påå böö rjås idåg," skrev
dem bl.å.
I februåri medverkåde f.d. tålespersön
Christinå Påulsrud påå SVT Nyheter öm
Låö kemedelsverkets nej till nålöxön. Inslåget
lådes upp påå föö reningens YöuTube-kånål.
En åv våå rå regelbundnå besöö kåre Cårinå
medverkåde öcksåå öch beråö ttåde öm sinå
upplevelser öm öö verdöser hön bevittnåt
öch hur nålöxön kunde hå råö ddåt derås liv.
Tyvåö rr åvled Cårinå under 2017. Hön åö r såknåd åv ållå påå föö reningen.
22 Mårs såö ndes ett repörtåge i
Verkligheten i P3 öm en åv våå rå
besöö kåre. ”Håö r finns en mån söm vi
kållår föö r nålöxönrebellen. En mån
trötsår lågen – öch råö ddår såmtidigt liv.”
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Den 28 mårs vår det bökreleåse föö r Dogmer som dödar Vägval för svensk narkotikapolitik (Verbål föö rlåg) åv
Mikåelå Hildebrånd, Niklås Eklund (redåktöö rer).
”En åntölögi dåö r brukåre, ånhöö rigå, pölitiker öch experter
göö r upp med svenskå dögmer. Men de pekår öcksåå ut en
ånnån möö jlig våö g, båseråd påå prågmåtism, humånism öch
våö rdighet.”
Böken innehåå ller texter åv bl.å. Törkel Richert, Christinå
Gynnåå Oguz, öch Jönnå Söhlmeé r.
Nåö r böken köm ut skåpåde den stör debått öch gjörde ått
fråå gån öm nårkötikådöö dlighet öch nålöxön köm upp påå
ågendån åö nnu mer åö n tidigåre.
Recensiöner i Dågens Nyheter öch inslåg påå Nyhetsmörgön åö r bårå nåå grå åv åll mediå
söm uppmåö rksåmmåde böken.
Fler mediåbevåkningår öm böken:











Tidningen Syre
A&N
SvD
Kvårtål
DN
Situåtiön Stöckhölm
Timbrö/Smedjån
Göö tebörgs Friå Tidning
Sydsvenskån
Målöu efter tiö

Metro publiceråde ett stört mittenuppslåg den 29 mårs efter ått hå intervjuåt
ördföö rånde Niklås Eklund såmt såmlåt in enkåö tsvår nere hös öss.
Enkåö tundersöö kningen våd våå rå medlemmår tycker öm dågens nårkötikåpölitik öch
kriminåliseringen visåde ått "måå ngå ånsåå g ått en åvkriminålisering åv eget bruk skulle
göö rå derås situåtiön båö ttre öch i föö rlåö ngningen minskå nårkötikådöö dligheten."
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Den 23 Måj skriver Metro öm våå r vårning öm
en öö kning åv HIV-fåll i Stöckhölm. Påå såå såö tt
spreds dennå viktigå införmåtiön ytterligåre
öch fler fick vetskåp öch kunde skyddå sig.
Även Stockholms brukarförening har gått ut
med varningar i sociala medier om det ökade
antalet hiv-fall.

Den 13 juni i Fria Tidningen åö r ördföö rånde
Niklås Eklund med öch kömmenteråde
Söciålstyrelsens nålöxönråppört öm ått
öö verdösmedicinen nu fåå r skrivås ut till
brukåre.

Den 18 Juni syntes vi i Sveriges Radio Medierna öm kritiken ått låå tå en persön fråå n
Scientölögernå ått uttålå sig öm dröger i TV4-nyheternå. 17 minuter in i repörtåget
intervjuås ördföö rånde Niklås Eklund öm TV4s miss ått låå tå scientölögen Alexånder
Breeze lekå speciålist röö rånde Nålöxön.

I september skrev vi öch en råd åndrå
föö reningår i civilsåmhåö llet ett öppet brev
ångåå ende minskåde ånslåg i regeringens
budget föö r hivårbete.
Vi kråö vde ått budgeten föö r 2018 måå ste
såö kerståö llå ått det finns tillråö ckligå resurser föö r
hivpreventiön i Sverige. Dettå föö r ått hå en
chåns ått uppnåå Sveriges nåtiönellå åå tågånden
enligt Agendå 2030.
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Våå r völöntåö r Andreås blev i oktober
intervjuåd i det engelskspråå kigå
önlinemågåsinet Are We Euröpe i såmbånd
med ett låö ngre repörtåge öm våå r
såmårbetspårtner Gåtåns Våö nner.

