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2. Inledning 

Det här året kan sammanfattas med två ord. Sorg och Kaos. 

När det gäller sorg så räcker det med att säga Bim. En av våra käraste medlemmar som 
hastigt gick bort i en överdos. Hon kämpade och slogs för att få rätt hjälp, men 
ingenstans ville dem ta emot henne för att hon var för komplex. Det var alltid något som 
stod i vägen och ingen som ville ta ansvar. 

Hennes kamp liknar den som många av våra 
medlemmar och besökare går igenom. 

Kaos orsakat av ett virus som blev till en pandemi och 
ställde hela världen på ända. Självklart drabbade den 
vår målgrupp också med full kraft, och vi gjorde allt för 
att öppna upp offentliga toaletter och utöka platser på 
härbärgen. Genom media kunde vi påverka och öppna 
upp ögonen på politiker om det enorma behovet som 
fanns. 

Än idag lever vi med detta kaos och när jag skriver detta 
vet vi fortfarande inte hur hösten kommer att bli och 
dess utmaningar. 

Vid Bims begravning i Högalidskyrkan den 30 Januari 
samlades många av oss för att ta ett sista farväl av Bim 
och vi var många som hoppades att hennes död skulle leda till någon förändring, men 
som blev besvikna när Coronapandemin kom, och våra medlemmar åter igen hamnade 
sist i samhällskön. 

Och i mitten av allt detta så fyllde föreningen 16 år.  

 

Niklas Eklund, ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Mål & syfte 

Föreningens ändamål är att: 

 stärka medlemskollektivets ställning i samhället, 

 avhjälpa stigma och maktlöshet, 

 motverka tvång och repression, och 

 verka för frivillighet i vård och rehabilitering samt stödja enskilda medlemmar i 
enlighet med dennes uttalande önskemål och behov. 

 
 
 

  



4. Personal & kansli 

Den 31 December 2020 hade vi två fast anställda och sex volontärer. 

Vi har som vanligt haft en stor uppsättning volontärer som kommit och gått. Detta är 
både en styrka och en svaghet då vi blir utan kontinuitet och tvingas utbilda alla nya 
medarbetare, men också en möjlighet att få in nya och ovärderliga anfallsvinklar och 
perspektiv till verksamheten. 

Vi vill också nämna bortgången av vår vän och tidigare 
medarbetare Lelle Alksten, som somnade in den 10 
november efter att hans kropp inte orkade längre.  

Tack för allt Lelle! 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Styrelsen 

Årsmötet 2020 hölls i föreningens lokaler den 3:e Juli kl. 17:00 efter att ha blivit 
uppskjutet från ursprungsdatumet den 4:e Maj p.g.a. Coronapandemin. Sören Juvas höll i 
klubban som mötesordförande och gjorde ett jättebra jobb på det välbesökta mötet. 

Styrelsen har hållit fem styrelsemöten under denna mandatperiod. 

 

Ordförande:  Niklas Eklund 

Vice ordförande: Linn Nystedt 

 

Styrelseledamöter:  Pye Jakobsson 

Todd Pedersen 

Göran Lund 

  Fanny Marklund 

  Ellen Funkquist 

 

Kassör:  Magnus Brahn (adjungerad) 

 

Suppleanter:  Christine Sander 

Lena Sjöstrand 

 

Revisor:  Elias Haraldsson 

 

Valberedning: Magnus Brahn 

Chris Eklund  



6. Supportverksamheten 

Sammanfattningsvis så hade vi hade 8014 besök totalt. Många av de 8000 besökarna 
hämtade någon form av smittskyddsutrustning. 3/4 av utdelade kits innehöll kort med 
smittskyddsinformation om hepatit C och Corona från Riksförbundet RFHL, tack vare ett 
väldigt bra samarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppet hus. 

Vi får mycket mat till skänks som vi kan distribuera till våra 
uppskattande besökare i det öppna huset, och under 2020 
blev det extra mycket.  

Allt från lax- och äggmackor (Brave New World Agency) i 
oktober till hemlagade kanelbullar (Lotta Ledin). Vi försöker 
variera och bjuda våra besökare på olika saker, både varm 
och kall mat samt mer nyttigare saker. Under året har vi bl.a. 
serverat korv med bröd samt varm soppa till våra besökare.  

 

 

  

 



Öppettider. 

 P.g.a. Corona så fick vi den 25 mars införa lite nya öppettider 
med hänsyn till att stoppa pandemin. Vi ändrade då dessa till 
12:00-16:00. Under hela året har vi fått vara flexibla och följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Det 
betydde att stänga lokalen helt en vecka för att sedan öppna upp 
luftslussen igen. Några veckor har vi öppnat upp lokalen för 
besökare men med en begränsning på fem personer. Vi tvingades 
även stänga lokalen en vecka i Maj pga. ordningsproblem, men 
hade då ökade resurserna för våra andra supportmöjligheter. 

Aktiviteter och öppettider under jul- och nyårshelgerna var som 
vanligt en tradition här på 
”brukis”. Tack vare en insamling 
via Facebook kunder vi bjuda på 
lite godare julmat i år. Vi 
publicerade också en lista på 
journummer att kontakta om 
man mår dåligt. Något som 
tyvärr är väldigt vanligt under 
denna period. 

I år hade vi ovanligt många 
donationer av både mat, kläder 
och annat kring julhelgen. Som i 

december när vi fick leksaker donerade till oss, som vi kunde dela till dem besökare som 
har barn som den vill ge en julklapp till, men som kanske inte hade råd.  

Stort Tack till Bockholmengruppen för donation av jullådorna med julmat. De 
distribuerades till besökare och medlemmar som blev otroligt glada och rörda. 

Stort Tack också till alla på företaget Chas Visual Management för inköpet av varma 
kläder till våra besökare. Detta betyder oerhört mycket för oss som en liten förening och 
gör att vi kan hjälpa fler utsatta. 

 

 

 

 

 

Stöd och rådgivning. 

Vi hade 181 större supportfall under 2020. Det betyder ca 15/månad. Mindre 
supportfall, som att leta upp information, hänvisa till rätt mottagning, fylla i 
ansökningar,  kopiera papper, dela ut smittskyddsinformation, eller ge kortare 
rådgivning via telefon uppgick till 3512 (exkluderat är uppsöksarbetet på fältet). Totalt 
antal supportfall som föreningen hanterade var alltså nästan 4000 st. 



Trots att vi inte kunde släppa in besökare i lokalen så erbjöd vi ändå många olika stöd- 
och supporttjänster. Vår support har hela tiden varit öppen och kunde nås genom bl.a. 
telefon, mejl, chatt (Messenger), och våra sociala kanaler. Genom vår chatt fick man 
mellan 12-15 varje vardag omgående svar på sina frågor inom några minuter. 

På föreningen hade man under en period på 
sommaren möjlighet att träffa en 
socialsekreterare och få rådgivning samt boka in 
vidare möten. Man kunde också boka in möten 
med en socialsekreterare via föreningens 
telefoner. Detta var tänkt som ett längre 
samarbete men fick avbrytas efter ett par gånger 
pga. pandemin. 

I exakt mitten på juni hade vi ett extremt bra möte 
med Enheten för hemlösa och deras äldrelotsar, 
som stöttar hemlösa pensionärer (över 65 år) i 
kontakt med socialtjänsten. Vi pratade om vårt 
gemensamma mål att hitta och hjälpa så många som 
möjligt men också om de begränsningar och 
systemfel som finns idag, och som gör att man väljer 
att inte be om hjälp när man behöver det. Det 
resulterade i en överenskommelse att våra besökare 
kan träffa en socialsekreterare med beslutsrätt hos 
oss 1-2 gånger i veckan. Något som också begränsades utav pandmein. 

Vi fortsatte att utveckla sätt att ge stöd och support 
ihop med andra aktörer. Ett av dessa var 
socialrådgivningen på nätet. Dit kan man vända sig till 
och få råd och stöd i socialtjänstfrågor via chatt, telefon 
eller frågelåda. Man kunde även komma till föreningen 
så hjälpte vi besökare att vidarebefordra en fråga till 
dem. Något som kom blev oerhört värdefullt när 
Coronapandemin slog till. 

Vi har även skickat hälsningar och uppmuntrande brev m.m. till medlemmar som f.n. är 
intagna på Hinseberg, samt bistått vid frågor och behov de har inifrån murarna. 

https://etjanster.stockholm.se/SocPaNatet/


Ljuspunkten. 

Den 16 Juni mottog vår arbetskollega och vice ordförande 
Linn Nystedt Göran Lagervalls stipendium för hennes 
arbete för utsatta kvinnor genom stödgruppen 
Ljuspunkten. Priset kunde inte ha gått till en finare och mer 
välförtjänt person!  

