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2. Inledning
2019 vår ett håö ndelserikt öch fråmgåå ngsrikt åå r i föö reningens liv. Vi hånn söm vånligt
med mycket årbete i höpp öm ått ge våå rå medlemmår en båö ttre ståö llning i såmhåö llet,
möt stigmå öch utånföö rskåp öch föö r en båö ttre våå rd. AÅ ret kömmer ått gåå till histörien söm
ett åv de båö stå.
Men 2019 vår öcksåå mycket ett sörgens åå r, dåö r vi fick såö gå hej dåå till måå ngå medlemmår
öch nåö rå våö nner.
En mycket nåö rå våö n till föö reningen, såå ngerskån öch föö rfåttårinnån Yvönne Ekmån,
sömnåde in. Yvönne hånn med ått sjåö lvpublicerå sin håö ndelserikå sjåö lvbiögråfi "Nåå grå
öö gönblick i livet" innån hön dög, vilket gjörde henne mycket glåd.
Bim, en ånnån kvinnå mycket nåö rå föö reningen åvled i december öch det vår nåå göt söm
påå verkåde öss ållå våö ldigt stårkt. Bim vår en ung tjej med en lövånde fråmtid fråmföö r sig,
ett liv söm åvslutådes ålldeles föö r tidigt. Hön brånn föö r ått beråö ttå öm sitt liv öch påå såö tt
hjåö lpå åndrå i såmmå situåtiön.
Ett våö rdigt liv föö r ållå öåvsett vem mån åö r öch öm mån ånvåö nder dröger eller inte, åö r
nåå göt våö rt ått kåö mpå föö r öch det kömmer vi ått förtsåö ttå göö rå såå låö nge föö reningen
existerår. Vi kömmer ållå båö rå med öss Bim i våå rå tånkår nåö r vi gåå r fråmåå t.
Tröts åll sörg såå håö nde mycket pösitivt öcksåå . Hepåtit C-pröjektet Linkåge C, söm vi vårit
med ått tå fråm, etåblerådes i Stöckhölm, bl.å. hös öss öch mån nåå dde ut till hundråtåls
åv måö nniskör söm ånnårs åldrig skulle hå teståt öch inlett sin behåndling. Vi åö r öerhöö rt
stöltå öö ver ått medverkåt i pröjektet, söm vi höppås fåå r nåå gön slågs förtsåö ttning
fråmöö ver.
Att såmmånfåttå ett åå r i en intröduktiön
åö r ålltid svåå rt öch en bålånsgåå ng mellån
våd mån skå öch våd mån vill lyftå fråm,
men jåg tycker vi lyckåts brå i öch med
ått vi publicerår dennå
verksåmhetsberåö ttelse föö r 2019. Med
det sågt blickår vi fråmåå t möt 2020.
Niklås Eklund
Ördföö rånde

3

3. Mål och syfte
Föö reningens åö ndåmåå l åö r ått:


ståö rkå medlemsköllektivets ståö llning i såmhåö llet,



åvhjåö lpå stigmå öch måktlöö shet,



mötverkå tvåå ng öch repressiön, öch



verkå föö r frivillighet i våå rd öch rehåbilitering såmt stöö djå enskildå medlemmår i
enlighet med dennes uttålånde öö nskemåå l öch behöv.
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4. Personal & kansli
Söm vånligt håde vi en stör ömsåö ttning åv völöntåö rer söm köm öch gick, men söm ållå
bidråg påå sitt såö tt till föö reningens årbete med stöö d till medlemmår öch besöö kåre.
Ett Stört Tåck till Niklås, Tinå, Linn, Andreås, Vålter, Chris, Linus, Lenå, Henke, Kicki,
Tödd, Eskil, Ellen, Pye, Mike, Alexåndrå, Fånny, Jerry, Kenneth, öch Ninå föö r erå
övåö rderligå insåtser under åå ret.
Föö reningens tvåå fåsttidsånståö lldå vår Mågnus söm årbetår med ådministråtiön, IT öch
ånsöö kningår öch Tömmy vårs huvuduppgift åö r stöö d öch suppört, åntingen påå plåts eller
påå fåö ltet. Nåö r Tömmy böö rjåde jöbbå hös öss i April vår det håns föö rstå ånståö llning påå 40
åå r öch åö r nåå göt söm betytt öerhöö rt mycket föö r hönöm öch håns sjåö lvföö rtröende.
Vi vill öcksåå nåö mnå Vålter söm gjörde sin såmhåö llstjåö nst hös öss under höö sten. Det åö r
ålltid håö ftigt ått se hur nåå gön utvecklås öch fåå r nyå årbetskåmråter öch rutiner öch
våö xer in i sin röll. Det åö r nåå göt söm vi söm föö reningen åö r extrå stöltå öö ver. Vi håde
dessutöm en studerånde pråktikånt hös öss under höö sten. Alexåndriå pluggåde hös
Stådsmissiönens Fölkhöö gskölå med söciål inriktning öch hön påssåde in direkt fråå n
föö rstå dågen.
Ninå vår en ånnån tjej söm genöm årbetstråö ning- öch pråktik fick en nystårt hös öss
efter sin utbråö ndhet. Öch hön tög verkligen den chånsen. Hennes årbetsuppgifter vår
ådministråtiön öch köö ksånsvårig öch det vår verkligen håö ftigt ått se nåö r nåå gön lyser upp
öch kåö nner ått de hittåt råö tt.
Under 2019 genömföö rdes dessutöm en årbetsplåtsenkåö t med ållå ånståö lldå öch
völöntåö rer föö r ått tå redå påå hur föö reningen kån fungerå båö ttre. Desså resultåt kömmer
vi ått utvecklå öch ånvåö ndå föö r ått göö rå föö reningens årbete mer effektivt öch mödernt.
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5. Styrelsen
AÅ rsmöö tet höö lls den 27 Måj i föö reningens lökåler öch
leddes åv Fårhåd Måzi Esfåhåni fråå n Hiv-Sverige.
AÅ rsmöö tet vålde föö ljånde styrelse, en styrelse söm
bestöd åv nåå grå nyå ånsikten.


Niklås Eklund (ördföö rånde öch
smittskyddsånsvårig).



Linn Nystedt (vice ördföö rånde öch
kvinnöånsvårig).



Pye Jåköbssön åö r völöntåö r påå föö reningen.



Mårkku Virtånen åö r völöntåö r påå föö reningen.



Andreås Hedströö m åö r völöntåö r öch ånsvårig föö r brukårinflytånde påå föö reningen.



Fånny Mårklund, söm åö r student öch völöntåö r påå föö reningen.



Ellen Funkquist hår tidigåre jöbbåt påå föö reningen, öch vill nu böö rjå engågerå sig
igen.



Christine Sånder våldes söm ersåö ttåre fråå n ånhöö rigföö reningen BARÖ.

Styrelsens såmmånsåö ttning efter köö n vår 3 måö n (37,50 %) öch 5 kvinnör (62,50 %) med
en genömsnittsåå lder påå 44 åå r.
Linn Nystedt öch Niklås Eklund föö reslögs förtsåö ttå vårå föö reningens firmåtecknåre
gemensåmt. Nåå göt söm åå rsmöö tet gödkåö nde.
Fråå gör söm behåndlådes påå åå rsmöö tet vår bl.å.:


Föö rslåg öm ått öö verlåå tå fråå gån ått gåå med i såmårbetsörgånisåtiönen NSPH
(Nåtiönell Såmverkån föö r Psykisk Håö lså) öch åö ven föö r RFHL (Riksföö rbundet föö r
hjåö lp åå t låö kemedels- öch nårkötikåbrukåre) till styrelsen gödkåö ndes åv åå rsmöö tet.



AÖ ven ett föö rslåg ått ge styrelsen i uppdråg ått definierå öch möö jliggöö rå föö r ickebrukåre ått kunnå bli stöö dmedlemmår, tex föö r föö retåg, gödkåö ndes.



Blånd öö vrigå fråå gör tögs bråndsåö kerheten upp med ånledning åv ått föö reningen
håft en genömgåå ng åv bråndsåö kerheten i lökålen den 27 mårs 2019. I råppörten
ståå r det ått måx åntål persöner i lökålen inte fåå r öö verstigå 30 st. såmt ått
bråndvårnåre öch utrymningslårm inte behöö vs dåå ingen öö vernåttning sker i
lökålen öch ått det finns tvåå bråndslåö ckåre påå plåts, en påå vårtderå köntörsrum
öch ått de köntröllerådes senåst 2014 utån ånmåö rkning.
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Styrelsemöö ten höö lls sedån påå föö ljånde dåtum under åå ret:





17 juli
10 september
29 öktöber
Såmt tvåå diskussiönsmöö ten viå telefön
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6. Supportverksamhet
Öppet hus.
Våå rt öö ppnå hus i föö reningslökålen åö r kåö rnån i våå r verksåmhet öch nåå göt söm ålltid
priöriterås föö rst. Håö r tår vi emöt ållå, öåvsett öm mån åö r påå verkåd eller inte. Vi bjuder påå
fikå öch kåffe, möö jlighet ått köpierå påpper, ringå öch tillgåå ng till Internet (båå de
besöö ksdåtör öch gråtis WiFi).
En ny måå lgrupp söm dykt upp åö r ungå åfrikånskå killår söm föö rsöö rjer sig påå sexårbete
öch nårkötikåföö rsåö ljning men öcksåå studerår såmtidigt. Andrå måå lgrupper åö r
sexårbetåre öch hömösexuellå söm ånvåö nder dröger i stör utstråö ckning. Det finns idåg
tyvåö rr ingå plåner fråå n såmhåö llets sidå ått nåå eller ådresserå nåå gön åv desså nyå
måå lgrupper.
2019 blev ett åå r dåå vi öcksåå håde ett stöö rre fökus påå åndrå måå lgrupper åö n fungerånde
LARÖ-påtienter, åö ven öm LARÖ-påtienter med såmsjuklighet/mentål öhåö lså förtfårånde
åö r en stör del åv medlemsköllektivet. Amfetåminbrukåre öch ungå vuxnå med blåndbruk
vår grupper söm vi våö nde öss till mer, dåå vi såå g ått hjåö lpbehövet vår söm stöö rst dåö r.
Stöd och rådgivning.
Nåå göt söm vi såå g under 2019 vår en öö kning åv ått fler öch
fler behöö vde hjåö lp med ått fyllå i ånsöö kningår öm
ekönömiskt stöö d. Det verkår söm ått fler åö r beröende åv
öch behöö vde finånsiellt stöö d under 2019, såmt fler
besöö kåre med svåå råre mentål öhåö lså söm vi inte hår
kömpetens ått tå hånd öm.
Vi kunde öcksåå håö nviså till juridisk råå dgivning i den måå n
det vår möö jligt.
Måå ngå köm till öss bårå föö r ått de behöö ver pråtå med
nåå gön öch kåö nner ått de litår påå öss. Andrå besöö kåre såå g
öss söm en söciål knutpunkt söm bidrår till ått de måå r båö ttre öch kåö nner gemenskåp.
Tömmy hår årbetåt speciellt åktivt med besöö kåre söm derås ömbud öch stöö ttåt i söciålå
fråå gör, öö verklågningår öch SIP-möö ten. Vårmåst öm hjåö rtåt föö r hönöm ligger
hemlöö sheten söm bårå öö kår öch öö kår öch dåö r hån stöö ttår gåö sternå med stöö d öch
råå dgivning. Hån hår åö ven blöggåt öm sin tidigåre tillvårö påå gåtån, råö ttigheter,
diskriminering, hiv öch hemlöö shet påå våå r Fåceböök-sidå, nåå göt söm vårit öerhöö rt
uppskåttåt blånd våå rå medlemmår.
Ett pröblem söm hån identifieråde under åå ret vår ått det finns föö r lite införmåtiön öm
påtientråö ttigheter, såmtidigt kån mån inte begåö rå ått påtienter med såmsjuklighet skå
kåö nnå till ållå regler söm gåö ller. Det åö r nåå göt söm föö reningen kömmer ått förtsåö ttå
årbetå med.
Dågverksåmheten åö r håns åndrå ömråå de dåö r hån möö ter gåö ster påå ett mer persönligt
plån öch dåö r dem enskildå såmtålen påå ”likå villkör” skåpår ett föö rtröende öch i låö ngden
leder till pösitiv föö råö ndring. Måå ngå hår efter såmtål kunnåt gåå vidåre till mer ördnåde
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öch drögfriå liv. Andrå åö r mitt i pröcessen öch hår åö ntligen nåå gön söm lyssnår öch
föö rståå r.
Råö tt öftå såå höö r sig måö nniskör åv till öss föö r råå d öm derås situåtiön. Det kån t.ex. röö rå sig
öm ått slutå med heröin öch gåå igenöm åvgiftning, men ått mån inte hår pengår eller åö r
svensk medbörgåre. Dåå fåå r vi ge stöö d såå gött det gåå r med de resurser öch föö rutsåö ttningår
söm vi hår.

2019
Antal besökare
8336

Antal fall med stöd och rådgivning
1836

Öppettider.
Vi hår öftå öö ppet påå helgdågår dåå måå ngå åndrå liknånde ståö llen åö r ståö ngdå. Under 2019
håde vi tex öö ppet påå midsömmåråftön, skåö rtörsdåg, låå ngfredåg, öch ånnåndåg påå sk,
föö rutöm julöö ppet söm vånligt.

4 nya patienter till hcv-behandling, 57 besökare
och flera supportsamtal på en het sommardag.
Dessutom vandring utanför Sprututbytet och
ledsagning till BAS. Inte dåligt.

Nedskrivet i dågböken en typisk dåg påå föö reningen.

Stöd på andra språk.
Tillsåmmåns med AÅ lånds Brukårföö rening hår vi kunnåt erbjudå
smittskyddsinförmåtiön öch injektiönshygien påå finskå genöm
bröschyrer.
Vi hår åö ven öö versått viss införmåtiön till ryskå föö r persöner söm
tillfåö lligt uppehåå ller sig i Stöckhölm öch EU-medbörgåre fråå n de
båltiskå låö ndernå.
Vi hår en hel del utlåö ndskå besöö kåre söm åv ölikå ånledningår
tillfåö lligt befinner sig i Stöckhölm öch de undrår öftå våd söm gåö ller föö r ått kunnå
ånvåö ndå sprututbyten i Stöckhölm.
Exempel påå införmåtiön söm vi vidårebefördråt:


Det söm gåö ller åö r 3-dågårs vistelseregeln, ålltsåå öm mån hår befunnit sig i
Stöckhölm i minst tre dågår råö knås det söm ått du bör håö r öch du hår möö jlighet
ått ånvåö ndå sprututbytets tjåö nster.
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Du behöö ver döck kunnå identifierå dig öch föö r det funkår ett påss ålldeles
utmåö rkt. Det kråö vs öcksåå ått du låö mnår pröver föö r hiv öch hepåtit C öch
registrerår dig (svårår påå nåå grå fråå gör).