Situation Stockholm skriver en årtikel med
ånledning åv våå rå seminårier öm brukårhåö lså
söm publicerådes i növember-numret åv
tidningen.

Ordföö rånde Niklås Eklund skrev en insåö ndåre
i det liberala nyhetsmagasinet Nu söm
publicerådes i tidningen i növember. Artikeln
håndlåde öm hur termen brukåre urvåttnås
öch brukårråå d invåderås åv dem söm
egentligen inte höö r hemmå dåö r öch driver en
egen ideölögisk ågendå, öftåst med egen
ekönömisk vinning.

Den 2:a december publiceråde vi en
debåttårtikel i Aftonbladet ihöp med
sexårbetårörgånisåtiönernå Röse Alliånce öch
Fuckföö rbundet öm råö tten ått tålå föö r sig
sjåö lvå.
I köö lvåttnet åv #metöö köm #utånskyddsnåö t
öch #intedinhörå, söm vittnår öm öö vergrepp
möt kvinnör söm såö ljer sex öch ånvåö nder
dröger. Pröblemet vår bårå ått pölisen blev
dess tålespersön.
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Att tryckå ned de åå sikter mån inte åccepterår
öch delår åö r vårdåg i kåmpen föö r utsåttå
grupper. Fuckföö rbundet åö r kåö mpånde
kåmråter söm vi våö rnår öm öch tillsåmmåns
blir vi stårkåre.
Debåttårtikeln resulteråde i en replik fråå n
föö reningen Tålitå öch flerå f.d. sexårbetåre,
såmt en slutreplik åv öss, Fuckföö rbundet,
Röse Alliånce öch Feminister föö r Sölidåritet.
Kåmpen föö r ått göö rå nålöxön mer tillgåö ngligt föö r öss öch våå rå våö nner påå gick helå föö rrå
åå ret öch vi lyckådes råö tt brå ått fåå ut våå rt budskåp i mediå, fåå r mån såö gå såå håö r med fåcit
i hånd. Vi vår den föö rening söm tryckte påå mest föö r dettå, med debåttårtiklår, intervjuer,
åktiöner öch uttålånde.
Den 11 december vår vi med i en årtikel fråå n
VICE Sverige öm vårföö r det tår såå låå ng tid ått
böö rjå distribuerå nålöxön blånd öss brukåre.
Intervjuås gjördes bl.å. ördföö rånde Niklås
Eklund.

I mitten av december vår Niklås med påå SVT
Råppört. Inslåget håndlåde öm Tåndvåå rdsöch låö kemedelsföö rmåå nsverkets beslut ått
subventiönerå låö kemedel till ållå hepåtit Cpåtienter öåvsett öm mån insjuknåt eller inte.
Ett histöriskt beslut söm kömmer råö ddå livet
påå måå ngå åv våå rå medlemmår. Ocksåå en
chåns ått utrötå ett virus föö r föö rstå gåå ngen påå
flerå decennier.

SvD håde en stör årtikelserie påå slutet åv åå ret
dåö r vi fånns med i flerå årtiklår efter ått dem
vårit påå föö reningen under flerå dågår öch
pråtåt med båå de persönålen öch besöö kårnå .
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15. Ekonomi
Ekönömin i föö reningen åö r svåå r. Minskåde löö nebidråg öch föö r småå bidråg göö r ått vi iblånd
gåå r påå knåö nå öch åö r i låö ngden inte håå llbårt . Ingå stöö rre negåtivå håö ndelser söm påå verkåt
ekönömin, ånnåt åö n ått det vår ett stöö kigt åå r nåö r det gåö ller persönålen, men det
påå verkåde ekönömin negåtivt i mindre utstråö ckning åö n våd vi trödde. Det söm håde
mest påå verkån påå ekönömin vår ått vi håde fler utgifter, vilket föö rklårås åv fler uppdråg
öch åktivitet.
Föö r mer detåljeråd införmåtiön öm föö reningens ekönömi se bökslutet öch
revisiönsberåö ttelsen fråå n våå r redövisningsbyråå .
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