Linn är numera också styrelseledamot i föreningen Utan 
Skyddsnät, sedan hon valdes in i deras styrelse på deras 
årsmöte den 17 februari.  

Linn och Ljuspunkten ansvarade även för organisering av 
smittskyddsväskorna (se avsnittet i Smittskydd). De delades 
ut i två omgångar, en för både män och kvinnor i Augusti-
September och en för enbart kvinnor i oktober-december. 

 

 

 

 

 

 

 

I Januari bistod vi Socialstyrelsens kartläggning och omfattning samt kvaliteten på 
skyddade boenden för våldsutsatta personer i Sverige med en fördjupning om 
tillgänglighet för våldsutsatta med drogrelaterade problem samt våldsutsatta med fysisk 
eller psykisk funktionsnedsättning.  

Här nedanför kan man läsa vad vi skrev i en av kontakterna med dem: 

Vi upplever att våra medlemmar oftast inte får det skydd och stöd de behöver vid 
våldsutsatthet. De flesta kvinnor med ett beroende är utsatta för både våld och hot i sin 
vardag. Men oftast  anmäler de  inte ens. Den här gruppen bär på mycket skam och många 
har tappat tilliten till samhället. Det finns endast ett fåtal skyddade boenden som tar emot 
kvinnor som använder narkotika. Och vägen in går genom socialtjänsten (socialjouren) 
vilket försvårar det hela ytterligare. Vissa har inte ens något etablerad kontakt med 
socialtjänsten. Sjukvårdspersonal, polis, socialhandläggare och andra som möter kvinnor i 
våldsutsatthet borde vara bättre på att se och fånga upp denna målgrupp. Många vet inte 
ens hur de ska bemöta dessa utsatta kvinnor. Många bär på stora trauman och skulle 
behöva professionell hjälp för att bearbeta sina upplevelser. Men för att till exempel kunna 
få traumabehandling krävs det i regel att kvinnan är drogfri. Det råder en ’skyll dig själv’ 
mentalitet i samhället. Och många känner precis så. Att de får skylla sig själv. Inte sällan 
blir kvinnan utsatt för övergrepp av han som hon får/köper droger av. Ibland erbjuds 
droger mot sexuella tjänster. Att komma in på ett skyddat boende borde vara enklare. 
Vägen dit borde vara lätt. Ibland är situationen akut och kvinnan i behov av skydd med 



detsamma. Vi möter dagligen dessa utsatta kvinnor och har många gånger stött på hinder 
i våra försök att få in kvinnan på ett skyddat boende. De orkar helt enkelt inte vänta och 
går tillbaka till det gamla invanda mönstret. Det vill säga att bli utsatt för övergrepp. 
Egentligen borde det vara så att fler boenden fanns med utbildad personal som kan ge stöd 
åt dessa kvinnor. Kvinnan borde bara kunna ringa dit för att få en plats. Och plats borde 
kunna ges direkt. Och en kvinna som är på ett skyddat boende skulle behöva en god 
vidareplanering. Så att hon inte går tillbaka till att vara utsatt. De som vill sluta använda 
droger ska få det stödet av vården. Medicin, terapi eller vad personen i fråga behöver. 
Samhället skulle vara bättre på att se en utsatt kvinna. Att vara på ett skyddat boende en 
tid är en akut lösning. Men uppföljning och fortsatt stöd skulle behövas för att kvinnan ska 
få möjligheten att ta sig ur sin destruktiva situation. Många av dessa kvinnor är hemlösa 
och skulle behöva en egen bostad. 

Uppdraget slutredovisades i Juni i en stor rapport: Kartläggning av skyddade boenden i 
Sverige. 

 

Uppsök.  

Vandringarna i samarbete med och vid Beroendecentrum Stockholms sprututbyten har 

pågått som vanligt, även om med mindre frekvens pga. restriktionerna. Detta samarbete 

har fungerat bra, då det ibland uppstår problem utanför lokalerna.  Både polis och 

väktare har försökt få ordning omkring sprututbytet vid St. Görans Sjukhus, men det 

enda som fungerar varje gång (om vi har tillgänglig personal) är vår närvaro. Och de 
problem som uppstår beror oftast på missförstånd som lätt kan lösas när vi är på plats. 

Tommy Mellberg och Chris Eklund ansvarar för uppsöksarbetet på föreningen och här 
skriver Tommy en rapport om det tuffa året som gått: 

Pandemin har sannolikt påverkat och kommer att påverka vårt arbete under en längre tid 

men inte nödvändigtvis enbart på ett negativt sätt. 

Behovet av vår närvaro märks tydligare och vår jag ser hur våra medlemmar mår allt 

sämre samt att utanförskapet blir alltmer ett permanentat tillstånd. 

Våra medlemmar far illa, man har fått sämre möjligheter till boende, dvs ”vanligt” boende 

pga. att många väljer att inte träffa människor fysiskt. Man har ju sällan Skype som 

hemlös. 

Eftersom vi inte kunnat släppa in våra medlemmar så är vår intention från uppsök att 

arbeta mer på fältet eftersom det är lättare och framförallt naturligare att samtala om 

vad som än gäller. 

Vi på uppsök är bundna av hård sekretess vad gäller det som sägs och vi stöttade våra 

medlemmar i den situation de befinner sig både före och under pandemin och på deras 

villkor och önskan.  

Det är alltid individens önskemål som skall vara i fokus och enligt min uppfattning så har 

alla individer samma värde samt samma rätt till vård, bostad osv som alla övriga i 
samhället även om man kanske valt en annan livsstil. 

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/antalet-skyddade-boenden-okar---och-fler-som-bor-pa-skyddade-boenden/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/antalet-skyddade-boenden-okar---och-fler-som-bor-pa-skyddade-boenden/


Stigmatiseringen kring hemlöshet, bruk, och psykisk ohälsa leder till ett tvångsmässigt och 

destruktivt leverne som numera för många blivit det normala. Vår närvaro är därför extra 
viktigt utifrån alla parters synvinkel. 

Jag sitter själv med i totalt fem brukarråd inom olika delar av psykiatrin i Stockholm samt 
Beroendecentrum och en referensgrupp i Stockholms stad.  

Jag försöker verka för att få bort de ofta ”vattentäta skott” som råder mellan beroende och 

psykvården för att på något vis garantera en säker vård för dem som lider av 
samsjuklighet. 

Jag arbetar också för att hemlösa med bruk/diagnos skall få platser att vistas på utan at 
behöva göra lagöverträdelser varje gång man behöver sova. 

Brukarråden är min viktigaste uppgift tycker jag eftersom där kan vi göra vår röst hörd 

och viss framgång tycker jag vi haft under året.  

Flertalet av föreningarna som deltar i brukarråden har ju ungefär samma målgrupp eller 
samma mål i vart fall. 

På uppsök har vi sett en ökande trend av supportfall och arbetet består delvis av att följa 
med klienter på diverse möten, så som SIP etc. 

 

Stigma. 

Vi har motverkat stigma mot vårt medlemskollektiv på flera olika sätt. Skrivit brev, lyft 
upp tillfällen och uppmärksammat media att använda mindre stigmatiserande ordval. 

 

Rättigheter. 

Vi engagerade oss i och uppmärksammade ADHD-patienters rättigheter i 

specialistvården, och då speciellt  de rutinmässiga kraven på övervakad urinprovtagning 

för att patienter ska få centralstimulerande läkemedelsbehandling av ADHD och ADD. 
Något som drabbar många av våra medlemmar. 

 

 

 

   



7. Medlemmar och medlemskontakter 

Antal medlemmar fortsätter att öka och uppgår nu till 2352 st. vilket gör oss till Nordens 
största förening för och av människor som använder eller har använt narkotika. 

Kontakten med medlemskollektivet blev av naturliga skäl ganska begränsad under 

2020, men vi lyckades ändå hålla kontakten med medlemskollektivet på olika sätt. Bl.a. 
de dagliga besöken och pratstunderna, men också genom uppsöksverksamheten. 

Utöver detta så medverkade vi på flera begravningar för att visa vår respekt till vänner 
som gått bort. 

Den 31:a Januari deltog vi på Yvonne Ekmans begravning i 
ett av Skogskyrkogårdens kapell. 

 

 

 

 

 

 

Den 15:e juli deltog representanter från Brukarföreningen 
Stockholm på Lillemor Östlins (Hinsehäxan) minnesstund 
och begravning på Norra kyrkogården i Solna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8. Brukarinflytande och brukarråd 

Ett av de viktigaste brukarråden vi sitter med i är beroendecentrums brukarråd. Det 
är Linn och Tommy från Brukarföreningen som sitter med där. De träffas fyra gånger per 
år och det senaste året har mötena hållits digitalt på grund av pandemin. 

På brukarrådet deltar ideella föreningar, överläkare och andra från professionen. Dem 
som sitter med där från Brukarföreningen får därmed möjlighet att lyfta 
brukarperspektivet.  

