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2. Inledning 

2021 var ett år lika inget annat. 

Tyvärr drabbades vi, som alla föreningar, av personalbrist och sjukdom, till viss del 
orsakad av Coronapandemin men också den ökande psykiska ohälsan. 

Vi kämpade ändå på med de medel vi hade till fogs, och även om vi fick klippa och klistra 
här och där och improvisera mycket, så är jag ändå stolt över att vi ännu ett år ändå 
kunde vara en stark röst får vårt medlemskollektivs intressen, agera smittskydd, bryta 
ny mark, och vara aktiv i vår intressepolitik. 

Andra kanske inte tycker vi lyckats men om man läser vår verksamhetsberättelse, som 
man borde göra, så ser man hur mycket vi hann med, både i kvantitet och i kvalité. 

Och för det är jag en stolt ordförande. 

Det gör ont att skriva det, men lokalfrågan är ännu inte löst och vi står utan lokal den 1 
Juli. Risken är överhängande att vi tvingas ha sommarstängt under hela Juli för första 
gången på mycket länge. Vi har alltid tyckt att våra kamrater inte har någon semester, så 
ska inte vi heller ha det. Vi har på något sätt under alla dessa år lyckats ha sommaröppet 
(och självklart även gett vår personal semester). 

Vi hoppas så klart att det löser sig och att vi kan öppna i Augusti i en ny fräsch lokal. 

Med det sagt så har jag beslutat att avgå som ordförande pga. min sviktande hälsa och 
lämna över stafettpinnen till någon annan. 

Jag vill tacka för mig under de år som jag varit ordförande.  

Det har för mig varit en ära. 

 

Niklas Eklund 

Juni 2022 

Johanneshov 

 

 

 

 

 

  



3. Mål och 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 

Vår kära f.d. medarbetare Lennart (Lelle) Alksten avled 
under 2021 och lämnade ett stort tomrum efter sig.  

RIP Lelle! 

Annelie Fohlin började sin praktik i April 2021 under 
ledning av Chris Eklund. Hon anställdes senare den 19 
Juli med hjälp av lönebidrag, och jobbar som Peer-
support. Det betyder att hon ger stöd och support till 
medlemmar. 

Todd Pedersen fick beviljat ett OSA av Huddinge 
kommun för ett år från April 2021-April 2022. Hans 
arbetsuppgifter har varit uppsök, smittskydd och  

Till sist, Tack till alla fantastiska volontärer som hjälpt 
till under året. Mike, Jesper, TH, Bo, och Antonny. 

 

 

 

 

 

  



5. Styrelsen 

Årsmötet 2021 hölls digitalt p.g.a. Coronapandemin den 16:e Augusti kl. 17:00 där man 
valde den nya styrelsen: 

Styrelsen har hållit tre styrelsemöten under 2021. 

 

Ordförande:  Niklas Eklund (begärde utträde ur styrelsen 6/6 2022) 

Vice ordförande: Linn Nystedt (tom 2022) 

 

Styrelseledamöter:  Pye Jakobsson (begärde utträde ur styrelsen 25/3 2022)  

Todd Pedersen (tom 2023) 

Göran Lund (tom 2023) 

Ryan Cole, ledamot (tom 2023) 
 
Otto Larsson, ledamot (begärde utträde ur styrelsen 8/6 2022) 
 

Suppleanter:  Antonny Illes (begärde utträde ur styrelsen 1/6 2022) 

 
Kassör:  Magnus Brahn (adjungerad) 
 

Revisor:  Elias Haraldsson 

 

Valberedning: Magnus Brahn 

Chris Eklund  



6. Supportverksamhet 

Under 2021 var hela samhället svårt drabbat av Coronapandemin och eftersom vi inte 
kunde släppa in gäster i lokalen satte vi upp ett plexiglas, där vi serverade besökare med 
fika + smörgås och verktyg. 