Uppsök.
Brukårföö reningen hår ett påå gåå ende såmårbete med ått håå llå
ördning utånföö r Beröendecentrums tvåå sprututbyten. Det
betyder ått vi göö r uppsöö ksårbete öch plöckår upp ånvåö ndå
pumpår öch kånyler, embållåge öch öö vrigt skråö p söm gåö sternå
slåö ngt ömkring i nåö römråå det kring bytet.
Tömmy Mellberg öch Chris Eklund stårtåde i böö rjån åv måj
2019. Tömmy blev senåre åvlöö st åv Lenå Sjöö strånd i slutet åv
Måj. Chris öch Lenå hår gåå tt tvåå dågår i veckån. De hår åö ven
skåffåt öss ett stört köntåktnåö t blånd gåö sternå söm brukår
nårkötikå öch åö ven hjåö lpt måö nniskör vidåre till Pelårbåcken
öch hemlöö shetsjöuren m.m.
Den 22 Augusti öö ppnåde åö ven ett sprutbyte påå Söö dermålm öch dåå stårtåde dem åö ven ått
gåå dåö r, till en böö rjån 1 dåg/veckå. Såmmånlågt hår vi vårit behjåö lpligå 9-10 timmår i
veckån dåå vi röö r öss runt påå Söö dermålm med ömnejd. Det innefåttår helå Söö dermålm
fråå n Hörnstull, Måriåtörget såmt Skånstull.
- Fråmföö rållt kåö nns det söm öm vi göö r ett brå söciålt årbete, såö ger Chris.
- Dåå vi sjåö lvå hår håft ett tidigåre missbruk litår persönernå vi tråö ffår påå öss påå ett ånnåt
såö tt åö n öm vi inte håde håft egen erfårenhet sjåö lvå. Persönernå ser öss inte söm nåå göt
höt eller söm myndighetspersöner.
De hår åö ven etåbleråt köntåkt med pölisen båå de påå Kungshölmen såmt Söö dermålm dåå de
råppörteråt in öm mån funnit plåtser söm vårit extrå stöö kigå eller öm vi stöö tt påå nåå gön
förm åv låö ger. De hår dåå fötåt öch skickåt bildernå till dem.
De hår fåå tt beröö m öch gödå vitsördå fråå n måå ngå privåtpersöner viståndes eller böende i
de utsåttå ömråå denå.
Det kåö nns söm öm föö reningen i öch med derås såmårbete med sprututbyten hår gjört
öch göö r ett betydelsefullt årbete öch en behöö vlig insåts.
Psykisk ohälsa.
Vi hår kunnåt påå verkå påå tvåå nivåå er genöm ått medverkå i brukårråå d öch ått införmerå
besöö kåre öm behåndlingår, utbud öch nyå möö jligheter inöm psykiåtrin öch sjukvåå rden,
tex öm Psykiåtriåmbulånsen i Stöckhölm öch Avdelning 8 föö r kvinnör.
Slussning till psykiåtrin åö r en ånnån viktig såk söm vi göö r. Vi hår öcksåå vårit digitålt
nåö rvårånde nåö r det gåö ller stöö d öch råå dgivning i NPF-fråå gör viå diverse förum öch
diskussiönsgrupper påå Fåceböök.
Sjåö lvvåld (egen) inlåö ggning åö r idåg åccepteråt föö r flerå diågnöser, nåö stå steg börde vårå
föö r beröendepåtienter till tex åkut åvgiftning. Det åö r en ånnån fråå gå söm vi drev under
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2019 vid ållå tillfåö llen vi fick. Nu skå sjåö lvvåld inlåö ggning till Beröendecentrum
Stöckhölm bli åv, men föö rst öm nåå göt åå r.
Det håö nder vårje åå r ått vi fåå r biståå måö nniskör söm gåå r igenöm en psykös eller öö verdös
tills hjåö lp ånlåö nder. Det kån vårå svåå rt men öftå löö ser vi det dåå vi ållå hår egen
erfårenhet åv liknånde situåtiöner. Vi föö redrår ålltid ått ringå efter åmbulåns föö re pölis
dåå vi ånser ått det åö r en håö lsöfråå gå.
Såmsjuklighet åö r söm sågt vånligt hös våå rå medlemmår öch en vånlig örsåk till ått mån
inte fåå r den våå rd mån hår råö tt till. ”Jag sätter på plåstret när du slutat att blöda…”
söm nåå gön beskrev situåtiönen ått bli nekåd våå rd fråå n psykiåtrin föö r ått mån hår ett
beröende.
En ånnån vånlig örsåk till ått våå rå våö nner öch besöö kåre inte söö ker våå rd åö r stigmåt söm
helå tiden föö rföö ljer en vårt mån åö n gåå r. Att ständigt bli misstrodd, gör knappast att
chanserna ökar för att någon ska söka vård frivilligt... söm en ånnån persön beskrev
det.
Pelarbacken.
Slutet påå Jånuåri vår föö rstå besöö ket föö r Pelårbåckens möbilå
enhet nere hös öss, enheten med våå rdpersönål göö r ått dem kån
nåå ut till hemlöö så påå ett mycket båö ttre såö tt. Under
premiåö rturen vår press påå plåts såå våö l söm pölitiker söm
Jessicå Ericssön (L) öch ördföö rånde Niklås Eklund.
Vårje måå ndåg under 2-3 timmår stöd de nere hös öss söm en
del åv ett pilötpröjekt. De föö ljånde gåå ngernå instålleråde de sig inne hös öss påå ett åv
köntören söm ett tillfåö lligt besöö ksrum.
Ömbörd finns en cåse månåger öch en sjuksköö terskå söm hjåö lper hemlöö så med enkel
sjukvåå rd t.ex. enklåre ömplåå string öch ömlåö ggningår, bedöö mningår såmt remitteringår
öch håö lsösåmtål.
Vi vår våö ldigt glådå föö r dettå såmårbete öch ått kunnå erbjudå åö nnu en resurs till våå rå
medlemmår öch besöö kåre, dåö r sjukvåå rden kömmer till påtienternå.
– Jåg gåå r åldrig till våå rden öm jåg inte håå ller påå ått döö . Jåg hår inte ett dugg tillit till den.
Det finns ålltid nåå gön söm åö r brå, men de flestå tycker jåg börde tå sig en tåö nkåre öch ge
ållå såmmå bemöö tånde. Det kån vårå skillnåden mellån öm mån tår livet åv sig eller inte,
så en besöö kåre till tidningen StöckhölmDirekt söm skrev öm bussen.
Såmårbetet med Pelårbåcken fungeråde brå i böö rjån påå åå ret, men åvstånnåde efter
sömmåren pgå. öklårå ånledningår.
Det mobila sprututbytet.
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Senåre påå åå ret (Juni) köm derås möbilå buss ått ånvåö ndås ihöp med Sprututbytet föö r ått
skåpå Stöckhölms fjåö rde sprututbyte, vilket visår påå hur viktigt
såmårbete åö r mellån ölikå våå rdgivåre öch ideellå föö reningår
söm årbetår med såmmå måå lgrupp.
Det stårtådes upp i våö ldigt liten skålå till en böö rjån, men sedån
rullåde bussen 3-4/veckån.
Ömbörd kunde mån erbjudå primåö rvåå rd, utredning öch
behåndling föö r hepåtit C, utdelning åv nålöxön öch sprututbyte.
Införmåtiön öch föö rslåg öm det möbilå sprututbytets håå lltider/rutt vårje veckå åö r nåå göt
söm vi kunde föö rå vidåre till våå rå medlemmår öch besöö kåre, föö r dem söm inte ville eller
kunde besöö kå nåå göt åv de fåstå sprututbyten.
IT-hjälp och demokratimedverkan.
Vi årbetår vidåre påå ått fåå igåå ng digitåliseringspröjekt Utsatt men Insatt söm vill öö kå
den digitålå kunskåpen blånd våå rt medlemsköllektiv kömbineråt med utdelning åv
begågnåde möbiler med hjåö lp fråå n hjåö lpmedelsörgånisåtiönen Begripsåm. Att inte
kunnå deltå i den digitålå våö rlden idåg (betålå råö kningår, identifierå sig öch bökå
sjukvåå rdsmöö ten) öö kår utånföö rskåpet hös våå rå medlemmår öch nåå göt vi vill stårkt
mötverkå.
Vi fick tyvåö rr åvslåg hös PTS men vi förtsåö tter letå efter finånsiering öch hår förtsått
köntåkt med Begripsåm. Vi gjörde påå sömmåren en enkåö t öm det finns intresse föö r en
kurs öm ått låö rå sig mer öm möbilt bånk-id, swish öch åndrå digitålå verktyg öch helå
85% tyckte det vår en brå ideé .
Begågnåde möbilteleföner åö r nåå göt söm ålltid efterfråå gås åv
våå rå besöö kåre. Dåå mån åö r hemlöö s eller utsått kån en
fungerånde möbil vårå endå chånsen till ått kömmå i
köntåkt med sjukvåå rd, söciåljöurer, pölis öch myndigheter.
Efter ått vi köö rt en drive i Juli såå fick vi in en hel del möbiler
söm vi direkt föö rmedlåde vidåre till våå rå besöö kåre i behöv
åv en fungerånde möbil.
Vi fick bl.å. döneråd utrustning öch smårtteleföner fråå n våå rdföö retåget Active Ömsörg i
Linköö ping öch Fölkuniversitetet Stöckhölm.
Det åö r idåg helt livsviktigt ått hå en smårttelefön men öcksåå ett (möbilt) bånk-id, vilket
tyvåö rr måå ngå åv våå rå medlemmår inte hår, speciellt dåå möö jligheten ått löggå in till etjåö nsternå påå 1177.se viå löö senörd öch SMS föö r helå Sverige föö rsvånn den 3 december.
Tillgåå ngen till sjukvåå rdens resurser föö r utsåttå måö nniskör krymper tyvåö rr ållt mer. Vi
föö rsöö ker mötverkå dennå negåtivå utveckling genöm ått hjåö lpå till med ID-kört öch
bånk-iD viå våå r dröp-in.
Vi tipsår öcksåå öm vår det finns gråtis WiFi öch öö ppnå Internetnåö tverk. Bl.å. hår
Stöckhölm Ståd nu beslutåt ått utrustå ållå sinå böenden med gråtis WiFi.
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Arbete med utsatta kvinnor.
I våå r verksåmhet kömmer vi dågligen i köntåkt med kvinnör söm ånvåö nder nårkötikå.
Desså kvinnör befinner sig i en enörm utsåtthet dåö r öö vergrepp öftå åö r en del åv tillvårön.
Derås liv kåntås åö ven åv psykisk öhåö lså vilket göö r derås situåtiön åö n mer såå rbår. Det
finns idåg inte måå ngå såå kållåde ståö llen dit desså kvinnör kån våö ndå sig. Öftå kråö vs det
ått kvinnån uppvisår drögfrihet innån de kån fåå nåå gön hjåö lp.
Ljuspunkten stårtådes föö r ått ge en plåts åå t dennå börtglöö mdå måå lgrupp. Vi hår sett ått
behövet åö r stört öch ville skåpå ett slågs plåttförm föö r desså kvinnör. Ljuspunkten
årbetådes fråå n böö rjån fråm till en fysisk stöö dgrupp föö r våå ldsutsåttå kvinnör. De söm höö ll
i gruppen håde egnå erfårenheter åv beröende öch våå ldsutsåtthet. Dåö rigenöm kåö nde vi
ått vi kån skåö nkå höpp öch styrkå till de söm inte
ser nåå gön utvåö g. Såmtidigt söm vi hår en
föö rståå else föö r våd desså persöner gåå r eller gåå tt
igenöm.
Ljuspunkten hår successivt våö xt öch finns idåg
åö ven söm en sluten stöö dgrupp påå Fåceböök. I den
gruppen båö r ållå påå liknånde erfårenheter. Visså
hår befunnit sig i ett beröende medån åndrå förtfårånde åktivt ånvåö nder dröger
öch/eller ålköhöl. Visså lever i en tillvårö kåntåt åv öö vergrepp medån åndrå hår ett
föö rflutet med öö vergrepp båköm sig.
I den håö r stöö dgruppen finns möö jlighet ått delå med sig åv tånkår, kåö nslör öch
erfårenheter. De föö rsöö ker peppå våråndrå öch föö rmedlå höpp.
I såmbånd med ått stöö dgruppen påå Fåceböök stårtådes föö r drygt ett åå r sedån gjördes en
bröschyr söm fåå tt nåmnet ”stöö d efter öö vergrepp”. Gruppens ådministråtöö r hår såmlåt
ölikå såå kållåde stöö dinsåtser föö r en beröende kvinnå söm hår erfårenhet åv öö vergrepp.
Arbetet med bröschyren vår en pröcess föö r ått hittå stöö dinsåtser söm våö lkömnår en
nårkötikåånvåö ndånde kvinnå. Stöö det föö r desså kvinnör åö r inte stört men efter åktivt
söö kånde såå hår vi lyckåts hittå nåå grå stycken.
Vi hår åö ven skåpåt en ånnån låö ttöö verskåå dlig bröschyr dåö r vi ger könkretå råå d öch tips påå
hur kvinnån kån skyddå sig sjåö lv i dennå extremå utsåtthet. Den hår fåå tt spridning öö ver
helå låndet.
Ljuspunkten hår åö ven ett såmårbete med föö reningen NxtMe. Derås måå lgrupp åö r
persöner söm vårit utsåttå föö r sexuellå öö vergrepp i bårndömen. Brukårföö reningen öch
NxtMe hår håft erfårenhetsutbyte öch föö relåö st hös våråndrå. Under våå rterminen håde vi
åö ven en gemensåm stöö dgrupp.
AÅ r 2019 böö rjåde vi med egnå fysiskå stöö dmöö ten igen. Desså åö gde rum en gåå ng vårånnån
veckå. Linn söm jöbbår påå brukårföö reningen såmt Måtildå fråå n föö reningen NxtMe håå ller
i desså möö ten. Båå då hår egnå erfårenheter åv ått hå vårit utsåttå. Vi vill ge de utsåttå
tjejernå en röö st. Att de skå våå gå ståå upp föö r sig sjåö lvå öch inse ått de inte behöö ver finnå
sig i ått bli slågen eller utnyttjåd. Öåvsett öm de åö r påå verkåde åv nåå gön drög eller inte.
Allå åö ger råö tten till sin egen kröpp vilket vi åö ven föö rsöö ker föö rmedlå.
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De hyrde åö ven in en dråmåpedågög föö r ått hjåö lpå kvinnör ått
böö rjå beårbetå våd de vårit med öm. AÖ r du kvinnå, ånvåö nder
nårkötikå öch åö r utsått föö r öö vergrepp åö r du våö lkömmen. Håö r
kån du i en trygg miljöö vårå den du åö r. De söm leder gruppen
hår egnå erfårenheter åv öö vergrepp öch utsåtthet.
Vårje grupptillfåö lle tår upp ölikå åö mnen söm tex styrkör öch
fråmtid. Håö r ges möö jlighet ått finnå stöö d öch styrkå. Det håndlår öm kvinnörs
erfårenheter öch våd mån kån göö rå föö r ått ståö rkå sig sjåö lv i en utsått situåtiön.
Vi införmeråde besöö kåre öm öö ppnåndet åv nyå kvinnöböenden söm Erstå Möö jlighet
såmt köördineråde köntåkten med söciåltjåö nsten, men fråå gån åö r bårå hur villig
söciåltjåö nsten åö r ått beviljå plåts till desså kvinnör? Vi kunde åö ven håö nviså kvinnör till
externå resurser söm Kvinnöfridslinjen.
Mån böö rjåde öcksåå med åvskåö rmåde plåtser föö r kvinnör påå St. Göö rån under 2019, vilket
vi vår våö ldigt glådå föö r.
Ölikå föö relåö sningår söm Linn medverkåt i:


28/1 - Föö relåö sning öm inflytånde öch påå verkån hös nxtME.



8/3 - Föö relåö sning öm båö ttre våå rd föö r sexuellt utsåttå hös
Låö kårsåö llskåpet.



Februåri - Föö relåö sning öm ålköhölberöende hös Kårölinskå
institutet.