Brukarrådet är ett forum för frågor, information, förslag och synpunkter rörande 
verksamheten. Beroendecentrum ska så långt som det är möjligt samverka med de 
ideella föreningarna som sitter i rådet. Samarbetet mellan brukarrådet och 
beroendecentrum Stockholm präglas av öppenhet, förtroende och ömsesidig respekt. 

Brukarrådet arbetar i huvudsak för att beroendecentrum ska tillgodose patienters och 
närståendes önskemål.  

Det blir ofta givande diskussioner samt erfarenhetsutbyte som både vi och de kan ha 
nytta av. Vi känner oss inkluderade i brukarrådet och tycker det är en bra chans för våra 
medlemmar att få sina röster hörda. 

Exempel på ämnen vi lyft 2020 är åldersgränsen för att få tillgång till LARO.  Vi har även 
pratat om hur situationen sett ut för personer som använder droger under pandemiåret. 
Både för personer i behandling och de som inte har någon behandling.   

Närståendes behov av stöd och behandling är något vi också diskuterat. Liksom 
amfetaministers brist på behandling. Är man heroinist finns möjlighet att få tillgång till 
substitutionsbehandling men använder man amfetamin finns i dagsläget ingen 
medicinsk behandling att tillgå.  

9 juli var Andreas på Vallentunas socialförvaltning för att prata brukarråd. Det hela gick 

bra och vi utbytte idéer och pratade samarbete. 

Arbetet med Rättpsyks brukarråd fortsatte och vi var i Januari bl.a. på deras öppning 
av två nya avdelningar som skulle inspekteras.  

 

 

 

 

 

  



9. Remisser 

Den stora ”remissen” 2020 var definitivt Samsjuklighetsutredningen och våra många 
kontakter med dess utredare Anders Printz. Här skriver Linn Nystedt om arbetet med 
utredningen: 

Sedan en tid tillbaka har det pågått en samsjuklighetsutredning. Den utredningen ska se 
över samordnade insatser för personer med samsjuklighet. Utredningen beräknas vara 
klar i november 2021. Den öppnades för att förbättra vården och förutsättningarna för 
personer som har ett beroende samt psykiatriska diagnoser. 

Tre gånger har jag medverkat i utredningen genom intervjuer om mina egna erfarenheter 
av just samsjuklighet. Jag träffar även dagligen personer som kommer till 
Brukarföreningen och befinner sig i ett pågående bruk av droger och samtidigt lider av 
andra psykiska problem. För många har drogerna kommit att bli en form av 
självmedicinering. Dessa personer hamnar inte sällan mellan stolarna i vården. Och för att 
överhuvudtaget få vård för sina psykiatriska diagnoser krävs det i dagsläget oftast att man 
är drogfri.  

I mina intervjuer med samsjuklighetsutredningen så pratade jag utifrån mitt perspektiv 
baserat på egna erfarenheter och vad jag ser i mitt arbete med våra besökare på 
Brukarföreningen. Vi hoppas verkligen att denna utredning kommer att leda till en 
förbättring för vår målgrupp. Att förutsättningarna för att få god vård inte bör villkoras. 
Vi vet också att personer med ett före detta beroende stämplas hårt inom till exempel 
psykiatrin och att adekvat hjälp därför uteblir. 

Både ordförande Niklas Eklund och 
vice ordförande/kvinnoansvariga 
Linn Nystedt hade flera fysiska 
möten och telefonsamtal.  

Totalt hade vi över tio interaktioner 
rörande utredningen då vi har satt 
mycket hopp till denna utredning.  

Vi var även på workshops och 
dialogmöte på Regeringskansliet 
ihop med anhörigföreningen BARO, 
vilka var väldigt givande. Samtalen handlade om både samverkan och huvudmannaskap 
när det gäller personer som har en psykisk sjukdom och beroende och vem som ska 
ansvara för vad och hur patienternas ställning kan stärkas. 

Den 23 december publicerades så underlaget till Samsjuklighetsutredningen som tagits 
fram under hösten, och vi är försiktigt optimistiska inför fortsättningen. 

I Mars publicerade Socialstyrelsen sin slutversion av kunskapsstödet för 
läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO). Ett dokument som vi 
varit med och bidragit till med både input och expertis. Kunskapsstödet riktar sig till 
vårdgivare som bedriver LARO och personal som arbetar inom dessa verksamheter, 
men även till annan personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra 
verksamheter och aktörer som är involverade i vård, stöd och omsorg för patienter i 
LARO. Avsikten är att se till så att beroendevården blir mer jämlik över hela landet.  

http://www.sou.gov.se/s-202008-samsjuklighetsutredningen/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-kunskapsstod/publicerade-kunskapsstod/lakemedelsassisterad-behandling-vid-opioidberoende-laro/


Under 2020 hade vi ett uppdrag på Socialstyrelsen om akutmottagningars arbete med 
patienter som kommer in för narkotikarelaterade överdoser och hur de kan få den 
fortsatta vård och behandling de behöver. Målet är att personerna inte ska hamna i 
samma situation igen och riskera att dö av en ny överdos. Arbetet bestod av en rad olika 
intervjuer med personal. 

Vi har under året även agerat rådgivare till enskilda politiska ledamöter på kommunal, 
regional och nationell nivå i samband med motioner, debattartiklar och strategi. 

 

 

 

 

 

 

  



10. Sociala medier & hemsidan 

Hemsidan har uppdaterats med nytt innehåll konstant under 2020, vilket blivit allt 
viktigare sedan Coronapandemin slog till.  
 
I september publicerade vi en ny sektion på hemsidan, en stor FAQ (Frequently Asked 
Questions), där vi försöker svara på frågor som ofta ställs till oss. 

Under Coronapandemin lanserades också en 
egen sajt med resurser för människor som 
använder droger under covid-19 pandemin.  
 
På sajten finns information om coronaviruset, 
symptom, allmänna hygienråd, information om 
droger och COVID-19, hur man hanterar stress 
och oro och viktig information om  testning och 
vaccinering. 
 
Antal sidvisningar under 2020 låg på ca 40 per dag i genomsnitt för hemsidan.  
 
Föreningens YouTube-kanal laddade upp tolv videoklipp mellan januari och december 
varav hälften tillhörde en kampanj på överdosdagen i Augusti för att utbilda om naloxon 
och svara på de vanligaste frågorna kring läkemedlet. (Se avsnittet om 
Överdosprevention). 
 
När det gäller våra sociala kanaler så finns föreningen nu på Twitter, Facebook, 
Instagram, och Youtube. Dessutom har Drogvarningar sin egen Facebook, Twitter, och 
Instagram och även Telegram. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/
https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/faq.php
https://www.brukarforeningarna.se/corona/


11.  Samarbeten 

Brukarföreningen är sedan några år tillbaka i NSPH vilket står för Nationell Samverkan 
Psykisk Hälsa. I NSPH sitter flera ideella föreningar och alla med någon slags anknytning 
till psykisk ohälsa och eller beroende.  

NSPH står bakom olika projekt som främst handlar om att förbättra livskvaliteten för 
personer med psykisk ohälsa. De jobbar även för att förbättra den psykiatriska vården. 

Linn är ledamot och deltar regelbundet i deras styrelse – och årsmöten. Det senaste året 
har dock mötena hållits digitalt med tanke på Covid. Men med ett minskande smittläge 
kommer mötena återgå till att hållas i NSPHs lokaler på Södermalm. Vi har fått de 
digitala mötena att fungera väl och vi lyckades till och med hålla en julfest på Zoom. 

Föreningen är medlemmar i en rad riksorganisationer förutom NSPH: 

 Riksförbundet RFHL 

 Föreningen Tryggare Ruspolitik (FTR) 

 HIV Sverige 

 

Vi har utöver detta samarbete med en rad myndigheter och andra föreningar: 

 BARO 

 Uppsökarteamet 

 Convictus 

 Gatans Vänner 

 Scalas Hundhjälp 

 Smittskydd Stockholm 

 Beroendecentrum Stockholm 

 Stockholm Stadsmission 

 Karolinska Universitetssjukhuset 

  



12. Events 

Vi satsade i början av året på att ha lördagsöppet en gång per månad ihop med 
Nollpunkten och Templar Knights Motorcycle Club Stockholm som samlar in kläder och 
andra förnödenheter till utsatta människor. Det bjöds även på varm mat och 
sprututbytet höll öppet. 

Vi hann med detta två gånger (25/1 och 22/2) innan pandemin satte stopp för fler 
datum. 

 

Den 10 Mars var två av föreningens representanter på ett 
mycket givande samtal om social fobi anordnat av 
Hjärnkoll Stockholm.  

 

 

 

 

 

 

 



Stöd. Inte Straff. (Support. Don't Punish.) 