Om någon besökare behövde extra hjälp så som att ringa socialtjänst, stödsamtal, och 
guidning så kunde vi släppa in besökare en åt gången. Andra lösningar var att vi kunde 
ha samtal utomhus samt mötte upp dem på plats för att följa med till möten.  

Vi hade 5856 besökare totalt under 2021 vilket innebär 23 besökare per dag. 
Uppdelningen efter kön låg på två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor. Ett mönster 
som vi också sett från tidigare år.  Det något mindre besöksantalet totalt jämfört med 
tidigare år kan med all säkerhet tillskrivas Coronarestriktionerna. 

Som en del av vårt utökade informationsarbete så 
tryckte vi bl.a. upp enkla instruktioner för att hitta 
rätt i bostad först-programmet. Annat som vi 
gjorde var att transportera medlemmar som bad 
om det till och från anstalter. 

Av naturliga skäl så minskade antal aktiviteter 
pga. Coronapandemin, men det fanns också många 
ljusglimtar. Vi kunde delta i fler digitala 
föreläsningar och arbeta med att förbättra 
föreningens struktur och organisation för att 
nämna några. 

Vi hade som vanligt öppet när andra hade stängt. 
Tex hade vi i år öppet på flera påskdagar, jul- och mellandagar, och även under 
sommarmånaderna. 

I September kunde vi äntligen ta bort luftslussen och öppna upp vårt öppna hus igen. Då 
hävdes en av de största restriktionerna som infördes mot Coronapandemin. Det betydde 
att deltagartaket för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata 
sammankomster i hyrd lokal togs bort. 

En av ändringarna vi gjorde i lokalen och som blev väldigt 
lyckat var att vi nyrenoverade samtalsrummet, vilket 
betydde att vi kunde vi ta emot besökare för enskilda 
stödsamtal på ett mycket bättre och sätt och i en bättre 
miljö. 

Totalt hade vi nästan precis 20 stora supportfall varje 
månad. Dessa delas in i kategorierna: 

 Hälsa- och beroende 

 Myndighetsärenden 

 Boendestöd 

 Stödsamtal 



 Tekniksupport 

 Blandat 

Utöver det så hanterade vi hundratals mindre supportfall varje månad. Dessa rörde sig 
om allt från att hitta ett telefonnummer till att ge muntlig rådgivning inom ett speciellt 
ämne. 

Bland utomhusaktiviteterna så kan vi nämna att 
det blev ett väldigt lyckat söndagsöppet den 7 
Mars, och fler besökare kom förbi än vi trodde.  

Fika, smörgåsar och sprututbyte från oss och 
varma kläder och filtar m.m. från Templar Knights 
Motorcycle Club Stockholm Lodge.  

Söndagen den 28 November var det dags igen då 
tillsammans med TKMC Stockholm delade ut 
kläder och hygienartiklar till hemlösa. Thomas 
Lund (Grillsheriffen) var på plats och grillade väldens godaste hamburgare. Även 
Hepatitbussen kom förbi för ett besök. 

Ett lyckat samarbete och under dessa helger blev 
vi i brukarföreningen det enda sprututbytet i 
Sverige som var öppet på en söndag/helgdag. 

 

 

 

 

I december kunde vi också dela ut värmande 
plagg, vinterjackor, filtar, mössor, vantar och rejäla 
skor till våra besökare tack vare flera donationer. 
Dem som donerade var: 

 Second hand-butiken Judits 

 Företaget Chas 

 Isa (privatperson) 

 

Ljuspunkten (stöd till utsatta kvinnor). 

Ljuspunkten är namnet på vår kvinnliga stödgrupp som vår kvinnoansvariga Linn var 
med och grundat. Det är en stödgrupp för kvinnor som använder eller har använt 
narkotika och har erfarenheter av utsatthet.  