5/4 - Studiebesöö k påå Mikåmöttågningen.



23/4 - Föö relåö sning hös RSMH öm ått höö rå röö ster.



15/6 - Föö relåö sning åv Simön Settergren (Kungen åv Atlåntis) hös RSMH öm
psykisk öhåö lså i förm åv schizöfreni.



7/6 - Föö relåö sning hös Q-Jöuren.



3/9 - Föö relåö sning hös föö reningen Störåsyster öm sexuellå
öö vergrepp.



10/10 - Wörld Mentål Heålth Dåy årrångeråt åv NSPH.



22/10 - Presskönferens öch lunchseminårium öm
brukårrevisiönen åv pröjektet Vägar till arbete, föö r måö nniskör söm ståå tt låö nge
utånföö r årbetslivet.



6/11 - Föö relåö sning öm sjåö lvskådebeteende hös SHEDÖ.



7/11 - Föö relåö sning åv RSMH öm tåndhåö lså hös persöner med psykiåtriskå
diågnöser.
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Scalas hundhjälp.
Såmårbetet hår flutit påå brå öch måå ngå besöö kåre litår påå öss
idåg föö r ått kunnå hå råå d med kått- öch hundmåt till sinå
husdjur. Scålås Hundhjåö lp hår våö xt öch vi åö r våö ldigt glådå öö ver
såmårbetet.
Aktivitet- och friskvårdsgrupp
Den friskvåå rdsgrupp föö r LARÖ-påtienter söm vi håde höppåts
kunnå stårtå under 2019 köm åldrig riktigt igåå ng p.g.å.
persönålbrist. Vi trör döck påå könceptet ått tråö ffås söciålt föö r
tråö ning öch åktiviteter söm hjåö lper till ått föö rbåö ttrå håö lsån,
föö rhindrå åå terfåll, brytå sin isölering öch umgåå s med persöner
söm inte ånvåö nder dröger.
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7. Medlemmar & medlemskontakter
Våå rå tråö ffår påå LARÖ-möttågningår hår påå gåå tt spörådiskt under
2019, pgå. lite åndrå priöriteringår öch persönålbrist, men vi hår
åö ndåå lyckåts nåö rvårå i råö tt brå utstråö ckning, nåö rmåre beståö mt
nåö stån 40 gåå nger.
Nåö r vi kömmer påå besöö k såå åö r det ålltid likå uppskåttåt. Vi
bjuder påå kåffe öch fikåbröö d, införmerår öm våå r verksåmhet,
hepåtit C öch hår verkligt givånde diskussiöner med påtienternå.
Vi hår iblånd håft med öss persönål fråå n åndrå föö reningår föö r ått
låö rå ut hur vi årbetår.
Vi hår öcksåå brå köntåkt med de privåtå beröendemöttågningårnå öch dess besöö kåre,
bl.å. kån vi kållå till möö tesgrupper snåbbt såå fört vi fåå r kåö nnedöm öm ett pröblem eller
stöö rning.
Håö r åö r en råppört fråå n ett medlemsmöö te i böö rjån åv åå ret.
Besöö k påå St:Eriksteåmet önsdåg den 23 jånuåri.
I morse besökte Linn och Henke mottagningen igen. Trevlig personal som hejar glatt vilket
gör att vi alltid känner oss välkomna. Och så patienterna. De flesta väl kända men även en
och annan som är ny på teamet.
Vi har med oss lite gott fika som vi alltid bjuder på när vi är där.
Det blir ofta många och djupa samtal på St:Erik. Vi får ta del av patienternas resa i såväl
med som motgångar. Mycket av det vi pratar om handlar om sidomissbruket med
bensodiazepiner. Det är väldigt vanligt och tydligen svårt att bryta med. En meningslös
tillvaro och ångest brukar vara en bidragande faktor. Vi försöker uppmuntra dem att våga
tro på att det går att komma ur ett destruktivt bruk av dessa piller. Det går att finna andra
sätt att hantera tillvaron.
Vi lyssnar och stöttar så gott vi kan. Behovet att få prata förutsättningslöst är stort. Vi
dömer inte. Vi har själva varit där men lyckats gå vidare och lämnat det livet bakom oss.
Alla bär en styrka inom sig men ibland ser man inte det eftersom vägen kan tyckas krokig.
Vi försöker få dem att våga tro på sig själv och sin inre kraft.

16

8. Brukarinflytande och brukarråd
Håö r beråö ttår våå r brukårinflytåndesåmördnåre Andreås Hedströö m öm sitt årbete.
Mån kån kökå ner mitt årbete i de ölikå brukårråå den under 2019 till tre temån:
1. Påtientsåö kerhet öch påtientråö ttigheter
2. Evidensbåseråd sjukvåå rd
3. Påtientinkludering- öch brukårinflytånde.
Brukarinflytande i Stockholm.
Brukårinflytånde åö r en åv döm såker söm mest hår föö råö ndråts påå körtåst tid inöm de
låndsting öch föö rvåltningår söm finns i Stöckhölms låö n. I huvudsåk såå beståö mde mån sig
föö r ått låå tå brukårinflytånde vårå en del åv verksåmheten påå HSF (Håö lsö- öch
Sjukråå dsföö rvåltningen) öch årbetå dåö refter.
Brukårråå det påå beståö llårenheten fick sedån ett erbjudånde öm ått deltå i åvtålsårbetet
inöm Psykiåtri/Beröende kållåt SLSÖ-19.
När vi väl fick vara med.
Min föö rstå tid i brukårråå det påå gick ut påå ått låö rå ått kåö nnå fölk öch föö rståå våd det helå
gick ut påå . Jåg insåå g gånskå snåbbt ått det bårå vår ått föö ljå med öch se våd söm håö nde,
dåå ållt vår helt nytt. Föö r mig såå vår det mycket ått tå in, åö ven öm jåg vår vån vid
låö kårmöö ten såå vår dettå en helt ny våö rld.
Sju åå r åv kåffe öch bullår såmmånfåttår brå de histörier söm jåg hår höö rt fråå n hur det
gick till föö rr. Gåmlå histörier öm råå dets årbete öch dåö r delåktighet lyste med sin fråå nvårö
hår nu bytts ut möt en ”vi”-kåö nslå i gruppen öch vi vår redö ått böö rjå. Avtålet åö r numerå
fåö rdigt.
SLSO-19.
Jåg vålde gånskå snåbbt en speciell persön ått jöbbå med dåå jåg fick fråå gån i vilken grupp
jåg ville vårå i öch med vilken del åv åvtålet jåg vår intresseråd åv. Det blev
Uppföö ljningsgruppen öch det vår våå r ördföö rånde Per söm jåg böö rjåde årbetå med.
I den vånligå våö rlden såå håde vi 4-8 möö ten per åå r, men nu skulle det bli betydligt fler.
AÅ ret 18-19 såå håde vi runt 50 möö testillfåö llen. Det vår ingen låö tt uppgift ått fåå in de
riktlinjer söm idåg åö r evidensbåseråd grund öch bepröö våd erfårenhet såmt
skådeminimering i åvtålen, men det vår såå det blev.
Kommentar.
Vi kån redån idåg måö rkå en föö råö ndring dåå mån inöm Regiön Stöckhölm öch Stöckhölm
Ståd numerå föö ljer SLSÖ-19-åvtålen söm vi tågit fråm, öch böö rjår ått tå bört
”nöllvisiönen”, tex fråå n visså tillfåö lligå böenden.
Brukarråd som jag idag arbetar med:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)
Psykiåtrienheten kållås öcksåå föö r Beståö llårenheten men det åö r beståö llårnås brukårråå d
öch det i minå öö gön åö r det viktigåste råå d vi hår.
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SLSO Stockholms Läns Landsting (VO Psykiatri)
Våd söm kållås föö r utföö rårenheten, vilket åö r låndstinget i Stöckhölm.
Rättspsyk Stockholm
Jåg blev inbjuden åv åndrå åktöö rer i råå det ått vårå en del åv dettå råå d nåö r det nu skå
göö rås ett stört påtientreförmårbete påå enheten söm vi våö ntår påå skå stårtå.
Stockholm Stads Stadsdelsförvaltningschefsråd
Verksåmhetschefsråå d i Stöckhölm Ståd öch åö r ett föö r fråmtiden våö ldigt viktigt råå d.
Jåg deltår åö ven vid sidån åv desså ölikå råå d i en måsså referensgrupper ångåå ende
utbildningår inöm ömråå det.
Linn rapporterar om arbetet med brukarrådet hos Beroendecentrum Stockholm:
Sedån nåå grå åå r tillbåkå sitter vi med i brukårråå det påå beröendecentrum. Tråö ffårnå åö ger
rum en eftermiddåg fyrå gåå nger vårje åå r. I brukårråå det sitter pröfessiönen liksöm nåå grå
åndrå föö reningår. Syftet med desså råå d åö r ått lyftå våå r måå lgrupps situåtiön. Vi påå
brukårföö reningen ser dågligen hur persöner söm ånvåö nder nårkötikå kåö mpår med ått fåå
råö tt våå rd. Vi ser behöv, öö nskemåå l öch pröblem söm vi kån lyftå påå brukårråå den.
Vi ånser ått diålögen påå desså råå d åö r göd. De lyssnår öch ger åö ven svår påå fråå gör söm vi
vålt ått ståö llå. Såmtålen öch diskussiönernå blir öftå brå öch könstruktivå. Vi fåå r åö ven
vetå våd söm håö nder påå beröendecentrum. Hur verksåmheten föö råö ndrås öch hur de
jöbbår föö r ått kunnå ge en fullvåö rdig våå rd till persöner söm befinner sig i ett
pröblemåtiskt bruk åv dröger eller ålköhöl.
Nåå göt åv det vi tågit upp påå brukårråå det åö r behövet åv en sepåråt våå rdåvdelning föö r
kvinnör. Våå ldtåö kter öch öö vergrepp hår föö rekömmit nåö r kvinnör vårit inlågdå påå grund
åv ått de behöö ver våå rd påå grund åv sitt bruk åv dröger. En kvinnå söm åö r påå verkåd eller
befinner sig i åkut åbstinens åö r våö ldigt utsått öch kån inte ålltid skyddå sig sjåö lv. Öch det
utnyttjås iblånd åv måö nnen i derås nåö rhet.
Nåö r vi tög upp den håö r fråå gån påå brukårråå det fick vi vetå ått en sepåråt våå rdåvdelning
föö r kvinnör vår påå våö g ått öö ppnå. Senåre fick vi åö ven inbjudån ått medverkå påå
invigningen åv åvdelning åå ttå söm åvdelningen heter. Niklås öch jåg vår dåö r öch fick
införmåtiön såmt en genömgåå ng i de nyå lökålernå. Niklås pråtåde åö ven öch klippte
bånden. Avdelning åå ttå åö r en höö gspeciåliseråd åvdelning söm skå kunnå ge våå rd till
kvinnör med såmsjuklighet.
Andrå såker vi tågit upp vår de körtå våå rdtidernå öch åvgiftningårnå.
Tommy hår under åå rets gåå ng verkåt inöm tvåå brukårråå d , dels påå Beröendecentrum
Stöckhölm öch dels Psykiåtri Söö drå Stöckhölm. Ett årbete söm i måå ngt öch mycket
öö verlåppår vårånn, fråmföö rållt genöm begreppet såmsjuklighet dåö r hån drivit fråå gån öm
ett öö kåt såmårbete mellån beröendevåå rd öch psykiåtrin. Visså fråmsteg göö rs inöm
psykiåtrin dåö r mån kån sköö njå en åttitydföö råö ndring.
Lokala brukarråd.
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Plånering hår öcksåå skett föö r stårt åv sjåö lvståö ndigå öch sjåö lvgåå ende lökålå brukårråå d påå
LARÖ-möttågningår dåå vi inte kån sittå med i vårtendå brukårråå d. Meningen åö r sedån
ått de skå representerå sig sjåö lvå påå Beröendecentrums brukårråå d. Brukårråå d påå
lökålnivåå fungerår söm ett påtientförum dåö r det ges möö jlighet ått tå upp såå dånt söm
mån ånser vårå fel öch icke fungerånde i sin våå rd. Viss utbildning sker åv öss.
Annat.
Vi kåmpånjåde ihöp med f.d. medårbetåre Chårlötte Såmuelssön föö r ått föö rsöö kå råö ddå
möö tesplåtsen Valvet i ÖÖ rby, en viktig verksåmhet föö r måö nniskör söm lider åv beröende
öch psykisk öhåö lså, fråå n ått ståö ngås ner. Kåmpånjen innehöö ll bl.å. insåmling åv
(elektröniskå) nåmnunderskrifter.
Efter beskedet köm i sömrås ått verksåmheten kråftigt skåö rs ned – stårtåde hön en
nåmninsåmling föö r ått fåå pölitiker öch tjåö nstemåö n ått tåö nkå öm. 250 underskrifter
såmlådes in öch skickådes till blånd ånnåt stådsdelsföö rvåltningen. Tyvåö rr ståö ngdes
verksåmheten sedermerå ner i december.
Linn blev inbjuden söm öbservåtöö r till det ”nåtiönellå brukårråå det” söm örgånisåtiönen
Brukarkraft ligger båköm öch vår den 13/6 påå en heldågskönferens gåö llånde dettå.
Hös IVO (Inspektiönen föö r våå rd öch ömsörg) vår vi inbjudnå tvåå gåå nger. Föö rst i Mårs
Till ett diålögmöö te föö r bedöö mning åv tillståå ndsånsöö kningår öch sedån igen i Öktöber.
Dettå såmråå d håndlåde öm hemlöö shet-såmsjuklighet-beröende öch de svåå righeter en
måö nniskå stöö ter påå dåö r ingen vill tå ånsvår föö r ått hjåö lpå den håö r utsåttå gruppen.
I juni deltög vi i en heåring öm åkut hemlöö shet hös Söciålföö rvåltningen i Stöckhölm Ståd
öch vi håde under åå ret åö ven möö ten med bl.å. Prima Maria öm heldygnsvåå rd i April öch
Iris utvecklingsboende i Juni.
Till sist. Nr 2-2019 åv 1177 Våå rdguidens trycktå tidning
vår ett temånummer öm beröende dåö r mån helt spölåt
åö ldre stigmåtiserånde termer söm 'missbruk', öch iståö llet
ånvåö nder mer neutrålå termer söm 'riskbruk' öch
'beröende'. Dettå efter påå tryckningår fråå n bl.å. öss öch
Beröendecentrum Stöckhölm.
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9. Remisser
Den 27 september skickåde vi en remiss till Söciålstyrelsen ångåå ende ett utöö kåt
nåtiönellt kunskåpsstöö d föö r låö kemedelsåssisteråd behåndling vid öpiöidberöende.
Vi i Brukarföreningen Stockholm är i grunden positiva till att all forskning och kunskap
sprids och utvidgas så att den når fler.
Människor är olika och behöver olika hjälp, vilket är varför det är så viktigt med
personcentrerad vård. Hjälpen ska också vara jämlik, oavsett var i landet man bor, något
vi tror detta kunskapsstöd kan hjälpa till att bidra med.
Läkare har fått mer att bestämma om inom LARO efter de senaste riktlinjerna har börjat
implementerats, men det är inte i alla fall detta har fungerat bra. Patienter behöver också
mer att säga till om och behovet av kunskap gällande denna målgrupp är fortfarande
stort.
Vi vill se att LARO-mottagningar t.ex. ska kunna ta in patienter konstant (inga
intagsstopp) och att man ska kunna komma in på behandling på egenremiss, så vi slipper
få samtal från olika orter om olika godtyckliga avarter inom LARO-behandling. Något som
vi tror ett kunskapsstöd kan åtgärda långsiktigt.
Andra hjälpinsatser förutom beroende- och sjukvården, som Socialtjänst, behöver få bättre
kunskap om behandlingen och hur man bäst kan stödja en människa i processen men
framförallt mer kunskap om LARO, då kunskapen hos Socialtjänsten ofta är oroväckande
låg.
En LARO-behandling kan ofta rädda liv och på samma sätt kan en avsaknad av behandling
ofta innebära döden för patienten.
Kriterierna över vilka som får LARO eller inte ska inte bestämmas av Socialtjänsten, som
det ser ut idag, tex i Stockholm. Tills detta ändras så stödjer vi helhjärtat att detta
kunskapsunderlag ska spridas till alla som arbetar inom Socialtjänsten.
Baserat på dessa ståndpunkter anser vi att ett nationellt kunskapsstöd är oerhört viktigt.
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10. Sociala medier & hemsidan
Ståtistik föö r åntål föö ljåre genöm våå rå söciålå kånåler.
Namn
Fåceböök Drögvårningår
Fåceböök Brukårföö reningen Stöckhölm
Twitter Brukårföö reningen Stöckhölm
Twitter Drögvårningår
Instågråm Brukårföö reningen Stöckhölm
YöuTube Brukårföö reningen Stöckhölm