Den 26 Juni uppmärksammas världen över med 
budskapet om en mer human narkotikapolitik. 

Vi anordnade fotografering med budskapet nere på 
föreningen och på stan. 

Trots att de fysiska mötesplatserna var färre i år p.g.a. 
Corona, så deltog hundratals av städer och 
hundratusentals av foton kommer att tas med detta 
viktiga budskap. 

 

 

Brukardagen. 

Vår gemensamma minnesdag hölls traditionsenligt den 21 Juli tillsammans med 
representanter från BARO, Brukaranhörigas riksorganisation, Föreningen Tryggare 
Ruspolitik Riksförbundet RFHL, Piratpartiet, och I Björns minne.  

Det blev en fin stund med många fina möten och tal. 894 hjärtan symboliserade de som 
2019 i det nationella registret gick bort i läkemedel-narkotikarelaterade dödsfall. Tina 
Eklund hade med sig sina lakan med kors och namn som hon fått till sig. 

En av dem som medverkade och pratade på gårdagens Brukardagen 2020 var Kerstin 
Lithner. Kerstin dolde i många år en familjehemlighet, att hon förlorat två söner till 
droger. Hon spelade då upp detta avsnitt av Storydox i P4, som sändes i december 2018, 
där hon berättar om sin sorg. 

Årets minnesdag hölls lite senare så alla som jobbade också kunde närvara. 

 

 

 

 

 

 

Se också texten om Överdosdagen den 31 Augusti i avsnittet om Smittskydd & Harm 
reduction. 

Den 4 november medverkade vi på ett webinarium kring ämnet Hur kan svensk vård 
vid behandling av personer med opioidberoende förbättras? i Riksdagen. Det 
anordnades av Sofia Nilsson Centerpartiet, ledamot i Socialutskottet, och fokus låg på 
hur den farmakologiska vården och behandlingen av personer med opioidberoende kan 
bli bättre och leda till en minskning av den narkotikarelaterade dödligheten.   

https://sverigesradio.se/artikel/7116251


På Världsaidsdagen 
organiserade vi och HIV 
Sverige ett mycket lyckat 
webbseminarium på 
temat Insatser för hiv 
och annan blodsmitta i 
narkotikans värd. 
Talade gjorde bl.a. läkare 
Martin Kåberg och 
professor Anna-Mia 
Ekström och över 50 
deltagare noterades. 

Det laddades också upp 
på YouTube. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ziTYrb8dA1w&


13. Smittskydd & Harm reduction 

Corona. 

Vi gjorde tidigt en informationskampanj som bestod av tre affischer som var en 

uppmaning till våra lokalpolitiker om hemlösas situation. 

 

 

Vi lobbade så mycket som vi kunde för att Stockholm Stad skulle öppna upp alla 

offentliga toaletter dygnet runt och samtidigt göra dem 

gratis (Något som var möjligt att göra i andra städer som 

Örebro och Nyköping te.x.). Vi arbetade också för att utöka 

antal vårdplatser för hemlösa som insjuknat i Corona samt 

utöka öppettider på härbärgen. 

I Mars fick vi besked från Stockholm Stad och 

Trafikkontoret att alla stadens offentliga toaletter nu ska 

vara öppna dygnet runt, men att inträdesavgiften på 10kr 

tyvärr finns kvar.  

Vår uppsökare Tommy hade bra koll och det gjordes uppföljningar om detta stämde 
med alltför ofta negativa resultat.  

Under hösten 2020 ansökte vi om extra pengar med tanke på pandemin från vår 
internationella partner INPUD. Ansökan gick igenom och vi bestämde att göra väskor 
med diverse smittskydd i syfte att skydda vår målgrupp från covid-smitta.  

Vi delade ut två sorters smittskyddsväskor. Den ena var enbart riktad till kvinnor som 
hade det svårt att sköta sin hygien under Coronapandemin. Den andra var riktad till 
både män och kvinnor. 

Våra besökare har svårt att följa folkhälsomyndighetens restriktioner med tanke på 
deras redan så utsatta livssituation. Många är bostadslösa och har inte ens tillgång till att 
kunna tvätta sina händer.   



Det var kvinnoansvariga Linn Nystedt från 
Ljuspunkten som hade ansvaret för dessa väskor som 
vi kom att kalla smittskyddsväskor. Väskornas innehåll 
fokuserade främst på smittskydd och fylldes med 
bland annat plasthandskar, munskydd, kondomer, 
rengöringsservetter, klorintabletter, proteinbars, 
smittskyddsutrustning, informationskort (med 
telefonnummer & smittskyddsinformation) och 
vitamindrycker.  

Först gjorde Linn femtio stycken väskor som delades 
ut till våra manliga och kvinnliga besökare. Det var vita 
tygväskor med Brukarföreningens logga på.  

Längre fram upprepade vi projektet med 
smittskyddsväskorna. Men då endast med fokus på 
kvinnor.  

Kvinnor som lever med ett drogberoende är redan en mycket utsatt grupp och deras 
tillvaro präglas ofta av våld och övergrepp. 

Innehållet varierades en aning men fokuserade fortfarande främst på smittskydd. I 
väskorna lade vi även ner information om var kvinnorna kan vända sig i en akut 
situation samt en folder med fokus på hur kvinnan bättre kan skydda sig själv i det 
utsatta läge hon oftast befinner sig i. Vi gjorde trettio stycken väskor som delades ut till 
kvinnorna. Dessa var svarta tygväskor med Brukarföreningens vita logga på. 

Smittskyddsväskorna delades ut med målet att man ska kunna skydda sig bättre mot alla 
möjliga infektioner, både hepatit C, hiv, staffar och så klart Coronaviruset och samtidigt 
förhindra uttorkning. 

Nästan 100 stycken smittskyddsväskor delades ut och blev väldigt uppskattade av våra 
besökare.  

Under året delade vi också ut individuella  

rengöringsservetter, tvättpaket och andra 
hygienprodukter som vi fått donerat till oss. 

I Augusti började vi dessutom köpa in och dela ut 
munskydd till alla som vill ha för att kunna skydda 
sig.  

 

 

 



En ny hemsida lanserades även av oss med 

råd, resurser och riktlinjer, speciellt 

framtagen för människor som använder 

droger under covid-19 pandemin.  

Här samlas viktiga telefonnummer med 

smittskyddsinformation och 
vaccineringplatser. 

Sajten omnämndes bl.a. i Situation 

Stockholm. 

 

 

 

EuroNPUD & INPUD släppte även ett 

infoblad med råd och tips under Covid19-

pandemin för människor som använder 
droger. 

Brukarföreningen Stockholm ihop med 

Linköpings Brukarförening översatte 

tillsammans den svenska versionen och 

distribuerade den vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi passade också på i Mars att skapa en grupp 

på Facebook som var tänkt att fungera som en 

hjälpgrupp där man kan skriva och be om 

hjälp i dessa tider av Coronaviruset. Det kan 

röra sig om allt möjligt, som att be om hjälp 

med att handla mat till andra förnödenheter åt 

brukare, som är isolerade och utsatta ännu 

hårdare just nu p.g.a. pandemin.  Vi kallade 

den Brukare hjälper brukare (Corona). 

https://www.brukarforeningarna.se/corona/
https://www.brukarforeningarna.se/corona/COVID19_euroNPUD_SWEDEN.pdf
https://www.facebook.com/groups/brukarehjalperbrukare/


Drogvarningar. 

Drogvarningar publicerade under året 14 varningar om droger. Dessa var av betydande 
karaktär och livsviktiga att få ut genom våra sociala kanaler. Antal varningar växte i 
antal jämfört med förra året och vi kunde se en ökning av fentanyl i många olika droger. 

 

Datum Drog Typ Plats 

30 december Metamfetamin Allmän varning Riks 

12 december Livsfarlig alkohol (fulsprit) Varning Riks 

12 december Bensodiazepiner Varning Helsingborg 

12 november Fentanyl  i bensodiazepiner Varning Tromsö, Norge 

6 november Livsfarlig alkohol (fulsprit) Varning Stockholm 

27 oktober Fentanyl  i bensodiazepiner Varning 
Stockholm, 
Gävle och 
Uppsala 

26 oktober Extra starkt heroin Varning 
Stockholm & 

Uppsala 

10 oktober Kontaminerat heroin Varning Stockholm 

3 September Extra starkt amfetamin Varning Stockholms län 

12 Augusti Okänt heroin Varning Uppsala län 

28 Juni 
Vissa hallucinogena svampar 
kan orsaka 
muskelförlamning 

Varning Riks 

19 Mars 

Iaktta försiktighet p.g.a. 
heroinbrist under pandemin 
som kan leda till en ökad 
användning av 
benzodiazepiner ihop med 
dåligt, okänt och tidigare 
osäljbart heroin. Det 
föreligger även risk för ökat 
blandbruk och andra farliga 
och dödliga 
drogkombinationer. 