I våran kvinnliga målgrupp möter vi uteslutande kvinnor med erfarenheter av såväl våld 
som övergrepp. De senaste åren har Ljuspunkten varit lite vilande. Alltså inga fysiska 
möten, mestadels p.g.a. Coronapandemin. Men Ljuspunkten har funnits även på sociala 
medier där Linn har huvudansvaret för vad som läggs ut. Hon försöker dela material 
som kan vara viktigt att känna till. Sådant som är relevant för målgruppen med mera.  

Hösten 2021 började Nina och Linn prata om att dra igång stödträffarna igen. Vi satte 
oss ner och diskuterade igenom det hela och kom fram till att vi var redo. Nina som 
dagligen träffar kvinnorna som kommer till föreningen insåg snart att behovet fanns. 
Linn skrev en sammanfattning av vad Nina och hon hade kommit överens om. En slags 
utgångspunkt och uppstart för Ljuspunkten.  

Det var många tjejer som var väldigt intresserade av att gå i en stödgrupp för kvinnor. 
Eftersom Linn mest jobbar hemifrån medan Nina är på plats på föreningen så fördelade 
de arbetsuppgifterna mellan varandra. Nina ansvarar för att varje onsdag vara där och 
hålla i själva träffarna. Linn ordnar med allt runt om. Som att kontakta deltagarna inför 
varje möte, ta emot anmälningarna, inhandla fika och skriver på sociala medier. Sprider 
regelbundet information om att gruppen finns. Att vi finns här för dessa kvinnor.  

Vi har fått gott gensvar och det dyker oftast upp några kvinnor varje vecka. Dessa 
stunder är för dem. En möjlighet att få komma precis som de är vad än de befinner sig i 
livet och vad de än bär på. Här finns möjlighet att prata om känslor, tankar och 
upplevelser med andra i samma situation. 

Vi vill visa dem att de är viktiga och har ett värde liksom alla andra har. Många kvinnor 
som kommer till Brukarföreningen är kantstötta och känner sig många gånger väldigt 
ensamma. Här är vi tillsammans. Vi gör det här tillsammans med dessa kvinnor. Så Nina 
och Linn fortsätter hålla Ljuspunkten vid liv och planerar framåt.  

 

 

 

  



7. Medlemmar & medlemskontakter 

Medlemsmöten på LARO-mottagningarna var tillbaka igen efter Coronapandemin 
under Oktober månad. Först ut var St. Eriksmottagningen där vi var en stund på 
förmiddagen, bjöd på fika och pratade med besökare och informerade om 
brukarföreningen. Det blev en mycket lyckad återkomst och TH och Mike hade 
många att prata med innan det var dags att bege sig vidare. Det var verkligen kul att 
vara tillbaka igen och återknyta med våra medlemmar som inte besöker föreningen. 

Våra uppsökare Tommy, Annelie, Mike och Chris 
gjorde sina vandringar i sommar och plockade 
sprutor och kanyler vid både St. Görans Sjukhus 
på Kungsholmen och på Marias sprututbyte på 
Södermalm.  

Det är verkligen en ovärderlig kontakt med de 
medlemmar som inte besöker föreningen, 
samtidigt som vi ser till att folk inte injicerar i 
dess närhet. 

Sedan slog pandemin till på allvar och som vi alla 
vet blev inte vardagen som den varit, vilket 
gjorde att vandringarna blev färre i år än tidigare år. Cirka två timmar per vecka. 

Vårt uppsökarteam har etablerat och haft fortsatt bra kontakt med bl.a. det mobila 
Uppsökarteamet, Convictus och Bostad Först. 

Vi passade också på att trycka upp nya vandringsvästar i Augusti.  

 

 

 

  

https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/index.php
https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/index.php


8. Brukarinflytande & brukarråd 

BRUKARRÅD 

Sedan flera år tillbaka sitter kvinnoansvariga Linn Nystedt med i brukarrådet på 
Beroendecentrum Stockholm tillsammans med Tommy Mellberg från föreningen. På 
dessa möten sitter professionen samt några andra ideella föreningar.  