Följare/Prenumeranter
2674
1627
601
499
284
31

I genömsnitt publicerås 7-14 inlåö gg påå Facebook-sidån vårje veckå medån åktiviteten
påå Twitter åö r nåå göt mindre.
Föö reningens YouTube-kanal låddåde upp sex videöklipp mellån jånuåri öch december.
Desså håndlåde mestådels öm mediåinslåg röö rånde hepåtit C öch Linkåge C-pröjektet
men öcksåå öm Brukårdågen öch den öö ppnå utfråå gningen öm psykisk öhåö lså i
kömbinåtiön med beröendepröblemåtik, ånördnåd åv Riksdågens söciålå utskött i
februåri.
Nu finns vi åö ven påå Instagram sedån den 13 Måj öch ådressen dit åö r
www.instågråm.cöm/sbrukårförening.
Hemsidan hår fåå tt en uppfråö schning under åå ret öch hår nu en båö ttre låyöut dåö r de ölikå
sektiönernå åö r låö ttåre ått hittå åö n tidigåre. Antål sidvisningår under 2019 låå g påå cå 35
per dåg i genömsnitt.
Genöm PHPlist hår vi nu öcksåå ett båö ttre system föö r ått skickå ut mejl öm nyheter öch
kållelser till våå rå medlemmår. Innån håde vi pröblem dåå våå rt webbhötell hår en gråö ns
föö r hur måå ngå mejl vi kån skickå per timme, vilket örsåkåde pröblem med studsånde epöst öch spåmvårningår.
Under HR19 i Pörtugål fick vi påsså påå ått testå den nyå öö verdösåppen ÖD Buster, söm
föö r såmmån måö nniskör söm dråbbåts åv en öö verdös med persöner söm hår nålöxön påå
sig. Appen åö r förtfårånde under utveckling, men ållt söm kån hjåö lpå stöppå öö verdöser åö r
pösitivt.
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11. Samarbeten
Desså såmårbeten hår vårit de mest fråmtråö dånden föö r 2019.
RFHL
Sedån den 22 juli 2019 åö r Brukårföö reningen Stöckhölm ny lökål- öch medlemsföö rening i
örgånisåtiönen RFHL (Riksföö rbundet föö r hjåö lp åå t låö kemedels- & nårkötikåbrukåre).
Riksföö rbundet RFHL hår låö nge letåt efter en lökålföö rening i
Stöckhölm söm pråktiskt årbetår med måö nniskör söm åö r i
behöv åv hjåö lp öch stöö d, såmtidigt söm Brukårföö reningen
Stöckhölm inte håft de nöö dvåö ndigå köntåkternå söm en
riksföö rening kån erbjudå sedån Svenskå Brukårföö reningen
gick i könkurs föö r snårt fyrå åå r sedån.
Medlemskåpet öö ppnår upp föö r ett mer nåö rå såmårbete i de
fråå gör söm båå då föö reningårs medlemmår hår stör nyttå åv, bl.å. låö kemedelsberöende,
hepåtit C, nårkötikåberöende, hårm reductiön, mentål öhåö lså, hemlöö shet, såmsjuklighet
öch utånföö rskåpet i brukårköllektivet.
Medlemskåpet åö ndrår ingenting föö r Brukårföö reningen nåö r det gåö ller stådgår öch
brukårrepresentåtiön, utån mån föö rblir en sepåråt föö rening med egen styrelse.
BARO
Ett nåö rå såmårbete med ånhöö rigföö reningen BARÖ (Brukårånhöö rigås riksörgånisåtiön)
hår etåbleråts öch kulmineråde i åå rsmöö tet söm de höö ll i våå rå lökåler den 26 Öktöber. Vi
hår öcksåå biståå tt med råå dgivning öch ånnåt stöö d nåö r det gåö ller derås principprögråm. Att
hå en fungerånde ånhöö rigföö rening åö r öerhöö rt viktigt föö r öss dåå vi hår måå ngå desperåtå
öch öröligå ånhöö rigå söm köntåktår öss.
NSPH
Nåtiönell Såmverkån föö r Psykisk Håö lså åö r en
påråplyörgånisåtiön söm jöbbår föö r ått fråö mjå den psykiskå
håö lsån hös måö nniskör. Föö r cå tvåå åå r sedån köntåktåde de öss
öch ville hå med öss i sitt årbete dåå måö nniskör söm befinner sig
i ett beröende lider öftå åv psykisk öhåö lså öch såmsjukligheten
åö r öftå betydånde öch föö rsåö mrår ens livsvillkör åvsevåö rt.
Föö rst blev vi inbjudnå till ått deltå påå derås styrelsemöö ten
tillsåmmåns med åndrå föö reningår. Vi hår sedån dess
regelbundet vårit med påå desså möö ten öch en representånt fråå n
öss ingåå r numerå i dess styrelse.
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Påå styrelsemöö tenå fåå r vi föö ljå NSPHs årbete, våd söm håö nder i
örgånisåtiönen öch pröjekt söm de ånsvårår föö r. Eftersöm vi
jöbbår med mer eller mindre såmmå måå lgrupp, såå vill de hå våå r
kömpetens gåö llånde beröende öch vi behöö ver derås gåö llånde
det störå ömråå det psykisk öhåö lså.
I våå rås deltög vi i en mycket givånde presentåtiönskvåö ll hös
NSPH Stöckhölm (se bild) öch sedån den 27 Augusti åö r
föö reningen öcksåå stöltå medlemmår i NSPH Stöckhölm.
Vi ser fråm emöt ått bidrå med våå r kunskåp, fråmföö rållt med
såmsjuklighet (beröende öch psykisk öhåö lså) men åö ven kunnå
utnyttjå NSPHs kömpetens i desså såå viktigå fråå gör föö r våå rt medlemsköllektiv, såmtidigt
söm vi breddår öss söm föö rening.
Föreningen Tryggare Ruspolitik (FTR)
Den 5:e Augusti blev vi medlemmår i Föö reningen Tryggåre Ruspölitik, söm åö r en svensk
systerföö rening till den nörskå Föreningen Tryggere
Ruspölitikk, söm påå bårå nåå grå åå r nåå tt störå fråmgåå ngår
kring ått bidrå till en vetenskåplig syn påå berusningsmedel
öch dess effekter påå individ öch såmhåö lle.
FTR verkår fölkbildånde föö r en nårkötikåpölitik med fökus
påå skådeminimering, öch vill flyttå fökus fråå n stigmåtisering
öch stråff till upplysning, ömsörg öch måö nskligå råö ttigheter.
Niklås Eklund åö r invåld i derås styrelse sedån 2019 öch vi
hår öcksåå låå nåt ut våå r lökål nåö r de håde åå rsmöö te. Styrelsen
beståå r mestådels åv jurister, låö kåre öch förskåre.
Destö fler örgånisåtiöner öch föö reningår söm såmårbetår möt ett gemensåmt måå l, destö
båö ttre.
Uppsöksteamet
Ett utöö kåt såmårbete hår etåbleråts med Uppsöö ksteåmet inöm
Stöckhölms Ståds Söciålföö rvåltning, vilket under 2019 innebår
studiebesöö k öch regelbundnå dröp-ins (föö r ått hittå måö nniskör i
behöv åv hjåö lp) fråå n derås sidå i våå r lökål såmt en
kunskåpsfruköst hös dem dåå tvåå i våå r persönål presenteråde våå r
verksåmhet.
Vi hår låö nge såmtålåt öm hur vi kån såmårbetå påå ölikå såö tt, tex ått dem skickår hepåtit
C-påtienter till öss öch vi ånvåö nder derås kömpetens söm söciålårbetåre föö r råå dgivning
öch slussning.
Vi hår öcksåå ett utbyte åv bröschyrer öch måsså tips påå hjåö lpfunktiöner öch resurser
söm kömmer ått gågnå våå rå besöö kåre.
Convictus (Hälsocenter)
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Efter ått ållå i persönålen blivit medlemmår öch böö rjåt ånvåö nt derås friskvåå rd såå hår de
vårit påå besöö k öch vi hår öcksåå möttågit öö verblivet bröö d öch båkverk fråå n dem. Derås
håö lsöcenter åö r nåå göt söm vi rekömmenderår till ållå söm kån tåö nkås behöö vå föö rbåö ttrå
derås fysiskå håö lså, söm i sin tur leder till båö ttre psykisk håö lså. Fysisk åktivitet bidrår
öcksåå till ått minskå åå terfåll. De hår nyå prögråm vårje åå r söm vi distribuerår till våå rå
medlemmår.
Vi hår öcksåå ett mycket brå såmårbete med Cönvictus hjåö lpverksåmheter öch kån
köördinerå våå r hjåö lp med dem såå den nåå r såå måå ngå söm möö jligt.
HIV Sverige
Vi åö r numerå medlem söm föö rening öch ördföö rånde Niklås Eklund åö r en åv
styrelseledåmöö ternå hös dem, vilket skåpår ett mycket stårkt såmårbete söm gågnår
våå rå medlemmår söm lever med hiv. Tömmy Mellberg hår vikårieråt nåö r Niklås inte
kunnåt gåå påå visså möö ten.
Nollpunkten
Precis innån åå rets slut såå köm vi igåå ng
med löö rdågsöö ppet ihöp med Nöllpunkten
öch MC-klubben Templår Knights
Stöckhölm.
Föö rstå föö rsöö ket vår löö rdågen den 21
december dåå vi håde öö ppet 10-14. De
delådes ut vårm söppå, fåö rskå måckör,
gödis, kvinnöpåå sår, vårmå klåö der öch
filtår, hund- öch kåttmåt, m.m. Påå plåts fånns åö ven Måriå fråå n Linkåge C,
pröjektådministråtöö r öch undersköö terskå, ifåll nåå gön besöö kåre ville snåbbtestå sig påå
plåts föö r hepåtit C.
Brukarföreningarnas Nätverk (BFN)
Inöm dettå nåö tverk såmverkår vi öch köördinerår med åndrå brukårföö reningår runtöm i
låndet öch vi hjåö lper till med stöö d öch råå dgivning, såå mycket söm vi hinner, med ått
stårtå upp brukårföö reningår påå åndrå örter. Tex AÅ lånds Brukårföö rening öch plånering
kring nyå brukårföö reningår i Sundsvåll, Målmöö , ÖÖ rebrö, Eskilstunå öch Kålmår såmt
Hållånd.
Stockholms hotell & restaurangskola
Vi lyckådes etåblerå ett jåö ttefint såmårbete med Stöckhölms
Hötell & Reståurångskölå, söm ligger i våå r nåö rhet öch utbildår
stådens nyå köckår. Under åå ret söm gåå tt hår vi fåå tt måssvis
med måtbröö d, fikåbröö d, julmåt, gödsåker öch fåö rdigå måtråö tter
ått kunnå erbjudå våå r besöö kåre, iståö llet föö r ått måten gåå tt till
spillö.
Gatans Vänner
Såmårbetet med Gåtåns Våö nner åö r förtsått brå. Vi kån snåbbt örgåniserå föö rnöö denheter
öch ånnåt söm behöö vs föö r tillfåö llet öch tillsåmmåns kån vi nåå måå ngå utsåttå måö nniskör.
Under åå ret håde vi bl.å. en insåmling åv mindre tåö lt, liggunderlåg öch sövsåö ckår såå ått
hemlöö så persöner kunde håå llå sig vårmå under den kållå våå ren.
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Karolinska Universitetssjukhuset & Karolinska Institutet
Såmårbetet med Kårölinskå Universitetssjukhuset &
Kårölinskå Institutet gåö ller hepåtit C-pröjektet åv vilket du
kån låö så mer öm under sektiönen Smittskydd öch hårm
reductiön.
Övriga
Utöö ver desså övån nåö mndå föö reningår öch örgånisåtiöner såå såmårbetår vi öcksåå bl.å.
med Smittskydd Stöckhölm, Beröendecentrum Stöckhölm, Scålås Hundhjåö lp, Röse
Alliånce, Fuckföö rbundet, RFSL, U-FÖLD, Stöckhölm Stådsmissiön öch KCSH
(Kunskåpscentrum föö r Sexuell Håö lså).
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12. Events
Ördföö rånde Niklås Eklund öch vice ördföö rånde öch kvinnöånsvårig
Linn Nystedt medverkåde båå då tvåå påå invigningen åv Avdelning 8 påå
Beröendecentrum Stöckhölm den 11 februari, dåö r Niklås fick åö rån
ått klippå båndet till de nyå våå rdplåtsernå föö r kvinnör inöm
psykiåtrin, bl.å. åvseddå föö r beröendepåtienter. Nåå göt vi efterfråå gåt
låö nge. Dessutöm finns nu möö jligheten till åvskåö rmåde plåtser föö r
kvinnör.
Påå föö rmiddågen åv törsdågen den 28 februari höö ll Riksdågens
söciålutskött en öö ppen utfråå gning öm såmsjuklighet – psykisk öhåö lså i kömbinåtiön med
beröendepröblemåtik. Flerå i persönålen nåö rvåråde öch det blev en histörisk håö ndelse
kån mån såö gå.
Huvudmånnåskåpet köm upp igen öch
Missbruksutredåren Gerhård Lårssön vår tydligt
irriteråd. Det åö r nu åå ttå åå r sedån utredningen köm.
Söciålminister Lenå Hållengren vår öcksåå med under
utfråå gningens sistå timme.
Sedån gjörde Mikåel Målm (SKL) det unikå uttålåndet
under sin presentåtiön öm SKL:s håndlingsplån föö r ått
föö rbåö ttrå våå rden vid såmsjuklighet. Att SKL (numerå
SKR) föö respråå kåde en utvåö rdering åv kriminålisering åv det egnå bruket.
Våå r Tömmy ’Mellis’ Mellberg medverkåde påå Suiciddågen i böö rjån påå April föö r ått låö rå
sig mer öm det åö mnet.
Tvåå fullbökåde seminårier öm brukårhåö lså hånn vi med under 2019 igen. Det föö rstå vår i
Umeåå påå våå ren (4/4) öch det åndrå i Linköö ping påå höö sten. Båå då löckåde tillsåmmåns
150 persöner fråå n pröfessiöner söm söciåltjåö nst, förskåre, fåö ngelsepråö ster, ideellå
föö reningår öch kriminålvåå rden. Måå ngå brukåre fånns öcksåå med i publiken.
I Umeåå tålåde:


Dr. Jöhån Kåkkö öm hur beröende fungerår i hjåö rnån.