Allmän varning Riks 

11 Januari 

Fentanyl kan finnas i blåa 
ksalol Alprazolam 
(bensodiazepin) i  
blisterpaket. 

Varning Göteborgs län 

10 Januari Utblandat kokain Varning Västervik 



Förebygga och förhindra överdoser. 

Att förebygga överdoser är en av de viktigaste arbetsuppgifterna vi har och som vi tar på 
stort allvar. 

Under året distribuerade vi information om saker man kan göra för att undvika en 
överdos.  

Antal naloxondoser utdelade av oss uppgick till flera hundra. Dessa är donerade till oss 
från organisationer utomlands. Dessa sprids bland medlemskollektivet och användes 
sedan för att rädda livet på någon kompis.  

Under 2020 var vi också konsulter och 
rapporterade om flera nya läkemedel mot 
överdoser.  

Bl.a. en ny långtidsverkande nässprej mot opioid- 
och opiatöverdoser håller på att tas fram. 
Nalmefen/OX125 som är en 
opioidreceptorantagonist som upphäver 
effekterna av opioidagonister, samtidigt som den 
är betydligt mer långtidsverkande i jämförelse 
med vanlig naloxon.  

Respinal (övre bilden) är en ny nässprej med 
naloxon jämfört med Nyxoid som redan har funnits 
ett bra tag. De är nästan identiska när det gäller 
den aktiva substansen (naloxon). Nyxoid (undre 
bilden) innehåller 1,8 mg/dos och Respinal 1,26 
mg. Tanken med den mindre dosen är mindre 
abstinenssymtom efter administration. De skiljer 
sig också åt när det gäller förpackningen. Respinal 
kommer i ett mer tåligt utförande och i en speciell 
ask. 

I samband med den Internationalla 
överdosdagen (International Overdose Awareness Day) den 31:a Augusti  så 
intervjuade Brukarföreningen Stockholm och anhörigföreningen BARO beroendeläkare 
Martin Kåberg och sjuksköterskan Elin på Sprututbytet i Stockholm för att ta reda på hur 
man får tag på och vad som gäller med naloxon. Det resulterade i sju videoklipp där vi 
försökte svara på de mest aktuella frågorna om naloxon.  

Klippen laddades upp på både Facebook och Youtube med start den 31/8: 

 

1. 2020-09-04 - Hur är det med naloxon på andra platser?  

2. 2020-09-03 - Hur är det med naloxon och sekretess? 

3. 2020-09-02 - Kan det vara farligt att ge någon naloxon? 

4. 2020-09-02 - Varför är det så krångligt att få tag på naloxon? 

https://orexo.se/lakemedel/ox125/
https://www.facebook.com/watch/stockholmbrukarforening/348128293223777/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqOiTOTaFwo0uoLoMZjJqo8JKeSWmZzo


5. 2020-09-01 - Varför ska man ringa efter en ambulans även om man gett någon 
naloxon? 

6. 2020-08-31 - Hur går det till när man får naloxon på ett sprututbyte? 

7. 2020-08-31 - Hur går det till att få tag på naloxon som anhörig? 

 

Vi förmedlade också viktig information till våra besökare om var man kan få tag på 
naloxon i Stockholm.  Tex att personer som är inskrivna på sprututbytesmottagningarna 
eller har vårdats på Beroendeakuten Stockholm, Observationsavdelningen eller 
Avdelning 8 och 52 numera också, vid utskrivning, kan få med sig naloxon om man 
behöver detta läkemedel.   

Tack vare ett samarbete med en svensk 

webbutik kunde vi även erbjuda en billig 

möjlighet för personer att testa sina droger före 

konsumtion. 

 

 

 

 

Hepatit C. 

Projektet Linkage C som inleddes under hösten 2018 fortsatte under hela 2019 och 
tanken var att det skulle fortsätta även under 2020, men Coronapandemin satte stopp 
för det då all tillgänglig personal förståeligt kallades in för att hjälpa till. 

Nedanför kan man ta del av den verksamhetstext som personalen på Linkage C själva 
skrivit: 

Bakgrund. 

World Health Organization (WHO) har satt upp ett mål att eliminera HCV till år 2030, 
vilket syftar till 90% minskning av nya infektioner och 65% minskning av dödlighet 
relaterat till hepatit C. Det finns numera en rad nya och effektiva läkemedel som kan 
bota personer med hepatit C, vilket skapar en möjlig väg att rädda fler människoliv och 
att nå WHO:s mål att eliminera sjukdomen. En utmaning är att hepatit C är en tyst 
sjukdom, dvs sjukdomen varken märks eller känns i de tidiga stadierna. Många söker 
vård alltför sent och då har levern hunnit bli allvarligt skadad. 

https://yourdrugtests.com/rapid-tests/ez-tests


Linkage C är ett pilotprojekt initierat av Soo 
Aleman, patientflödeschef på Medicinsk enhet 
Infektionssjukdomar på Karolinska 
Universitetssjukhuset med syftet att utveckla 
metoder för att nå personer som injicerar droger 
eller tidigare injicerat droger för testning, 
diagnosticering och behandling för Hepatit C. 
Projektet är ett samarbete mellan Karolinska och 
ICT Health support, Gilead och MSD. 

Linkage C har i stor utsträckning arbetat med uppsökande verksamhet och att nå dessa 
personer är en stor utmaning, här krävs ett nytänkande för att kunna erbjuda och 
möjliggöra vård på ett sätt som fungerar och ger resultat. 

Brukarföreningen har varit en självklar plats för oss att vara på och är som förening i det 
närmaste unik i sitt sätt att erbjuda hjälp och stöd och inte minst kunskap och stor 
förståelse för människor i utsatta situationer med en beroendeproblematik. 

Hur vi arbetat. 

Det har varit med ett sant nöje och med mycket goda resultat vi har bemannat 
föreningen tre dagar i veckan. 

Sjuksköterskorna Mika och Heidi har varit på plats en dag i veckan för uppstart av 
behandlingar samt uppföljningar och fibroscanundersökningar. 

Undersköterska Maria har varit på föreningen två dagar i veckan för screening av 
patienter som är intresserade av behandling eller vill veta om dom bär på viruset eller 
inte. 

Under 2019 fick också Brukarföreningen tillsammans med Linkage C som första ställe i 
Sverige GeneXpert, ett snabbtest för HCV-RNA, detta ställdes på plats permanent och har 
funnits tillgängligt för testning när vi varit på plats. 

Snabbtestet ger resultat på 1 timme och med endast kapillärt prov. (Stick i fingret) 

På så vis har processen att komma i behandling kunnat påskyndas och vi har haft lättare 
att fånga upp patienter. 

Vi har kommit i kontakt med många blivande patienter på Brukarföreningen och det är 
en viktig om inte nödvändig arena att närvara på både nu och i framtiden om vi vill nå 
WHOs mål. 

För någon som genomgått behandling kan detta också vara ett avstamp mot ett friskare 
liv, ett kliv i rätt riktning. 

Vi är med glädje en del av detta. 

När stormen är över hoppas vi under fortsättningen av 2020 komma tillbaka med full 
styrka och hoppfullt se framemot fler personer i behandling och vägen mot eliminering 
av Hepatit C. 

Mika, Heidi och Maria 



I höstas släppte Smittskydd Stockholm 

sin sammanställning om det totala antalet 

prover för hepatit C som tagits i 

Stockholm för föregående år.  

Provtagningen för hepatit C har fortsatt 

öka under 2019 med nästan 6000 prover, 
till 62 559. 

När det gäller var proverna har tagits så 

ligger Beroendevården kvar på samma nivå som de två föregående åren. Det samma 

gäller Sprututbytet och inom Kriminalvården. Det betyder att ökningen måste komma 

från någon annanstans.  

Vi hoppas och tror att vårt arbete för att öka 

kunskapen om hepatit C och så klart medverkan i 

Linkage C-projektet (drop-in på föreningen) har 

spelat en roll här. 

Höstversionen av den europeiska 
testningsveckan ihop med Hiv-Sverige och flera 
andra organisationer kunde hållas som planerat. 

Syftet var att uppmuntra till testning för hiv, 
hepatiter och sexuellt överförbara infektioner, och 
öka kunskapen om fördelarna med tidig testning. 

Vi kunde även framgångsrikt genomföra en 
vårversion av samma testningsvecka. 

Vi var också en av parterna när Riksförbundet RFHL i Mars med ekonomiskt stöd av 
Folkhälsomyndigheten återuppstartade hepatit C-projektet LiverOrDie. Ett samarbete 
som vi fick ut mycket av i form av utbildning, teamwork och kunskap.  