Vi brukar hålla till i Beroendecentrums lokal under dessa tillfällen som infaller fyra 
gånger varje år. De senaste åren har präglats av covid pandemin vilket har gjort att 
mötena har hållits digitalt. Det har fungerat ganska bra men ändå inte riktigt lika väl som 
när vi ses fysiskt.  

2021 har vi bland annat pratat om pandemin. Vad den inneburit för våra besökare. Vi 
har även diskuterat hur substitutionsbehandling fungerat under denna tid. Pandemin 
har självklart präglat oss alla på olika sätt liksom våra besökare. Vi har ju exempelvis 
inte kunnat släppa in folk i lokalen på samma sätt som vi brukar. Men vi har löst det 
genom att ha öppet genom en lucka i dörren. Därifrån kunnat dela ut fika och rena 
sprutor. 

Frågan om hur det ser ut med brukarråd i andra kommuner har också diskuterats. Det 
finns inte råd i den utsträckning som det skulle ha behövt göra. Ett brukarråd är ju en 
chans för brukaren att få sin röst hörd.  

Vi anser att det är viktigt för oss att vara med i Beroendecentrums brukarråd. Vi får veta 
vad som händer inom beroendevården. Förändringar som sker. Vi från 
Brukarföreningen har ju direkt kontakt med vår målgrupp och får höra sådant som är 
viktigt att lyftas vidare. Det kan vara klagomål på LARO. Exempelvis sådant som 
patienterna upplever inte fungerar.   

Vi får inför varje brukarråd möjlighet att komma med sådant som vi från vår förening 
vill ta upp. Frågor och synpunkter vi vill lyfta med professionen. Vi anser att vi blir 
inkluderade och lyssnade på. Dessa tillfällen ger även möjlighet till öppna och viktiga 
diskussioner. 

P2P 

Tack vare ett extra verksamhetsbidrag från 
Folkhälsomyndigheten så kunde vi under 2021 
fokusera på brukarinflytande på ett helt annat sätt 
än tidigare år. 

Bl.a. kunde vi ta fram och distribuera en fyrasidig 
broschyr om konceptet P2P (kamrat-till-kamrat). 

Broschyren fanns att hämta från vår lokal i 
Johanneshov eller via Hepatitbussens verksamhet 
delades den också ut till glada och uppskattade 
besökare. 

Från broschyren: 

 



Peer-to-peer står också för konsten att lära av varandra och vi på 
Brukarföreningen försöker regelbundet använda oss av arbetsmetoden (P2P 
= person till person eller kamrat till kamrat) för att på effektivaste sätt nå 
samt förmedla information till de målgrupper vi verkar för. 

STIGMA 

Arbetet mot stigma pågick hela året. Vi fortsatta 
vår intressepolitik genom att arbeta mot stigma 
gentemot politiker från alla tre 
beslutsinrättningar, kommun, landsting och 
riksdagen. Ett exempel på detta arbete är tex 
publiceringen i Juni av en text från en medlem på 
hemsidan kallad Missbruksstämplen inom 
journalsystemet.  

Artikeln handlade om hur den nuvarande journalföringen inom sjukvården orsakar våra 
medlemmar stora problem och hur förödande det kan vara att få en sådan 
(bränn)märkning i sin journal när det gäller bemötande och attityder från sjukvården. 
För att inte nämna problemen med att nekas behandling vid samsjuklighet, där 
beroende är den ena diagnosen. 

Vi var också delaktiga i att samla in svar rörande en nätenkät. Läkarstudenten Nick 
Lindholm vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet genomförde en kort 
anonym webbenkät som en del i ett självständigt projekt för att utreda effekter av 
kriminaliseringen av droger. 

 

 

  

https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/nyhet_210625.php
https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/nyhet_210625.php


9. Remisser 

SAMSJUKLIGHETSUTREDNINGEN 

Samsjuklighetsutredningens syfte är att kunna lämna förslag som bidrar till att 
insatserna för personer med samsjuklighet ska bli mer samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerande. Detta är tänkt som en reform som förhoppningsvis kan 
förbättra förutsättningarna för den målgrupp det gäller. 