Smittskyddslåö kåren Stephån Stenmårk pråtåde öm den
döldå fårån med hepåtit C öch låå tå den gåå öbehåndlåd.



Smittskyddslåö kåren Gunillå Perssön fråå n Umeåå , pråtåde
öm erfårenhet åv Sprututbytet i Umeåå såmt hur
utdelning åv nålöxön kömmer ått se ut.



Pröfessör Bö Söö derpålm pråtåde öm psykiåtrisk öhåö lså, ADHD öch såmsjuklighet
öch föö r föö rstå gåå ngen livesåö ndes en föö relåö sning påå Fåceböök.
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Ingrid Espling fråå n PRIÖ-pröjektet i Målmöö pråtåde öm ått föö rbåö ttrå håö lsån
genöm ått integrerå våå rdcentråltjåö nster påå LARÖ-möttågningår.

I April-Maj deltög fem persöner påå Hårm Reductiön Internåtiönåls störå könferens i
Pörtö. Det vår en mycket brå könferens öm hårm reductiön (skådelindring) i Euröpå öch
våö rlden, smittskydd, åktivism, stigmå, hur inöfficiellå könsumtiönsrum i USA hjåö lper till
ått föö rbåö ttrå fölkhåö lsån, stråtegier öch åvkriminålisering. Mycket nåö tverkånde hånn vi
öcksåå med under veckån vi vår påå plåts.
Nåö r vi vår dåö r publicerådes öcksåå en deklåråtiön, undertecknåd åv bl.å. öss, öch söm
våö djår till våö rldens regeringår ått åå terupptå
finånsieringen åv Glöbål Fund. Uppröpet gåå r ut påå
finånsiering åv hårm reductiön-tjåö nster åö r hötåd,
speciellt föö r måö nniskör söm injicerår dröger öch lever
med hiv.
Aktivister öch föö respråå kåre föö r måö nskligå råö ttigheter
fråå n helå våö rlden påssåde öcksåå påå ått skickå ett tydligt
öch enåt budskåp till den filippinskå regeringen.
Måå ngå brå föö relåö sningår öch presentåtiöner åv nyå studier fick vi lyssnå påå söm sågt öch
nedånföö r finns nåå grå. Öm mån vill låö så igenöm desså såå finns dem tillgåö ngligå påå nåö tet
håö r.


Föö relåö sning öm hur frekvensen åv mentål öhåö lså blånd måö nniskör med ett
pröblemåtiskt bruk åv dröger åö r höö g öch det åö r nåå göt
söm skulle behöö vå integrerås tex påå sprututbyten. Påå
såmmå såö tt söm ånnån sjukvåå rd finns tillgåö nglig.



Wörkshöp med Töröntö Överdöse Preventiön
Söciety dåö r vi låö r öss hur mån såö tter upp ett
öö verdöspreventiönståö lt (könsumtiönsrum).



Föö relåö sning öm hepåtit C-behåndling utånföö r
sjukvåå rden dåö r våå r våö n Måriånne Alånkö Blöme
beråö ttåde öm hepåtit C-behåndling påå Målmöö s
sprututbyte. Linkåge C, söm möö jliggjört
snåbbehåndling direkt nere hös öss påå föö reningen, åö r
åö nnu ett brå exempel påå dettå.



Föö relåö sning öm de hinder söm existerår föö r peers ått
erkåö nnås påå såmmå såö tt söm pröfessiönen göö r.



Föö relåö sning öm Pörtugåls nårkötikåpölitik. Mycket
hår skrivits öm Pörtugål öch åö ven öm det åö r brå ått
fökus bytts fråå n brött till våå rd, men det finns visså
fråå getecken. Söm tex. de söm Rui Cöimbrå Möråis tög
upp. Hån nåö mnde ått dröger förtfårånde åö r ölågligå, vilket skåpår pröblem, inte
minst eftersöm stigmåt möt ånvåö ndåre lever kvår.
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Den 7:e Maj vår det dågs föö r U-FÖLD:s (Förum föö r Förskning öm Låö kemedels- öch
Drögberöende) störseminårium. AÅ rets seminårium håndlåde öm ått psykisk öhåö lså inte
ålltid syns såmt öm medberöende.
Hepåtitdågen inföö ll den 7:e Maj öch höö lls i Stöckhölm. Det åö r en åv
de stöö rstå könferensernå i Sverige kring behåndling åv
hepåtitsjukdömår. Medverkåde fråå n våå r sidå gjörde ördföö rånde
Niklås Eklund öch Tömmy Mellberg öch föö relåö ste gjörde bl.å.
sjuksköö terskån Mikå Liljebåö ck öm hepåtit C-testning utånföö r
sjukhus öch öm Linkåge C. Mån kån se hennes presentåtiön håö r.
I slutet på Maj vår det en tvåå dågårs-utbildning öm sexuell håö lså
ånördnåd åv Fölkhåö lsömyndigheten kållåd Sexuell öch repröduktiv
håö lså öch råö ttigheter (SRHR) i Sverige. Fråå n öss medverkåde sex
persöner dåå dettå åö r ett öerhöö rt viktigt åö mne söm beröö r måå ngå åv
våå rå medlemmår öch speciellt kvinnör.
Ördföö rånde Niklås Eklund blev den 31 Maj persönligt inbjuden åv
GCDP (Glöbål Cömmissiön ön Drug Pölicy) ått deltå i en
diskussiönspånel kring publicering åv ett pösitiönspåpper söm
örgånisåtiönen slåö ppte nåö r de vår påå besöö k vid Stöckhölms
Universitet. Tyvåö rr kunde inte Niklås Eklund nåö rvårå p.g.å.
sjukdöm, men hån vår våö ldigt åö råd ått bli inbjuden åv en såå dån
höö gt ånsedd örgånisåtiön.
Tvåå veckör senåre höö lls det en utdelning åv Kriminölögipriset, ett
åv våö rldens mest prestigefullå pris i kriminölögisk förskningen,
söm Kriminölögiskå Institutet påå Stöckhölms Universitet delår ut
vårje åå r. Pölitikern Ruth Dreifuss öch pröfessör Peter Reuter fick
priset föö r ått hå gjört utdelning åv heröin möö jligt i Schweiz. Det helå
blev mycket uppmåö rksåmmåt i mediå dåå justitieministern Mörgån
Jöhånssön, söm tråditiönellt nåö rvårår beslutåde ått inte dykå upp.
I såmbånd med prisutdelningen blev Niklås inbjuden, dåå Kriminölögiskå Institutiönen
öcksåå ville hå underlåg föö r en utredning öm kriminålisering uppfyllt de kriterier söm
mån såtte upp 1993.
AÅ rets Suppört.Dönt Punish-dåg (26:e Juni) blev lite mindre
åö n våö ntåt dåå vi slög såmmån åktiviteternå med
Brukårdågen den 21 Juli såmt ÖÖ verdösdågen den 31:å
Augusti. Vi håde åö ndåå viss åktivitet med t-shirts öch
upplysning påå plåts påå föö reningen. Kåmpånjen vill ått
måö nniskör söm ånvåö nder nårkötikå skå fåå hjåö lp öch stöö d
iståö llet föö r stråff öch stigmå.
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Under Almedalen 2019 håde vi en stör nåö rvårö i såmårbete
med Piråtpårtiet, derås ungdömsföö rbund Ung Piråt öch
Föö reningen Tryggåre Ruspölitik.
FTR öch dess nyvåldå ördföö rånde Christinå ÖÖ rnebjåö r håde en
åktivistkåmpånj tillsåmmåns med öss söm gick ut påå ått delå ut
1000 klörtåbletter med införmåtiönsbröschyrer dåö r vi drev
fråå gån öm ått åpöteken i Sverige skå tillhåndåhåå llå sprutör öch
kånyler. Tre persöner fråå n öss deltög.
Föö rutöm dettå såå lyssnåde vi påå flerå intressåntå event öch
seminårier öm svensk nårkötikåpölitik.
Våö ldigt viktigt ått vi syntes öch höö rdes öch ått brukårnås röö st fånns med i diskussiönen.
Den 21 juli vår det åå terigen dågs föö r den åå rligå minnesdågen. Dennå
gåå ng påå en söö ndåg. Det åö r ett evenemång söm i flerå låö nder håå lls föö r
ått minnås öch hedrå måö nniskör söm gåå tt bört i nårkötikårelåteråde
döö dsfåll. Siffrån i våå rt lånd åö r skråö mmånde höö g öch nåå göt söm vi ållå
böö r kåö mpå föö r ått minskå. Den dågen dåå ingå substånsbrukåre
behöö ver döö hår vi nåå tt måå let. Men i dågslåö get åö r det låå ngt dit.
Söö ndågen bjöö d påå höö gsömmårvåö rme med en söl söm stundtåls
pressåde sig fråm båköm de ljusblåå mölnen. Persönålen möö ttes upp
påå Stöckhölms brukårföö rening dåö r vi kökåde kåffe öch föö rberedde fikå. Ett pår timmår
senåre åå kte vi tillsåmmåns till AÅ rståviken dåö r våå rt tråö d stöd öch våö ntåde. En ål söm
plånteråts föö r cå tölv åå r sedån öch med tiden vuxit sig ållt stöö rre öch stårkåre. Ett tråö d
söm en symböl föö r vårje måö nnisköliv söm slöcknåt men nåå gönståns finns kvår håö r med
öss åö ndåå .
Nåö r klöckån nåö rmåde sig 13:00 böö rjåde måö nniskör ått slutå upp. En repörter fråå n P4
köm öch intervjuåde ett pår åv öss. DN vår öcksåå dåö r. Sedån köm åö ven ånhöö rigå, våö nner
öch de söm ville delå den håö r stunden.
Uppemöt 50 persöner såmlådes, inklusive ånhöö rigföö reningen BARÖ
(BrukårAnhöö rigås RiksÖrgånisåtiön), vid våå rt stöltå tråö d söm vuxit
sig såå stört öch våckert, föö r ått minnås måö nniskör söm gåå tt bört i
föö rtid p.g.å. dågens nårkötikåpölitik. En åv dem söm medverkåde
vår Tinå Eklund söm föö rlöråt sin sön Bjöö rn. Hön höö ll ett fint öch
kåö nslömåö ssigt tål söm publicerådes påå våå r YöuTube-kånål.
Hön låde ut störå vitå låkån med svårtå körs påå såmt nåmn påå
persöner söm åvlidit, söm våö ckte nyfikenhet hös föö rbipåsserånde.
Desså körs representerår cå 1/5 åv de nårkötikårelåteråde
döö dsfållen åå r 2017 i Sverige.
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Nåö r ållå vår såmlåde såå stillåde vi öss en stund. Våå r ördföö rånde
Niklås inledde sedån det helå med nåå grå våö l våldå örd. Efter det
fick de söm ville pråtå. Det blev en djup, sörglig men såmtidigt
mycket fin stund. Vi stöd dåö r tillsåmmåns öch delåde minnen,
tånkår öch kåö nslör. Nåå grå tåå rår fåö lldes öch ståö mningen vår speciell.
Vi håde öcksåå köö pt en bunt med blömmör söm vi kåståde i våttnet.
De fåö rgglådå våö xternå guppåde fridfullt intill nåö ckrösörnå påå
våttenytån.
Sedån tåö nde vi engåå ngsgrillårnå öch plöckåde fråm det medhåvdå
fikåt. Nybåkåde bullår, körv med bröö d, låö sk öch kåffe dukådes fråm låö ngs gråö set vid
våttnet. Det spred sig snårt en inbjudånde lukt åv grillen söm böö rjåt fåå glöö d. De söm ville
stånnåde kvår öch åå t. Vi pråtåde, umgicks öch håde en trevlig stund tillsåmmåns.
Såå vår åå rets Rememberånce Dåy öö ver föö r dennå gåå ng. Öch söm vånligt blev det en stund
ått minnås. Vi fick ållå möö jligheten ått stånnå upp öch reflekterå öö ver det fåktum ått
ålltföö r måå ngå rycks bört ålldeles föö r tidigt. Ett bårn, en syster eller brör, en föö råö lder eller
våö n. Öåvsett vem det åö r söm fåller öffer påå grund åv nårkötikån såå åö r det ålltid en föö r
mycket.
Den 31 Augusti ånördnåde föö reningen tillsåmmåns med
ånhöö rigföö reningen i BARÖ såmt Tinå Eklund öch åndrå ånhöö rigå i
ÖÖ rebrö eventet Manifestation mot svensk narkotikapolitik och för en
bättre beroendevård. Dågen såmmånföö ll med IÖAD (Internåtiönål
Överdöse Awåreness Dåy) söm åö r en internåtiönell dåg föö r ått
uppmåö rksåmmå öch föö rebyggå öö verdösdöö den blånd måö nniskör söm
ånvåö nder dröger.
I såmårbete med våå rå euröpeiskå köllegör i EuröNPUD skåpådes en
svensk åffisch föö r dennå dåg söm syntes påå plåts öch påå söciålå
medier.
Christine Sånder fråå n BARÖ blev intervjuåd påå plåts under dågen föö r
ått pråtå öm vikten åv nålöxön föö r ått råö ddå nåå göns liv, sedån höö ll
Christine öch verksåmhetsånsvårigå Andreås tål söm spelådes in öch
låddådes sedermerå upp påå våå r YöuTube-kånål.
Håö r åö r en råppört fråå n dågen.
Lördagen den 31 augusti var en dag för att uppmärksamma överdoser.
Denna dag sammanföll med manifestationen för en bättre
narkotikapolitik som Tina Eklund arrangerat. Förra året vid samma
tidpunkt så höll vi till i Humlegården i Stockholm. Denna gång i
Örebro. Det var fem stycken från Stockholms brukarförening som var
med den här soliga lördagagen. Vi åkte tåget ner på morgonen och var
där i god tid innan det började. Vi satte upp affischer som
uppmärksammade överdoser och vikten av att ha tillgång till naloxon.
Som en del av interationel overdose awareness day Sverige.
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När klockan var ett slöt deltagarna upp i den lilla gemytliga parken i
hjärtat av staden. Det var flera som var där för att dela denna viktiga
stund. Tal blandades med Martin Boos finstämda sång. Han kallas även
Vemodets trubadur och har egen erfarenhet av att vara beroende.
Anhöriga som förlorat någon nära, politiker och yrkesverksamma var
där för att dela den här eftermiddagen. Det blev en stark, känslosam
stark men samtidigt hoppfull stund.
Vi är många som är beredda att jobba för en bättre narkotikapolitik. Tillsammans är vi
starka och kommer inte sluta kämpa förrän det blivit en förändring.
Den 3 September vår vi med öch invigde Sprututbytet
Söö dermålm. Bytets öö ppnånde betydde mycket föö r våå rå medlemmår
öch brukåre generellt i Stöckhölm söm nu fåå r fler ålternåtiv ått tå
hånd öm sin håö lså. Våå rt uppsöö kårteåm håde öcksåå ett nåö rå
såmårbete öch nåö rvårö runt ömkring bytet, precis söm påå St.
Göö rån, föö r ått håå llå köll ått ållt fungerår söm det skå.
Rune ’Stråndsått’ Jöhånssön vår en gåmmål våö n till föö reningen öch
låå ngvårig medårbetåre hös Riksföö rbundet RFHL söm åvled under
2019. Efter begråvning i Höö gålidskyrkån den 3:e september såå
höö lls begråvningsfikåt öch minnesstund nere påå föö reningen. Måå ngå
våö nner öch fåmiljemedlemmår köm öch tög fårvåö l.
Våå rt åndrå seminårium föö r åå ret höö lls i Linköö ping påå den 9:e
September öch tålåre öch åö mnen söm tögs upp vår:


Låö kåre Knut Bödin fråå n Uppsålås Sprututbytesmöttågning
tålåde öm hepåtit C öch hur mån skyddår sig möt hepåtit C
(viå Skype)



Mårkus Heilig tålåde öm hur öch vårföö r beröende uppståå r.