RFHL har återupplivat projektet Liver Or Die ( LOD), som skapades av Svenska 
Brukarföreningen (SBF) som tyvärr inte finns kvar längre. Idag har vi dock Stockholms 
Brukarförening med oss i RFHL och idag samarbetar vi kring frågor gällande narkotika, 
brukarinflytande och såklart hepatit C, genom bl. a projektet Linkage/C som bedrivs från 
brukarföreningens lokal i Globen, skrev de bl.a. 

Kemsex.  

Arbetet med att upplysa om smittskydd kring 
kemsex fick stå tillbaka när coronapåandemin 
slog till. Ordförande Niklas lyckades ändå 
klämma in en och annan föreläsning om ämnet. 

 

 

 

http://liverordie.se/


Hemlöshet. 

Arbetet mot hemlöshet har bestått av påverkansarbete på 
både lokalnivå och regeringsnivå för att hjälpa utsatta 
människor få tillgång till ett boende under coronapandemin. 

I November tog sig Tommy med sig  en fotograf ut för att 
visa vad man egentligen gör för hemlösa i Stockholm.  

Han har under hela 2020 arbetat för att upplysa makthavare 
om hemlösheten som drabbar så många och som fick det 
extra tufft under Coronapandemin.  

Bl.a. har han mejlat och legat på rikspolitiker att förklara 
vad alla miljoner tagit vägen som delades ut för att hjälpa 
utsatta (se skärmdump av mejl nedanför). 

 

 

Sprututdelning. 

Vi delade ut totalt över 10.000 pumpar och 20.000 

nålar samt annan injektionsutrustning (koppar, 

sterila kompresser och filter)  för att förebygga 

infektioner och blodsmitta. Tack vare samarbete med 

Riksförbundet RFHL Riksförbundet så kunde vi även 

ha med kort med viktig smittskyddsinformation om 

hepatit C och Corona i nästan vartenda kit med 

smittskyddsutrustning som vi delade ut. 

En del smittskyddsutrustning skickas också via posten till medlemmar i regioner som 
ännu inte fått något sprututbyte eller som bor alltför långt ifrån denna typ av sjukvård.  



Föreningen började under året också att köpa in nya 

tablettfilter till dem som injicerar tabletter. Dessa 

rensar bort bindmedel och annat så att de inte hamnar i 

blodomloppet och kan orsaka skada.  

 

 

 

 

 

I September hördes det röster från grannar om att flytta Sprututbytet på Kungsholmen. 

Vi tillfrågades som experter och hördes i debatten. Det hela mynnade ut i ingenting då 

hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrinks satte ner foten och meddelade att 

Sprututbytet är en otroligt viktig verksamhet som måste få finnas i en stad.  

https://www.mittskifte.org/petitions/drogfritt-och-barnvanligt-kungsholmen
https://sverigesradio.se/artikel/7542024
https://www.mitti.se/nyheter/toppolitikerna-flytta-sprututbytet-ar-inte-losningen/lmtic!8979677/


14. Utbildning & Forskning 

Vi hade innan Coronapandemin slog till planerat 
att hålla två seminarier om brukarhälsa. Det 
första i Uppsala skulle ha hållits den 27 Mars, 
men blev inställt en vecka innan. Det var tråkigt 
att behöva ställa in, men vi hade inget val. Vi 
behövde tänka på allas hälsa i första hand. Talade 
skulle bl.a. Anders Lannergård, Knut Bodin, och 
Lars-Håkan Nilsson ha gjort. 

I februari hölls den första av flera workshops 

om hepatit C-behandling inom beroende- och primärvården. På utbildningen, som var 

till för professionen och har tagits fram i samarbete med INHSU, pratade ordförande 

Niklas Eklund om bl.a. brukarperspektivet. Samma workshop hölls även i Umeå och 

Malmö. Bild från Martin Kåberg.  



I Februari var stora delar av personalen på 

Smittskydd Stockholms infomöte i 
Landstingssalen om hiv, hepatit och chemsex. 

 

 

 

 

 

 

Vi hann också med två föreläsningar som 
arrangerades av Skyddsvärnet. Den ena handlade 
om hemlösheten i Stockholm (25/2) och den andra 
om mäns våld mot kvinnor (20/10). 

 

 

 

Den 22 April hade representanter från Noaks Ark 
och Stockholms Brukarförening det stora nöjet att 
informera om våra verksamheter till 60 
Rödakorsvärdar, som tjänstgör på olika sjukhus i 
Stockholm.  

Många frågor om hiv och bemötande och fina 
diskussioner under en intensiv eftermiddag.  

 

 

 

 

 

 

Den 19 Augusti hade vi ett (studie)besök från RFHL Göteborg som innebar diskussioner 
om föreningslivet, narkotikapolitik och allting mittemellan. RFHL Göteborg skickar ett 
stort tack till ett fantastiskt studiebesök hos Brukarföreningen Stockholm och Niklas 
Eklund som berättade om sin verksamhet, skrev de bl.a. på Facebook. 

Den 25 September var vi en av de frivillighetsorganisationer som var med i Stockholm 
Stads hemlöshetskartläggning. Vi hoppas att genom att bidra till forskning och 



statistik att det leder till någon förbättring när det gäller bostadssituationen för vårt 
medlemskollektiv. 

I Oktober bidrog vi med brukarpersektivet när det 
hölls en terapiinriktad utbildning i Stockholm om 
naloxon med anledning av produktlansering av en 
den nya nässprejen Respinal. 

Åhörare var professionen och talade gjorde bl.a. 
ordförande Niklas Eklund, överläkare Martin 
Kåberg (medicinskt ansvarig för Stockholms 
sprututbyten) och Philipp Paul Lobmaier, 
Projektledare Naloxonprojektet. 

 

 

 

 

Den 26 November var det dags för 
Hepatitdagen. I år var det 
omvandlat till ett virtuellt möte p.g.a. 
Coronapandemin. Syftet med mötet 
var att sprida kunskap och dela 
erfarenheter rörande eliminering av 
hepatit C. I programmet var det 
mycket fokus på Linkage C. Det 
hepatit C-projekt som vi var en 
partner i. Talade gjorde bl.a. Soo 
Aleman, Heidi Holmström Larm och 
Maria Edenman från projektet samt 
ordförande Niklas Eklund som pratade om peer-2-peer och samarbete och erfarenhet ur 
ett patientperspektiv på uppsökande HCV-vård hos oss. 

Ett viktigt forskningsämne 2020 var hur COVID-19 
påverkat och fortsätter att påverka våra medlemmars 
liv och hälsa. Vi lanserade därför under hösten 2020 
ett miniformulär som vi bad alla besökare att fylla i. Vi 
ställde tre frågor: 

1. Har COVID-19 påverkat ditt resmönster och i så 
fall hur? 

2. Har COVID-19 gjort det svårare för dig att få tag 
på droger och i så fall hur? 

3. Har COVID-19 gjort svårare för dig att få 
behandling och i så fall hur? 



Resultaten av denna enkät publicerades i början av 2021. 

Föreningen hjälpte även till att samla in svar till en anonym enkät från forskare vid 
Centrum för psykiatriforskning (Karolinska institutet och Region Stockholm) som 
undersökte utveckling av psykiatriska symptom över tid i relation till Covid-19-
pandemin (bilden). 

En tredje studie om COVID-19s effekter som vi 
varit delaktiga i handlade om att undersöka hur 
COVID-19 pandemin påverkat personer som var 
inskrivna på Sprututbytet i Stockholm. 

Studien ville ta reda på hur "personer som injicerar 
droger kan vara särskilt utsatta för Covid-19 på 
grund av underliggande hälsoproblem, stigma, social 
marginalisering och högre ekonomiska och sociala 
sårbarheter, inklusive brist på tillgång till stabilt 
boende/hemlöshet och hälsovård” och utfördes av 
Beroendecentrum Stockholm. 

 

 

 

 

Föreningens representanter 
deltog i flera olika 
webbseminarier under året för 
kunskapsutbyte och 
utbildningsmöjligheter.  

Socialliberalerna anordnade bl.a. 
ett webbseminarium om 
narkotikapolitik och stigmat 
kring drogbruk i början på 
november, där vi deltog 
tillsammans med BARO, Grön 
Ungdom, CUF, LUF, FTR och Folkhälsomyndigheten.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ohalsacovid19.se/


Under hela året har vi även hjälpt till med 
studiebesök, intervjuer, avhandlingar och 
praktikplatser för studenter och forskare, många 
socionomprogram blev det kan vi lova, bl.a. från 
Uppsala Universitet, Lunds Universitet, 
Linnéuniversitetet och Mälardalens Högskola.  

Ett urval av ämnen: 

 Tankar och motivation bakom uttrappning 
från LARO. 

 Sociala betydelser av sprutbyten i svensk 
kontext 

Vi har också slutligen agerat expertis till en rad olika företag och organisationer, bl.a. om 
det nya läkemedlet Buvidal (depåinjektion) som vi hoppas kan erbjuda ytterligare ett 
alternativ inom LARO och förändra livet för många, då man slipper biverkningar och 
minsta symptom på avtändning. 

 

 

 

 

 

  



15. MEDIA 

Den 13 Mars var ordförande Niklas Eklund 
med i intervju med ETC Stockholm om 
hälsosituationen för hemlösa under 
Coronapandemin. 

"I amerikanska storstäder som San Fransisco 
och Los Angeles, med många hemlösa, har fler 
vattenfontäner ställts ut, för att alla ska 
kunna tvätta händerna lättare. En lösning som 
Niklas Eklund även vill se i Stockholm." 

Han föreslog också fler härbärgen där folk 
kan sköta sin hygien samt fler upplåsta toaletter som är upplåsta och gratis även 
nattetid. 

Den 18 Mars publicerades en artikel i Västerviks-Tidningen 
där ordförande Niklas Eklund medverkade. Artikeln tog upp 
frågan om hur svårt det är för hemlösa med isolering och 
handtvätt och avsaknaden av behandling och boenden under 
COVID-19. 

- Det är inte så lätt att låsa in sig i 14 dagar om man bor i en buske. Det är en klassfråga. 
Dagverksamheter stänger. Härbärgen är fulla och sjukhusen tar inte emot de som är för 
friska för vård, sa Niklas i tidningen. 

Den 22 Mars intervjuades 
ordförande Niklas Eklund i 
Aftonbladet med anledning av 
Coronakrisen. 

Vi kan förvänta oss en ökad 
desperation och risktagande 
med okända droger, fentanyl och 
fler överdoser som ett resultat, 
beroende på hur långt krisen 
kommer att pågå, var budskapet.  

– Vi brukar ha mellan 60 och 80 
dödsfall om året på våra 2 000 medlemmar. I år räknar vi med att det blir minst det 
dubbla, säger Niklas. 

https://www.etc.se/inrikes/hundratals-hemlosa-riskerar-coronasmittan-kan-inte-tvatta-sig
https://vt.se/nyheter/svart-for-hemlosa-med-isolering-och-handtvatt-om6545612.aspx
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wPQy0L/virusstangda-granser-okar-risk-for-overdoser


Den 23 Mars medverkade ordförande 
Niklas Eklund i en artikel från tidskriften 
Alkohol & Narkotika.  

Artikeln handlade om att förändringar på 
narkotikamarknaden börjar att synas mer 
och mer, men det ser olika ut runtom i 
Sverige.   

– Antalet försäljare har minskat rejält. 
Grossisterna håller sig hemma och 
smålangarna har börjat blanda ut. Priset 
på heroin har gått upp med 30 till 40 procent under den senaste veckan. Benson rullar 
på och amfetaminet sjunker i pris, säger Niklas Eklund. 

– Och svart tjärheroin har kommit tillbaka. Det är nåt gammalt lager som dykt upp. 

Situation Sthlm (April 2020 #271) innehöll en 
intressant artikel om vilken inriktning svensk 
narkotikapolitik är på väg. Medverkade gjorde bl.a. vår 
ordförande Niklas Eklund samt andra forskare och 
experter. 

 

 

 

 

Den 11 Maj distribuerades en TT-artikel kallad 
Heroinbrist får fler att söka vård i flera 
dagstidningar och medier, om hur det blivit 
svårare att få tag på heroin, att fler fall av 
överdoser rapporteras men också att fler söker 
hjälp hos beroendevården för sitt drogbruk i 
coronakrisens spår.  

Artikeln fick stort genomslag och kom att 
publiceras i över 20 olika medier, bl.a.: 

 Aftonbladet  
 Uppsala Nya Tidning  
 Göteborgs-Posten  
 SvD  
 Hela Gotland  
 Helsingborgs Dagblad  
 Västerbottens-Kuriren  
 Norra Skåne  
 Skånska Dagbladet  
 Sydsvenskan  

https://www.alkoholochnarkotika.se/narkotika/narkotikapriserna/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OpdXwl/heroinbrist-far-fler-att-soka-vard


 Folkbladet  
 Norrländska Socialdemokraten 
 Västerviks-Tidningen 
 Norrköpings Tidningar  
 Norran  
 Enköpings-Posten  
 Södermanlands Nyheter 
 Östgöta Correspondenten  
 SVT TEXT-TV  
 Landets Fria Tidning  

 

Den 11 Maj var ordförande Niklas Eklund med i en direktsändning i P4 Stockholm 
Extra, som faktiskt sändes från vår egen föreningslokal. Programmet handlade om en 
TT-artikel han medverkat i. Lyssna på intervjun med Niklas på YouTube här. Samma dag 
var ordförande också med i ett inslag på P4 Stockholm Eftermiddag direkt från 
Brukarföreningens lokal i Johanneshov om hur coronakrisen påverkar människor med 
beroendeproblem. 

Den 12 Maj var föreningen med i DN om 
hur stängda gränser har fått drogpriserna 
att stiga och larm om att människor med 
ett problematiskt bruk av narkotika tar till 
”hemkokta blandningar och 
veterinärmediciner”. 

Niklas Eklund på Brukarföreningen 
Stockholm vill se en utökad satsning på 
beroendevården under coronakrisen, 
eftersom många människor nu väljer att 
söka hjälp. Föreningen föreslår ett 
snabbspår för den som söker hjälp för 
opiatberoende, skrev man bl.a. 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1495410
https://sverigesradio.se/avsnitt/1495410
https://www.youtube.com/watch?v=VKjiuFjyf5s
https://www.youtube.com/watch?v=SlI2MZjsLBU
https://www.dn.se/nyheter/sverige/coronakrisen-ger-drogbrist-hemkok-och-djurmedicin-ersatter-vanlig-narkotika/


I Situation Sthlm (Maj 2020 #272) så medverkade föreningen 
i två artiklar. Den första handlade om hur utsatta drabbats av 
Coronapandemin extra hårt i Sverige och den andra om hur 
drogmarknaden förändrats under den samma (se bild till 
höger). 

I slutet på Maj skrev vi ihop med anhörigföreningen BARO 
(Brukaranhörigas Riksorganisation) och Riksförbundet RFHL 
ett öppet brev till Socialminister Lena Hallengren. Rubriken 
var Är politiska signaler viktigare än att rädda liv? och 
handlade om att förutsättningslöst våga utreda den svenska 
narkotikapolitiken. Läs debattartikeln på hemsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

I Augusti så intervjuades ordförande i ETC-
tidningarna angående hur Coronapandemin 
bl.a. lett till ett minskat opioidutbud. Artikeln 
tog upp hur heroin blir utblandat och spetsat, 
där man också använder droger man annars 
hade låtit bli samt ett ökat våld bland 
användare p.g.a. sämre ekonomi.  "Klimatet 
har överlag blivit tuffare för 
heroinberoende", sa ordförande Niklas 
Eklund bl.a. 

 

Ordförande Niklas Eklund medverkade på Morgon i P4 Stockholm den 28 Augusti om 
protestlistan för att få bort Sprututbytet på Kungsholmen Ämnet var att det kommit nya 
klagomål på Sprututbytet vid St. Görans Sjukhus och att man skapat en protestlista för 
att få bort sprututbytet och Stockholm Stadsmissions verksamhet på Kungsholmen. 
Intervjun kan höras på vår YouTube-kanal här. 

Den 4 Oktober intervjuades ordförande angående ett reportage i Aftonbladet om 
Söderhamn och drogsituationen där. 

Reportaget handlade om Emil Blom som blev ett av dödsoffren vi sällan pratar om. 

https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/nyhet_200527.php
https://www.youtube.com/watch?v=N0KfQEJBixA
https://www.aftonbladet.se/a/39j2Ge


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 6 oktober intervjuades ordförande Niklas Eklund intervjuas av Drugnews.nu 
angående att Nobelpriset i medicin/fysiologi igår tilldelades upptäckarna av hepatit C-
viruset. I intervjun pratade han även om ett vaccin, de nya effektiva läkemedlen och en 
fortsatt testning/behandling nere hos oss  

Den 7 oktober var ordförande Niklas Eklund med på P3 Nyheter i ett kort segment 
angående att Sverige numera har högst narkotikadödlighet i Europa (med reservation 
att jämföra olika länders statistik kan vara knepigt) - Katastrof och ett folkhälsoproblem, 
sa Niklas om situationen.  

Den 9 oktober publicerades en djupgående 
artikel i tidningen Syre om antalet 
narkotikarelaterade dödsfall i Sverige och 
skademinimering. 

"Från flera håll höjs röster om att vi borde 
satsa mer på så kallad skademinimering. Det 
kan till exempel handla om sprututbyten och 
utdelning av motgiftet naloxon men även nya 
insatser som injektionsrum." 