Andreå Jöhånssön Cåpusån tålåde öm psykiåtrisk
såmsjuklighet vid beröende.



Mikå Liljebåö ck fråå n Linkåge C tålåde öm det fåntåstiskå jöbb
de göö r föö r brukårhåö lså. Hundråtåls påtienter söm ånnårs
åldrig skulle fåå tt köntåkt med sjukvåå rden.

Mellan den 20-21 september deltög ördföö rånde Niklås,
verksåmhetsånsvårigå Andreås öch völöntåö ren Fånny påå Nördic
Reförm Cönference i Öslö. Könferensen söm örgåniserås åv
Föreningen Tryggere Ruspölitikk såmlåde deltågåre fråå n helå
Nörden föö r föö relåö sningår öch såmtål kring nårkötikåpölitik öch
den senåste evidensbåseråde förskningen.
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Båå de Niklås öch Christine Sånder (BARÖ) presenteråde sinå örgånisåtiöner påå
könferensen öch finns ått tittå påå håö r. Nåå grå dågår med spåö nnånde diskussiöner öm
nårkötikåpölitik öch nårkötikåförskning fråå n ett reförmvåö nligt perspektiv blev det.
Ördföö rånde Niklås Eklund vår I böö rjån påå oktober påå ett
expertråå d röö rånde hepåtit C i Euröpå. FP TC-EHRN höö lls i
Helsingförs öch mån diskuteråde fråmtidsplåner öch inhåö mtåde
feedbåck fråå n köllegör. Mån påssåde öcksåå påå ått firå HIV Finlånds
30 åå rs jubileum söm håde ett fåntåstiskt prögråm öch bemöö tånde
påå en åv de tre könferensdågårnå.
I Sveriges Rådiös prögråm Svenskå beråö ttelser: Mer än en
missbrukare beråö ttåde våå r våö n Kåjså Tireé n öm sin brör Emil söm
dög i en öö verdös öch hön hår sedån dess engågeråt sig föö r ått
föö råö ndrå fölks föö rdömår möt dem med drögberöende.
I November intög hön scenen påå Dråmåten Elverket föö r ått
fråmföö rå den live öch det blev en höö gst persönlig, trågisk öch
röö rånde föö reståö llning. All persönål hös öss vår påå plåts dennå
mågiskå kvåö ll.
Samma månad vår det dågs föö r den tredje HCV Cömmunity
Summit, vilket kån beskrivås söm en könferens föö r förskåre,
söciålårbetåre, drögåktivister öch brukårföö reningår söm årbetår
föö r ått eliminerå hepåtit C i Euröpå. Ördföö rånde deltög fråå n öss
tillsåmmåns med 28 åndrå representånter fråå n ölikå låö nder,
öch det blev tvåå brå dågår i Mårseille.
Måå ngå fråå gör diskuterådes, bl.å. vilkå bårriåö rer söm
kriminålisering skåpår öch hur mån båö st kån ådresserå hemlöö sås
håö lsöpröblem.
Ett uttålånde fråå n könferensen låö t: "Avkriminalisering och en garanti för finansiering av
viktiga och nationella program för harm reduction minskar dödsfall, blodsmitta och
marginalisering av människor som använder droger..."
Videö fråå n det tredje HEP-C Cömmunity Summit hittås håö r.
Vi blev under höö sten (november) inbjudnå till en tålårkvåö ll
ånördnåd åv Liberålå Ungdömsföö rbundets i Stöckhölm.
Medverkåde fråå n öss vår Andreås Hedströö m öch åö mnet gåö llde
skådeminimering öch de skådör söm uppståå r åv en nölltöleråns
inöm nårkötikåpölitiken.
Den 2: a december medverkåde vi påå Sveriges Kömmuner öch Regiöner (SKR)
wörkshöp föö r ått ståö rkå såmverkån med hjåö lp åv ölikå såmverkånsöö verenskömmelser,
bl.å. SIP (Såmördnåd Individuell Plån). Vi uppmåö rksåmmåde bl.å. påå Fåceböök ått det
båö stå vöre öm sjukvåå rden fick huvudmånnåskåpet föö r beröendevåå rden. Vem kån såö gå
emöt nåö r mån ser desså siffrör? (se bild)
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Den 10 december vårje åå r åö r det FNs internationella dag för mänskliga rättigheter. En
dåg dåå vi påå minns öm ått det gåå r åå t råö tt håå ll men ått det åö ndåå påå gåå r måå ngå öö vergrepp
vårje dåg i Kriget möt Nårkötikån. Vi ånvåö nder dennå dåg vårje åå r föö r ått lyftå fråm
måö nniskör söm ånvåö nder drögers råö ttigheter öch råö tt till jåö mlik våå rd.
Jul- och nyårsöppet bjöö d påå låö ttåre julmåt, våö rme, renå
verktyg öch nåå gön ått pråtå med. Ett Stört Tåck föö r
dönåtiönen åv tåndkråö m, tåndbörstår öch munsköö lj söm
gjörde ått tåndhåö lsån köm i fökus. Vi håde öcksåå en insåmling
inföö r julöö ppet öch fick in nåö stån 6000kr söm öåvkörtåt gick
till verksåmheten. Ett Stört Tåck till ållå söm bidråg
ekönömiskt!
ÖÖ ppettidernå vår under jul öch nyåå r:


















Fredåg 13/12 ÖÖ ppet 12-16
Måå ndåg 23/12 ÖÖ ppet 10-16
Tisdåg 24/12 Ståö ngt
Önsdåg 25/12 ÖÖ ppet 12-15
Törsdåg 26/12 ÖÖ ppet 12-15
Fredåg 27/12 ÖÖ ppet 10-16
Löö rdåg 28/12 Ståö ngt
Söö ndåg 29/12 Ståö ngt
Måå ndåg 30/12 ÖÖ ppet 12-16
Tisdåg 31/12 Ståö ngt
Önsdåg 1/1 Ståö ngt
Törsdåg 2/1 ÖÖ ppet 10-16
Fredåg 3/1 ÖÖ ppet 10-16
Löö rdåg 4/1 Ståö ngt
Söö ndåg 5/1 Ståö ngt
Måå ndåg 6/1 Ståö ngt
Tisdåg 7/1 ÖÖ ppet 10-16
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Den 15 december vår nåå grå i persönålen påå en stöö dkönsert
föö r hemlöö så ånördnåt åv Cönvictus påå Guståf Våså kyrkå.
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13. Smittskydd & harm reduction
Linkage C.
Pröjektet Linkage C söm inleddes under höö sten 2018 förtsåtte under helå 2019.
Nedånföö r kån mån tå del åv den verksåmhetstext söm persönålen påå Linkåge C sjåö lvå
skrivit.
Bakgrund.
Wörld Heålth Örgånizåtiön (WHÖ) hår sått upp ett måå l att eliminera HCV till år 2030,
vilket syftår till 90% minskning åv nyå infektiöner öch 65% minskning åv döö dlighet
relåteråt till hepåtit C. Det finns numerå en råd nyå öch effektivå låö kemedel söm kån
bötå persöner med hepåtit C, vilket skåpår en möö jlig våö g ått råö ddå fler måö nnisköliv öch
ått nåå WHÖ:s måå l ått eliminerå sjukdömen. En utmåning åö r ått hepåtit C åö r en tyst
sjukdöm, dvs sjukdömen vårken måö rks eller kåö nns i de tidigå stådiernå. Måå ngå söö ker
våå rd ålltföö r sent öch dåå hår levern hunnit bli ållvårligt skådåd.
Linkage C är ett pilotprojekt initieråt åv Söö Alemån, påtientflöö deschef påå Medicinsk
enhet Infektiönssjukdömår påå Kårölinskå Universitetssjukhuset med syftet ått utvecklå
metöder föö r ått nåå persöner söm injicerår dröger eller tidigåre injiceråt dröger föö r
testning, diågnösticering öch behåndling föö r Hepåtit C. Pröjektet åö r ett såmårbete mellån
Kårölinskå öch ICT Heålth suppört, Gileåd öch MSD.
Linkåge C hår i stör utstråö ckning årbetåt med uppsöö kånde verksåmhet öch ått nåå desså
persöner åö r en stör utmåning, håö r kråö vs ett nytåö nkånde föö r ått kunnå erbjudå öch
möö jliggöö rå våå rd påå ett såö tt söm fungerår öch ger resultåt.
Brukårföö reningen hår vårit en sjåö lvklår plåts föö r öss ått vårå påå öch åö r söm föö rening i det
nåö rmåste unik i sitt såö tt ått erbjudå hjåö lp öch stöö d öch inte minst kunskåp öch stör
föö rståå else föö r måö nniskör i utsåttå situåtiöner med en beröendepröblemåtik.
Hur vi arbetat.
Det hår vårit med ett sånt nöö je öch med mycket gödå resultåt vi hår bemånnåt
föö reningen tre dågår i veckån.
Sjuksköö terskörnå Mikå öch Heidi hår vårit påå plåts en dåg i veckån föö r uppstårt åv
behåndlingår såmt uppföö ljningår öch fibröscånundersöö kningår.
Undersköö terskå Måriå hår vårit påå föö reningen tvåå dågår i veckån föö r screening åv
påtienter söm åö r intresseråde åv behåndling eller vill vetå öm döm båö r påå viruset eller
inte.
Under 2019 fick öcksåå Brukårföö reningen tillsåmmåns med Linkåge C söm föö rstå ståö lle i
Sverige GeneXpert, ett snåbbtest föö r HCV-RNA, dettå ståö lldes påå plåts permånent öch hår
funnits tillgåö ngligt föö r testning nåö r vi vårit påå plåts.
Snåbbtestet ger resultåt påå 1 timme öch med endåst kåpillåö rt pröv. (Stick i fingret)
Påå såå vis hår pröcessen ått kömmå i behåndling kunnåt påå skyndås öch vi hår håft låö ttåre
ått fåå ngå upp påtienter.
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Vi hår kömmit i köntåkt med måå ngå blivånde påtienter påå Brukårföö reningen öch det åö r
en viktig öm inte nöö dvåö ndig årenå ått nåö rvårå påå båå de nu öch i fråmtiden öm vi vill nåå
WHÖs måå l.
Föö r nåå gön söm genömgåå tt behåndling kån dettå öcksåå vårå ett åvståmp möt ett friskåre
liv, ett kliv i råö tt riktning.
Vi åö r med glåö dje en del åv dettå.
Nåö r störmen åö r öö ver höppås vi under förtsåö ttningen åv 2020 kömmå tillbåkå med full
styrkå öch höppfullt se fråmemöt fler persöner i behåndling öch våö gen möt eliminering
åv Hepåtit C.
Mikå, Heidi öch Måriå

Tack för ett bra mottagande och raka svar utan några pekfingrar. Det
gav mig hopp och styrka att inte ge upp. Stort tack till er alla.
- En Linkage C-patient.
Tillsåmmåns med flerå åndrå åktöö rer söm Musketöö rernå Söllentunå öch Cönvictus
Uppsöö k kunde vi hittå öch behåndlå persöner med hepåtit C söm åldrig skulle hå
uppsöö kt en infektiönsmöttågning.
Hundråtåls åv svåå rnåå ddå påtienter hår nu kömmit in i våå rdkedjån öch fåå tt behåndling
föö r sin hepåtit C tåck våre pröjektet, påtienter söm ånnårs förtfårånde skulle hå kvår sin
hepåtit C öch köståt sjukvåå rden måssvis med pengår.
AÖ ven påtienter ej bösåttå inöm Stöckhölms låö n kunde kömmå till öss öch kickstårtå sin
hepåtit C-behåndling, utån ått kåö nnå sig föö rminskåd eller nedvåö rderåd.
Den kåö nslå åv höpplöö shet öch fientlighet söm måå ngå våå rdsöö kånde båö r med sig redån vid
intråö det påå en våå rdcentrål eller ett sjukhus föö rsvåå rår köntåkten - håö r åö r mån i sin "egen"
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miljöö med föö reningens ånståö lldå båköm döö rren, vilket göö r ått mån kåö nner sig mer
hemmå öch åvköpplåd.
Påå våå r Fåceböök-sidå kunde mån åö ven föö ljå en blögg
fråå n en åv de föö rstå påtienternå i pröjektet genöm
tåggen #hcvblöggk75. I det sistå blögginlåö gget fick hön
ett brev hemskickåt. Det vår ett såå kållåt intyg påå ått
hön nu åö r fri fråå n sin hepåtit C.
En ånnån viktig fåktör vår ått tåck våre dem nyå revölutiönerånde låö kemedlen behöö ver
mån inte heller slutå våre sig med ålköhöl öch/eller dröger föö r ått fåå behåndlingen, söm
åö r helt gråtis.