Medverkade gjorde bl.a. ordförande Niklas 
Eklund som menar att kön till att få 
behandling mot opioidberoende är en bidragande orsak till den höga dödligheten i 
Sverige. 

– Det måste bli stopp på väntetider. Det krävs motivation att sluta ett destruktivt 
användande av narkotika. Att vilja sluta är en färskvara.  

https://drugnews.nu/2020/10/05/grattis-nu-hoppas-vi-pa-hepatit-c-vaccin/
https://www.youtube.com/watch?v=BCN6vCoezhg
https://tidningensyre.se/2020/9-oktober-2020/sverige-flest-drogrelaterade-dodsfall-i-eu-skademinimering-pa-frammarsch/


Ett videoreportage publicerades 
på sajten Netdoktor i mitten av 
december månad, med bl.a. 
projektsjuksköterskor Mika och 
Maria från Linkage C. Inslaget var 
inspelat här på brukarföreningen 
och handlade om Linkage C. 

Med ett mer flexibelt arbetssätt 
och en kunskap om 
patientgruppen har de lyckats få 
in cirka 300 patienter i behandling 
sedan projektet Linkage C startade för två år sedan. Något som har bidragit till att Sverige 
är ett av de 13 länder i världen som ser ut att uppnå WHO:s mål att eliminera sjukdomen 
till år 2030, skrev man bl.a. i den tillhörande texten. 

I årets sista nummer av tidskriften Alkohol & 
Narkotika så återfanns ordförande Niklas Eklund på 
omslaget, då man tar upp hur den enkla behandlingen 
av hepatit C ger hopp om att utrota viruset. Läs 
artikeln här. 

 

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelanden publicerade under 2020: 

2020-11-23 = Hiv Sverige och Brukarföreningen Stockholm bjuder in till 
webbseminarium på Världsaidsdagen: Insatser för hiv och annan blodsmitta i 
narkotikans värld 

2020-07-21 = Brukardagen till minne av alla som dött från en inhuman narkotikapolitik 

2020-02-25 = Brukarföreningen medlem i NSPH Stockholm 

2020-01-15 = Brukarföreningen Stockholm fyllde 16 år 

 

  

https://www.netdoktorpro.se/infektion/artiklar/nytt-arbetssatt-nar-majoriteten-hepatit-c-smittade/
https://www.alkoholochnarkotika.se/produkt/utrota-hepatit-c/
https://www.mynewsdesk.com/se/brukarforeningen-stockholm/pressreleases/hiv-sverige-och-brukarfoereningen-stockholm-bjuder-in-till-webbseminarium-paa-vaerldsaidsdagen-insatser-foer-hiv-och-annan-blodsmitta-i-narkotikans-vaerld-3053289
https://www.mynewsdesk.com/se/brukarforeningen-stockholm/pressreleases/hiv-sverige-och-brukarfoereningen-stockholm-bjuder-in-till-webbseminarium-paa-vaerldsaidsdagen-insatser-foer-hiv-och-annan-blodsmitta-i-narkotikans-vaerld-3053289
https://www.mynewsdesk.com/se/brukarforeningen-stockholm/pressreleases/hiv-sverige-och-brukarfoereningen-stockholm-bjuder-in-till-webbseminarium-paa-vaerldsaidsdagen-insatser-foer-hiv-och-annan-blodsmitta-i-narkotikans-vaerld-3053289
https://www.mynewsdesk.com/se/brukarforeningen-stockholm/pressreleases/brukardagen-till-minne-av-alla-som-doett-fraan-en-inhuman-narkotikapolitik-3022710
https://www.mynewsdesk.com/se/brukarforeningen-stockholm/pressreleases/brukarfoereningen-medlem-i-nsph-stockholm-2975928
https://www.mynewsdesk.com/se/brukarforeningen-stockholm/pressreleases/brukarfoereningen-stockholm-fyllde-16-aar-2961075


16. Internationellt 

Den 30 Januari släpptes en unik rapport om läget för harm reduction 
(skademinimering) i Europa som vi och 100 andra organisationer i 35 länder bidragit 
till. Rapporten samlade in läget kring skademinimering och narkotikapolitik i Europa 
och är menad att fungera som en kunskapskälla på hur man använder harm reduction i 
arbetet med människor som använder droger från det civila samhällets perspektiv. 

I April skrev föreningen på ett upprop 

om att det internationella samhället 

måste göra allt för att skydda hälsa och 

rättigheter hos människor som 

använder droger under COVID-19 

krisen. 

 

 

 

I Juli skrev vi på ett öppet brev tillsammans med +330 andra organisationer från hela 
världen. Brevet varnade för att en nedprioritering och minskning av bidrag till det 
globala harm reduction-området riskerar att störa arbetet mot hiv och hepatit C när det 
gäller människor som använder droger. Nederländerna har länge setts som en stark 
ledare i skadereduktion inom narkotikaområdet. (se nedan). 

I somras lämnade vi in ett 
gemensamt utlåtande (tillsammans 
med International Drug Policy 
Consortium och Föreningen Tryggare 
Ruspolitik) till FN:s kommitté för 
ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter (CESCR).  

CESCR är ett övervakande FN-organ 
som möts varje år för att granska de 
femårsrapporter som 
medlemsländerna lämnar in för att 
utröna hur de följer konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter. 

Vad det betyder är att det sker en 
granskning eller genomgång om ett 
land lever upp till de krav och 
förpliktelser som finns inom FNs konventioner, bl.a. inom narkotikaområdet och 
beroendevården. 

Ämnen som kommer tas upp är bl.a. de katastrofala långa väntetider och ojämna 
tillgången till LARO i vissa regioner av landet, LVM, kriminalisering, konstiga lagar som 

https://www.correlation-net.org/wp-content/uploads/2020/01/C-EHRN_monitoring.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJBv0uNHkTUVFlfLiEUY8ge2ZhFAMOMKtwO280LIJRmn_jGQ/viewform?fbclid=IwAR2ZxY53YUx084vJaM5aKuxQdWGXYYkLatydAXTBTIyIKtJrDZKG04IYo6I
https://idpc.net/alerts/2020/07/330-ngos-warn-changes-in-dutch-funding-priorities-will-disrupt-global-hiv-and-hepatitis-response-for-people-who-use-drugs


förhindrar tillgång till sjukvård, och den urusla statistik som finns runt LARO samt antal 
(problematiska) brukare. 

Man kan läsa hela yttrandet här. 

Genom vårt internationella nätverk Correlation skrev vi i somras också på ett brev 
angående att Nederländerna planerade att drastiskt skära ner sitt engagemang för 
skadereduktion (harm reduction). Något som landet varit känt för under en lång tid. Den 
8:e december röstade landets parlament för en motion som bekräftar ett fortsatt stöd 
för folkhälsa och skadelindring när det kommer till droger. Parlamentsledamöter 
nämnde brevet som en inspiration för hur de röstade. En härlig seger! 
 
Vi och 28 andra europeiska organisationer 
skrev den 11 September ett öppet brev till EU-
ordförandeskapet, som då leddes av Tyskland, 
att inte godta den nya narkotikastrategin för 
2021-2025.  
Detta eftersom strategin misslyckas helt med att 
anta en balanserad syn på drogfrågor som inte 
är grundade på de mänskliga rättigheterna, 
folkhälsa och internationella dokument. Man 
förminskar också den viktiga roll civilsamhället 
spelar i samhället och för berörda grupper.  

Vi vill istället se en narkotikastrategi inom EU som är inkluderande, icke-
stigmatiserande, evidensbaserad och rättvis. 

Vår internationella förening INPUD skrev i oktober, 
tillsammans med International Drug Policy 
Consortium, Harm Reduction International och 
NoBoxT, under ett uttalande om att FN riskerar att 
tappa i förtroende så länge man ignorerar en 
internationell utredning om övergrepp på de 
mänskliga rättigheterna under Filippinernas 'krig 
mot droger'.  

 

 

 

 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fICS%2fSWE%2f42900&Lang=en
https://idpc.net/alerts/2020/09/drug-policy-experts-raise-concerns-regarding-the-draft-eu-agenda-and-action-plan-on-drugs-2021-2025-open-letter


Den 10 november släpptes en 
massiv rapport, som vi varit med 
och bidragit till, om tillståndet 
för harm reduction i världen 

I rapporten fanns massvis med 
data från alla världsdelar om 
skadereduktion som svar på 
drogbruk, HIV, TB, Corona och 
hepatit C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.hri.global/global-state-of-harm-reduction-2020


17. Ekonomin 

För årets rörelseresultat och revisionsberättelse hänvisar vi till 
dem dokumenten. 

I juni fick föreningen möjlighet att ta emot gåvor och donationer 
genom ett Swish-nummer (123-531 16 00) vilket gjorde det 
mycket enklare att ta emot donationer och gåvor. 

Övrigt kan nämnas att mängden gåvor och donationer fortsätter 
att öka. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