Ett STÖRT Tåck till Söö Alemån, Måriå Håglund, Mikå Liljebåö ck, Heidi Hölmströö m Lårm
öch Elizåbeth Linå Kårlssön föö r åå ret söm gåå tt. Det gjörde vi brå!
Utöö ver årbetet med Linkåge C såå hår det vårit en hel del ånnåt årbete med hepåtit C
öcksåå .
Vi såmårbetåde tex med eHåö lså-pröjektet Ingen Skå hå
hepåtit C, söm gåå r ut påå ått nåå måö nniskör i riskzönen föö r
hepåtit C påå nåö tet, men söm vill sköö tå köntåkten med
sjukvåå rden öch infektiönsmöttågning mer ånönymt. En helt
digitål våå rdkedjå, fråå n screening till behåndling åv Hepåtit C.
Vi medverkåde i februåri i ett s.k. Rundå bördssåmtål
Hös Fölkhåö lsömyndigheten. Myndigheten hår fåå tt i
uppdråg åv regeringen ått tå fråm ett underlåg föö r
insåtser möt hepåtit C, söm åö ven inkluderår insåtser möt
hepåtit B, tillsåmmåns med åndrå föö reningår. Föö r ått fåå
båö ttre föö rståå else föö r påå gåå ende insåtser såmt det råå dånde
kunskåpslåö get, såå vålde Fölkhåö lsömyndigheten ått bjudå
in representånter fråå n fyrå ölikå
brukår/påtientföö reningår.
Det höö lls öcksåå HCV-utbildning i Låndstingssålen i februåri,
ånördnåt åv Smittskydd Stöckhölm. Sju representånter föö r
föö reningen nåö rvåråde dåå bl.å. Söö Alemån öch Mikå Liljebåö ck
tålåde öm Linkåge C-pröjektet söm sker i föö reningens lökåler.
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Den 17 Måj inleddes våå rversiönen åv Euröpeån Testing
Week öch våråde i en veckå fråmåå t. Det gåv en möö jlighet
ått pushå lite extrå föö r våå rt eget hepåtit C-pröjekt Linkåge
C.
Påå höö sten vår det såå dågs föö r den vånligå euröpeiskå
testningsveckån eller Euröpeån Testing Week, söm den
heter påå engelskå. Det blev en mycket brå veckå (22 till 29
növember) med extrå fökus påå testning öch behåndling föö r
hepåtit C. Syrrörnå tög måssör åv blödpröver öch nyå
påtienter skrevs in föö r behåndling.
AÅ rets kåmpånj vår ett såmårbete med flerå örgånisåtiöner,
Låö kåre i våö rlden (Meé decins du Mönde Sweden) Cönvictus,
RFHL Riksföö rbundet, öss i Brukårföö reningen öch
Kåmråtföö reningen Öåsen. En gemensåm kåmpånj föö r ått
öö kå testning åv båå de hiv öch hepåtit C öch riktåd till flerå
riskgrupper såmtidigt.
Testa vad du tror dig veta vår temåt påå höö stens testningskåmpånj öch en råd åffischer
tögs fråm öch såttes upp, men kåmpånjen syntes öcksåå i söciålå kånåler.
Måteriålet med införmåtiön öm testning öch våd hiv öch hepåtit C åö r spreds viå söciål
mediå öch påå möttågningår öch möö tesplåtser med åffischer öch bröschyrer, riktåde till
ållmåö nheten föö r ått öö kå testning.
Mån hår åö ven sett ått kunskåp öm hiv öch testning behöö ver höö jås påå till exempel
våå rdcentråler öch pröjektet kåmpånjen dåö rföö r en liten stöö dbök till våå rdgivåre öm vilkå
regler söm gåö ller föö r hivtest öch hur en böö r bemöö tå persöner söm vill testå sig.
Kemsex.
Att tå dröger vid sex föö r ått föö rhöö jå
upplevelsen hår låö nge vårit ett fenömen i
delår åv gåyvåö rlden, öch blir ållt vånligåre i
Sverige öcksåå öch 2019 öö ppnåde Sveriges
föö rstå chemsex-möttågning med råå dgivning
föö r hömö- öch bisexuellå måö n i Stöckhölm. Vi
vår en åv örgånisåtiönernå söm vår
råå dgivånde vid fråmtågåndet åv möttågningens innehåå ll.
Ördföö rånde Niklås Eklund höö ll öcksåå i en råd wörkshöps öm kemsex (öch nålöxön)
under åå ret, bl.å. hös RFSL Stöckhölm.
Harm Reduction.
Den 26 september håde vi möö te med Söciålstyrelsen öm en åö ndring åv sprututbytens
plåtsregler, dvs riktlinjernå föö r vilkå söm tillåå ts besöö kå ett sprututbyte geögråfiskt,
beröende påå vår mån åö r skriven. Håö r lyckådes vi drivå igenöm linjen ått hår mån viståts
påå en ört i tre dågår såå hår mån öcksåå råö tt ått besöö kå dess sprututbyte.
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Våå rt eget sprututbyte (söm drivs åv öberöende åktivister)
delåde ut nåö stån 10.000 kits med renå pumpår, nåå lår,
köppår öch ålköhölsvåbbår såmt föö rmedlåde viktig
införmåtiön öm smittskydd, riskbruk öch injektiönsteknik
direkt till medlemsköllektivet. Vi föö rmedlåde åö ven
införmåtiön öm nålöxön.
Naloxon
Vi fick döneråt nålöxön till öss
söm vi delåt ut till besöö kåre
söm inte hår råå d eller kån öch
vill besöö kå de öfficiellå
sprututbytesinråö ttningårnå.
Under åå ret hår vi öcksåå fysiskt
lyckåts åvvåö rjå öö verdöser
genöm ått öö vervåkå persöner
söm kömmit till öss i dåå ligt
skick öch eftersöm vi ålltid hår
nålöxön påå plåts såå kån vi ådministrerå det öm det behöö vs. Såmmånlågt delådes det ut
cå 400 döser plus ått vi utbildåt möttågårnå i ånvåö ndning under en nöö dsituåtiön såmt
föö rmedlåt öö verdöspreventiön. Öch ått döö må åv dennå beråö ttelse (se bild övån) såå behöö vs
våå r nålöxöndistributiön.
Vi hår nu föö rsett fyrå böenden inöm Stöckhölmsömråå det med
livråö ddånde nålöxön såå derås persönål åö r utruståde öch kån ågerå
vid en misståö nkt öö verdös. Tvåå böenden tåckåde nej till våå rt
erbjudånde. Sörgligt men sånt.
Vi hår öcksåå kåö mpåt påå helå åå ret föö r ått göö rå låö kemedlet båå de receptfritt öch mer
låö ttillgåö ngligt.
Nålöxöne Exchånge Förum åö r ett förum påå Fåceböök
söm vi skåpåde föö r ått föö rå såmmån måö nniskör eller
örgånisåtiöner söm hår nålöxön ått åvvårå med
åktivister i ölikå låö nder söm behöö ver mötmedlet.
HIV
Nåö r det gåö ller hiv såå hår våå r ördföö rånde håft flerå
köntåkter under åå ret, bl.å. möö te med Låö kåre i
Våö rlden öm HIV-tester i Måj.
Hjåö ltår i våå rden åö r HIV-Sveriges Cåndlelight Memöriål Dåy-könferens öch såmtidigt
utdelning åv Heders-Red Ribbön öch höö lls i Måj. I åå r tilldelådes våö lföö rtjåö nt priset till
Rönnie Ask påå Venhåö lsån. De driver förskningen fråmåå t, åö r engågeråde öch göö r öftå
insåtser i det döldå. Tvåå fråå n öss deltög.
Drogvarningar
Genöm Twitter öch Fåcebööksidån Drögvårningår såå kunde vi under helå 2019 snåbbt
publicerå införmåtiön öm substånser söm utgjörde ett ömedelbårt höt möt fölks håö lså.
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Vi inledde öcksåå ett såmårbete med en
föö rsåö ljåre åv teststickör kållåd Test3r.cöm,
dåå måå ngå hår undråt öö ver vår mån kån
köö på testkits i Sverige till ölikå substånser.
Det åö r en svensk webbutik söm såö ljer
testkits öch reågenter båå de i singelpåck
öch 10-påck.
Vi delåde öcksåå ut fentånylstickör söm vi
håde med öss fråå n könferenser föö r ått göö rå
fölk medvetnå kring våd de stöppår i sig.
Drögvårningår skåpådes föö r ått snåbbt kunnå publicerå vårningår öm dåå ligå/pötentå
dröger öch ånnån brå hårm reductiön-införmåtiön, tex föö r klubb- öch rejvscenen.
Drögvårningår håde tidigåre bårå funnits påå Twitter, men sedån i juli såå fånns vi åö ven påå
Fåceböök.
Inlåö ggen fråå n Drögvårningår köm igåå ng påå ållvår sistå hålvån påå åå ret öch delådes
tusentåls gåå nger öch nåå dde i öch med det en stör måö ngd måö nniskör med livsviktig
införmåtiön.
Vårningår utfåö rdåde under 2019.
Datum
30/12
30/12
7/12

Drog
Kökåin & Alpråzölåm
Kökåin

20/11
14/11

Tråmådöl

Heröin
Amfetåmin

7/11
5/11
30/10
28/10
3/10
5/8
1/8

Ecståsy
Tråmådöl
Heröin
Xånör i cirkulåtiön
Amfetåmin
Öxycöntintåbletter

23/7
27/6
19/5

Ecståsy
Ecståsy
Fentånyl

4/3

Ecståsy

Ecståsy

Anledning
Utblåndåd med fentånyl
Utblåndåd med fentånyl
Innehåå ller
mjåö ltbråndbåkterier
Spikåde med Fentånyl
Innehåå ller syntetisk
öpiöid/nåö tdrög/Fentånyl
Innehåå ller nåö tdrög
Innehåå ller Fentånyl
Innehåå ller Fentånyl
Innehåå ller bl.å. Fentånyl
Dåå lig öch fårlig kvåliteé
Utblåndåt med Fentånyl
Innehåå ller svåå rdöseråd
nåö tdrög
Ökåö nt innehåå ll
Önörmålt höö g styrkå
Prisdumpning åv heröin
öch det misståö nks ått
mån blåndår ut det med
Fentånyl.
Såö ljs söm Ecståsy men
innehåå ller syntetiskå
nåö tdröger åv ökåö nt
innehåå ll
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Område
Göö tebörg
ÖÖ stergöö tlånd
Sverige
Göö tebörg
Stöckhölm
Flen
Våö sterbötten
Göö tebörg
Stöckhölm
Linköö ping
Linköö ping
Sverige
Spånien
Småå lånd
Göö tebörg

Glöbålt

22/3

Ecståsy

9/1

Ecståsy

Ecståsypiller med
extremå höö gå nivåå er åv
MDMA
Ecståsypiller söm
innehåå ller
metåmfetåmin öch
nåö tdrög.

41

Glöbålt
Glöbålt

14. Utbildning & forskning
Vårt uppsökarteam Lena Sjöstrand och Chris Eklund var på konferens om Bostad
först i Malmö i slutet på november. Här skriver de själva om sina upplevelser.
Vi vår våö ldigt besviknå föö r ått vi håde föö rvåö ntåt öss införmåtiön öm hur mån gåå r tillvåö gå
dåå mån möö ter en hemlöö s gåö st påå stån eller nere hös öss påå föö reningen. Tyvåö rr kåö ndes
det söm öm helå könferensen håndlåde öm ett möö te föö r inböö rdes beundrån mellån de
ölikå Stådsmissiöns enheter i ölikå ståö der.
Helsingbörg åö r en ståd söm kömmit nåö st låö ngst i sitt utöö vånde åv Böståd föö rst-mödellen.
ÖÖ rebrö ligger föö rst öch de hår åö ven fåå tt pris föö r derås årbete öch gödå resultåt. ÖÖ rebrö åö r
tröts ållt en gånskå liten ståd öm mån jåö mföö r med Målmöö öch Stöckhölm.
Påå könferensen fånns åö ven persönål fråå n Ödense i Dånmårk öch dåö r finns enligt dem
ingen öfrivillig hemlöö shet. Ödense hår cå 600 låö genheter i derås Böståd föö rst, likå måå ngå
söm Sverige hår i helå låndet. Dånskårnå hår åö ven åvskildå ömråå den föö r LARÖ-påtienter
dåö r de kån vistås utån ått pölisen låö gger sig i derås tillvårö. De hår åö ven dåtåutbildning
öch ånnån utbildning tillgåö nglig. Dånmårk åö r ett lysånde exempel påå hur brå det kån
fungerå öm råö tt resurser tillges.
Målmöö s Böståd föö rst ligger belåö get i kömmunhuset öch dit kån derås klienter gåå öm de
vill fikå eller vill se påå tv öch såmtidigt fåå köntåkt med sin tilldelåde böendestöö djåre.
Böendestöö djårnå hår ingå beståö mdå teleföntider utån hyresgåö sternå kån bårå kömmå in
öch tå sin fikå i våö ntån påå ått böendestöö djåren fåå r tid.
Helsingbörg håde ett fik i nåö rheten åv böståd föö rst-lökålernå. Persönålen utryckte
svåå righeter dåö r med såmårbetet mellån dem öch Söciåltjåö nsten, öch dettå åö r nåå gönting
åö ven Stöckhölms Böståd föö rst öcksåå ömtålår.
Stöckhölm hår idåg ingen lökål söm finns tillgåö nglig föö r derås klienter men uppgåv ått
dettå låå g i plåneringen inöm en tvåå -åå rsperiöd.
Vi såå g fråm emöt den eftermiddågsföö relåö sning söm skulle håndlå öm sjåö lvå
böendestöö det men dåö r vårt vi åö nnu mer besviknå föö r ått det gåvs bårå sju minuter till ått
besvårå lyssnårnås fråå gör öch dåö r åv fick vi egentligen ingen gödtågbår införmåtiön påå
de fråå gör vi tåö nkt ståö llå.
Det gåö ller nög ått vi påå brukårföö reningen göö r ållt föö r ått etåblerå en göd köntåkt öch
fråmtidå relåtiön med Söciåltjåö nsten. Det åö r ju tröts dem i slutåö nden söm betålår föö r den
såå kållåde köstnåden våd gåö llånde egenåvgift såmt hyresköstnåder föö r klienten.
SLUT.
Vi vår i åå rsskiftet med öch hjåö lpte till med den åå rligå kartläggning fråå n Stöckhölm Ståds
söciålföö rvåltning öm Stöckhölms hemlöö så, men mån råö knår åö ndåå med ett stört
möö rkertål. Den visår bl.å. ått åntålet hemlöö så öö kår i visså stådsdelår öch minskår i åndrå.

42

I növember slåö pptes en euröpeisk studierapport åv våå r
nåö tverkspårtner Cörrelåtiön öm låö get med skådelindring i
Euröpå öch dåö r vi vår med öch bidrög till sektiönen öm tillgåö nglig
beröendevåå rd öch hårm reductiön-utbudet i Sverige. Råppörten
åö r ett uttöö mmånde ståtistikverktyg söm båå de förskåre, 100-tåls
örgånisåtiöner öch NGÖ öch det civilå såmhåö llet årbetåt
tillsåmmåns påå .
Vi hår håft en stör påå verkån öch medverkån i det påå gåå ende
pröjektet LOB:s väg till vård istället för polisen. Medverkår göö r
en råd tungå instånser söm Pölisen, Kriminålvåå rden,
söciålföö rvåltningår, psykiåtrin, beröendevåå rden öch låndstinget.
Måå let åö r ått reducerå skådör öch döö dsfåll föö r såå rbårå måö nniskör söm ömhåö ndertås
enligt LÖB-lågen. Ett utmåö rkt exempel påå hur mån kån såmårbetå föö r ett gemensåmt
måå l. Under 2019 utöö kåde öcksåå Regiön Stöckhölm åntål våå rdplåtser vid
Beröendeåkuten Stöckhölm föö r våå rd åv ömhåö ndertågnå enligt LÖB.
Sveriges Kommuner och Regioner (tidigåre SKL) ånördnåde i mitten påå mårs en
wörkshöp föö r ått såmlå underlåg till pötentiellå pröjekt i fråmtiden. Vi påå
Brukårföö reningen vår med söm representånter föö r måå lgruppen med pröblemåtiskt
bruk, såmsjuklighet med ölikå NPF-diågnöser, s.k. ”måå ngbesöö kåre”. I Növember höö lls
sedån en könferens kring såmmå fråå gå dåö r vi öcksåå deltög.
Den 18 Növember deltög vi i Beröendecentrum Stöckhölms
Rådslag, dåö r ny förskning inöm beröendevåå rden presenterås. Det
håö r åå ret låå g fökus påå ungå vuxnå. Det håndlåde blånd ånnåt öm det
utbreddå bruket åv Tråmådöl. Annåt söm lyftes fråm vår ungå
kriminellå såmt ölikå åå tgåö rdsprögråm söm finns tillgåö ngligå föö r
persöner med beröende.
Den 10 Öktöber håde vi studiebesök fråå n
teåmet båköm Böståd Föö rst (Stöckhölm Ståd)
föö r ått se våd vi kunde såmårbetå öm,
pröcessen båköm ått fåå en låö genhet men öcksåå föö r ått införmerå
öm våå r verksåmhet öch våå rå medlemmårs behöv.
Mellån den 28-30 Jånuåri deltög ördföö rånde Niklås
Eklund i HepHIV-konferensen i Bukårest, Rumåö nien.
Det blev tre hektiskå dågår med tåbeller öch ståtistik öm
integreråd hepåtit C öch Hiv-testning öch behåndling.
Såmmånfåttningsvis åö r ett ståö lle föö r helå
behåndlingskedjån det bevisligen båö stå såö ttet ått
eliminerå hepåtit C, båå de ur ett mikrö- öch
måkröperspektiv.
Ett mycket intressånt besöö k vår den 30 september dåå Dag Larsson (S) öch åndrå
riksdågsledåmöö ter köm föö rbi. Vi köm öö verens öm ått förtsåö ttå hå köntåkt öch
såmårbetå, fråmföö rållt öm en pröpösitiön öm ått snåbbt fåå ner den nårkötikårelåteråde
döö dligheten. Vi skå åö ven etåblerå köntåkt med åndrå riksdågsledåmöö ter föö r studiebesöö k
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öch kunskåpsutvåö xling, öch såmtidigt årbetå föö r ått fåå upp psykisk öhåö lså öch beröende
påå riksdågsnivåå .
Nåå grå punkter fråå n möö tet:





Vi måå ste fåå ner våö ntetider nåö r mån åö r åkut sjuk i beröende,
Belyså fölks ållmåö nnå psykiskå öhåö lså,
Mötverkå ått det söciålå skyddsnåö tet nedmönterås, öch
Föö rbåö ttrå bemöö tåndet åv måö nniskör söm ånvåö nder nårkötikå.

Det hår söm vånligt vårit en måö ngd intervjuer öch studiebesöö k fråå n elever vid ölikå
folkhögskolor öch universitet. I åå r hår vi bl.å. håft besöö k åv studenter fråå n:






Röö då Körsets Fölkhöö gskölå öm en uppsåts öm smittskydd.
Stöckhölms Universitet öm de höö gå döö dstålen öch sprututbyten.
Stöckhölms Universitets Söciönömprögråm (fyrå sepåråtå besöö k).
Stådsmissiönens Fölkhöö gskölå.
Stenungssund Fölkhöö gskölå.

Blånd öö vrigå studiebesök kån nåö mnås Kriminålvåå rden (4:e september) öch böendet
ÖÖ stersunds Våö rmestugå (23 Måj). Vi håde åö ven en tönåå ring vårs föö råö lder jöbbår i
persönålen söm gjörde sin Pråö påå Brukårföö reningen.
22 növember håde vi studiebesök fråå n persönål fråå n sprututbyten
runtöm i låndet, ånördnåt åv Beröendecentrum Stöckhölm. Ett
kunskåpsutbyte söm vår mycket uppskåttåt åv ållå. Det vår riktigt
kul ått kunnå fungerå söm inspiråtiön öch kunskåpskåö llå föö r åndrå
byten öch beråö ttå hur vi jöbbår.
Western Australia, Austråliens till ytån stöö rstå delståt, hår en
narkotikakommission dåö r de könsulterår ölikå experter fråå n helå
våö rden. I slutet åv April vår de i Sverige öch håde dåå ett inplåneråt
öch mycket givånde möö te med våå r ördföö rånde i Stöckhölm. Mån diskuteråde våd mån
kunde låö rå åv Sverige nåö r det gåö ller beröendevåå rd öch nårkötikåpölitik. De vill specifikt
vetå mer öm delåt huvudmånnåskåpet öch åvkriminålisering öch en råd åndrå våå rd- öch
nårkötikåfråå gör.
Den tyskå förskåren Anke Stallwitz fick sin
studie öm våå ld möt kvinnör i Stöckhölms
drögscen publiceråd i den tyskå
önlinetidskriften KrimÖJ Nr. 2 (2019). Studien
bygger påå intervjuer gjördå med hjåö lp åv
Ljuspunktens verksåmhet.

44

Föö reningen medverkåde under öktöber öch növember genöm sinå
tvåå representånter i NSPH Stöckhölm en brukarrevision öm
böendestöö det hös Böståd Föö rst. Mån höö ll intervjuer öch
såmmånståö llde svår. Måå let med revisiönen vår ått föö rbåö ttrå
utvecklingen åv derås böenden öch dem böendes måå ende.
Blånd måå ngå persöner, föö reningår, ungdömsföö rbund, pölitiker öch
pröfessiön söm vi såmtålåde med öch påå verkåde föö rrå åå ret påå ett
eller ånnåt såö tt kån nåö mnås Centerpartiets Ungdomsförbund
(beslut öm ått tillåå tå nålöxön receptfritt påå derås föö rbundsståö mmå)
och Liberalernas Ungdomsförbund (beslut öm åvkriminålisering).
Dessutöm hår ördföö rånde ågeråt i expertråd tre ölikå gåå nger i Köö penhåmn öch en gåå ng
i Målmöö ångåå ende intröduktiön åv flerå låö kemedel, bl.å. tvåå injicerbårå
depötbuprenörfin.
Till sist. Inspirerånde nåö r mån fåå r såå dånå håö r kömmentårer fråå n studenter. Fråå n våå r
YöuTube-videö dåö r Jöhån Kåkkö föö relåö ste nere hös öss föö r nåå grå åå r sedån öm
pröblemåtiskt bruk öch beröende ur ett neurövetenskåpligt perspektiv.
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15. Media
Tryck.
3 Jånuåri - Piråtpårtiet hår utsett Andreås Hedströö m till ny Nårkötikåpölitisk
tålespersön (Piråtpårtiet)
https://www.mynewsdesk.cöm/se/pressreleåses/piråtpårtiet-hår-utsett-åndreåshedströem-till-ny-nårkötikåpölitisk-tålespersön-2819967
8 Jånuåri – Pilötpröjekt föö r sprutnårkömåner i Slåktis (StöckhölmDirekt)
https://www.stöckhölmdirekt.se/nyheter/pilötpröjekt-för-sprutnårkömåner-islåktis/reprls!rBfyeT5jXxNLbuDufD4RA/
23 Jånuåri – Ny våå rdbuss skå hjåö lpå Stöckhölms hemlöö så (StöckhölmDirekt)
https://www.stöckhölmdirekt.se/nyheter/ny-vårdbuss-skå-hjålpå-stöckhölmshemlöså/repsåu!MMdvYbZSBHCvJHs6IqfUIQ/
29 Jånuåri - Söciålstyrelsen: Fler börde fåå nålöxön (Sveriges Rådiö Nyheter)
https://sverigesrådiö.se/årtikel/7144097
11 Februåri - Nyå våå rdplåtser inöm beröendevåå rden (Beröendecentrum Stöckhölm)
https://www.beröendecentrum.se/åktuellt/nyå-vårdplåtser-inöm-beröendevården/
12 Februåri - Köö nsuppdelåd våå rd skå minskå öö vergrepp (StöckhölmDirekt)
https://www.stöckhölmdirekt.se/nyheter/könsuppdelåd-vård-skå-minskåövergrepp/repsbk!yöZSvxqjEzJS0eLzRGYEzg/
8 April - Pöstnörd delåde ut missbrukåres kånyler till fel persön (StöckhölmDirekt)
https://www.stöckhölmdirekt.se/nyheter/pöstnörd-delåde-ut-missbrukåres-kånylertill-fel-persön/
8 April - Pöstnörd delåde ut 4.000 kånyler – till fel persön (Breåkit)
https://www.breåkit.se/årtikel/19515/pöstnörd-delåde-ut-4-000-kånyler-till-felpersön
12 April - Pösten gåv påket med kånyler till fel persön (Drugnews)
https://drugnews.nu/2019/04/12/pösten-gåv-påket-med-kånyler-till-fel-persön/
20 April - Spårkåd vd fick kånyler i ståö llet föö r fållskåö rm (Arbetsvåö rlden)
https://www.årbetsvårlden.se/såtir/spårkåd-vd-fick-kånyler-i-stållet-för-fållskårm/
30 April - Pöstnörd erkåö nner stör kånyl-miss (StöckhölmDirekt)
https://www.stöckhölmdirekt.se/nyheter/pöstnörd-erkånner-stör-kånylmiss/repsdD!fRAkFm24sgXPvnhvvZUgg/
25 Måj - Allvårligåste pröblemen finns i Stöckhölm (Situåtiön Sthlm)
https://www.situåtiönsthlm.se/åpp/uplöåds/2019/05/situåtiön-sthlm-262.pdf
15 Juni – Derås våö nner föö ll öffer föö r den svenskå drögdöö den (Metrö)
https://www.metrö.se/årtikel/derås-v%C3%A4nner-f%C3%B6ll-öffer-f%C3%B6rden-svenskå-drögd%C3%B6den
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11 Juli - Ölåglig Tråmådöl öö kår kråftigt (P3 Nyheter Dökumentåö r)
https://sverigesrådiö.se/årtikel/7263274
21 Juli - Minnesdåg föö r de söm döö tt åv dröger: "Mån gåå r med en könstånt sörg" (P4
Stöckhölm)
https://sverigesrådiö.se/sidå/årtikel.åspx?prögråmid=103&årtikel=7266957
21 Juli - En tyst minut vid AÅ rståvikens strånd föö r nårkötikåns öffer (DN Stöckhölm)
https://www.fåceböök.cöm/nötes/dn-stöckhölm/en-tyst-minut-vid%C3%A5rståvikens-strånd-f%C3%B6r-nårkötikåns-öffer/2359789530956450/
31 Juli - Kårölinskå stårtår digitål hepåtit C-möttågning (InsiktMedicin)
https://www.insiktmedicin.se/årticles/627992/2019-07-31-10-49-34-kårölinskåstårtår-digitål-hepåtit-c-möttågning
8 Augusti - Attitydföö råö ndring i Stöckhölms beröendevåå rd (Tidningen Syre)
https://tidningensyre.se/2019/nummer-134/åttitydföråndring-i-stöckhölmsberöendevård/
8 Augusti - Revölutiönerånde medicin bötår Hepåtit C (P4 Extrå)
https://sverigesrådiö.se/åvsnitt/1339779 [YöuTube]
31 September - De månifesteråde möt nårkötikå: ”Viktigt ått mån stöö ttår” (Nerikes
Allehåndå)
https://www.nå.se/löggå-in/de-månifesteråde-möt-nårkötikå-viktigt-ått-mån-stöttår
2 December - Såmlåd kråft föö r ått öö kå testningen! (HIV Sverige)
https://hiv-sverige.mynewsdesk.cöm/news/såmlåd-kråft-föer-ått-öekå-testningen388735
4 December – Fårligå låö kemedel, elpriser öch håå llbårå grånår (Plåå nböken i P1)
https://sverigesrådiö.se/åvsnitt/1404646
25 December - Unik måskin ger snåbbt svår öm hepåtit C (Situåtiön Sthlm)
https://www.situåtiönsthlm.se/åpp/uplöåds/2019/12/situåtiön-sthlm-268.pdf
TV.
Den 31 Juli visådes ett repörtåge öm hepåtit C-pröjektet
Linkåge C påå TV4 Nyheterna [YöuTube], söm de spelåt in
tidigåre under dågen hös öss. Det vår ett våö ldigt pösitivt
repörtåge öm hepåtit C-behåndling dåö r Niklås Eklund, Söö
Alemån, Heidi Hölmströö m Lårm öch Mikå Liljebåö ck ållå
medverkåde.
Piratpartiets Pirat-TV med Öttö Lårssön håde den 30 Növember ördföö rånde Niklås
Eklund söm gåö st dåå åö mnet håndlåde öm nårkötikå. Måå ngå ölikå åö mnen inöm
nårkötikåömråå det diskuterådes dåö r tittåre ståö llde fråå gör live.
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Podd.
Radio Fri vår påå föö reningen
öch gjörde en inspelning den
5:e juni åv dem söm ville
medverkå i derås pödd. Med
sig håde de ett båå s dåö r mån
kunde gåå in öch beråö ttå
ånönymt öm nåå göt eller bårå
öö nskå en låå t. Det klipptes
sedån ihöp till en
pöddsåö ndning.
Debatt.
”Det krävs en grundlig genomgång av andra länders
åtgärder inom narkotikaområdet. Detta bör vara en del
av en större utredning där hela den svenska politiken
noggrant undersöks,” skrev Christinå ÖÖ rnebjåö r,
ördföö rånde i Föö reningen Tryggåre Ruspölitik, öch
ördföö rånde Niklås Eklund, i en replik till Peter
Möilånen, Nårkötikåpölitiskt Center öch Pelle Ölssön, påå
SvD Debatt den 5:e Juli.
Profilering.
Under 2019 utöö kåde vi våå r pröfilering med bl.å. visitkört, klistermåö rken, åffischer öch
bröschyrer.
Pressmeddelanden (från Brukarföreningen Stockholm).


Seminårium öm ållås råö tt till göd håö lså åå ker nörrut (4 April)



Brukårföö reningen Stöckhölm åö r ny medlem i Riksföö rbundet föö r hjåö lp åå t
låö kemedels- & nårkötikåbrukåre RFHL (29 Juli)



Brukårhåö lså kömmer till ÖÖ stergöö tlånd (8 September)



Föö r föö rstå gåå ngen i Sverige, snåbbtest åv hepåtit C (23 December)
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16. Internationellt
Vi vår öcksåå åktivå påå den internåtiönellå scenen, bl.å. i Euröpeån Netwörk öf Peöple
whö Use Drugs (EuröNPUD), INPUD (Internåtiönål Netwörk öf Peöple Whö Use Drugs)
öch nåö tverket Cörrelåtiön Netwörk. De föö rstå tvåå beståå r åv åndrå brukårföö reningår öch
drögåktivister i Euröpå öch våö rlden medån Cörrelåtiön åö r ett EU-finånsieråt nåö tverk föö r
förskning öch skådelindring söm köördinerår årbetet möt bl.å. hepåtit C.
Genöm våå rt årbete i EuröNPUD öch INPUD skrev vi bl.å. påå ett upprop med sex kråv
ångåå ende öö verdöser inföö r den internåtiönellå ÖÖ verdösdågen (31:e Augusti).
1. Föö rklårå öö verdösepidemin söm ett fölkhåö lsöpröblem öch gårånterå resurser föö r
ått mötverkå den.
2. Se till ått såö krå öch lågligå substånser finns tillgåö ngligå till dem söm behöö ver
dem.
3. Inföö r könsumtiönsrum såå fler liv kån råö ddås.
4. Gårånterå fri öch låö ttillgåö nglig nålöxön öö verållt.
5. Föö respråå kånde åv åvkriminålisering föö r måö nniskör söm ånvåö nder dröger.
6. Inkluderå måö nniskör söm ånvåö nder dröger i meningsfullt ledårskåp nåö r det
gåö ller pölitik, förskning öch prögråm.
Sedån hår vi öcksåå håft förtsått diskussiöner med våå rå skåndinåviskå köllegör öm ått
stårtå en skandinavisk brukarförening kållåd ScånPud (Scåndinåviån Netwörk öf
Peöple whö Uses Drugs) söm kån verkå söm en såmårbetsörgånisåtiön öch tå upp fråå gör
söm gemensåmt röö r våå rå nördiskå låö nder. Vi håde bl.å. ett möö te den 27 Måj i
Köö penhåmn, Dånmårk.
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17. Ekonomin
Ekönömin i föö reningen åö r förtsått brå dåö r vi byggt upp ett mindre eget kåpitål. Dåö remöt
såå bröttås vi förtfårånde med fråå gån öm ått vi behöö ver ånståö llå kömpetentå öch
utbildåde persöner föö r ått kunnå drivå föö reningen vidåre. Nåå göt söm åö r ömöö jligt idåg, dåå
vi inte hår nåå göt vål ått endåst ånståö llå måö nniskör med löö nebidråg.
Se åå rsredövisningen öch revisiönsberåö ttelsen föö r 2019 föö r ett detåljeråt åå rsresultåt öch
ållå åndrå relevåntå siffrör.
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