Ambitionen har varit att förslagen ska tas fram genom deltagande av personer med 
samsjuklighet och anhöriga. Det är där vi kommer in i bilden. För ett av utredningens 
förslag understryker just vikten över att den enskilde har inflytande över de insatser 
som ges utifrån personens behov, resurser och individuella mål.  

Våra besökare har ofta ett skadligt bruk eller beroende samt flera andra psykiatriska 
diagnoser. Inom vården hamnar de oftast mellan stolarna. Linn från Brukarföreningen 
har medverkat i flertalet intervjuer utifrån sina egna erfarenheter av samsjuklighet. 

De huvudansvariga för själva utredningen har även uppsökt Brukarföreningen då de vill 
ha med sig vår målgrupp som en slags grund för själva förbättringsarbetet. Det var Nina 
och Linn som hade hand om det mötet. De har också deltagit på uppföljningsmöte som 
utredningen bjudit in oss till. 

Vi står bakom utredningen som vi verkligen hoppas kommer leda till någon skillnad för 
personer med samsjuklighet. Det behövs verkligen en förändring och förbättring inom 
vården för personer som använder substanser och lider av andra psykiatriska tillstånd. 
De borde ha precis lika stor rätt som alla andra att få ett bra bemötande, rätt 
medicinering samt psykiatrisk behandlingen om behovet finns. 

Möten vi haft med samsjuklighetsutredningens utredare under 2021: 

 2021-11-26: Återkopplingsmöte  

 2021-10-01: Uppföljningsmöte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi skickade in ett remissvar 2021, detta angående lagförslaget Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk (SOU 2021:68) till Justitiedepartementet.  

I remissen kommenterade vi flera punkter. 

Ordningsvakter kan ersätta polisen: 

Om detta ska bli en hållbar lösning där en ökad känsla av trygghet ska 
infinna, sig så måste ordningsvakter få en bredare och längre utbildning 
som inkluderar flera viktiga ämnen såsom bemötande och pedagogik. Idag 
finns alldeles för många brister i ordningsvakters beteende samt 
bemötande av människor, speciellt om det ska handla om att avlasta polisen 
i dess arbete. Polisen möter människor i svåra situationer med ex våld och 
trauma och ofta träffar dem även på människor som är påverkade av 
alkohol/narkotika eller med en samsjuklighet, och där är det extremt 
viktigt med rätt bemötande i dessa situationer. Ofta krävs det ett 
lågaffektivt bemötande för att undvika känslan av provokation eller 
stigmatisering. Idag ser Stockholms Brukarförening inget positivt eller 
tryggt med att ordningsvakter skulle kunna avlasta polisen, snarare som 
något otryggt, till och med mycket problematiskt.  

Ytterligare medel till LVU placeringar: 

Med tanke på hur illa situationen ser ut inom LVU och placeringar inom SiS, 
så borde det läggas mer resurser på att städa upp dessa boenden samt 
återställa verksamheterna så att de innehar en hållbar och godkänd 
kvalitet. Det bör ställas högre krav på personal så att de besitter en 
kvalitativ och grundlig utbildning samt barn med npf-diagnoser inte 
placeras på dessa boenden där personalen saknar den extremt viktiga 
kunskapen som krävs för att tillgodose dessa barn/ungdomars behov. Det 
är jättebra om det finns fler boenden, men om dessa boenden skapar en 
större otrygghet hos dessa ungdomar och känslan av utanförskap på grund 
av okunniga vuxna så kommer dessa placeringar göra mer skada än nytta. 
Satsa mer medel till att förbättra vård, behandling och bemötande av våra 
ungdomar när dom placeras utanför sin ”normala” miljö.  

 Fler SiS platser och förbättrad kvalité: 

Som nämnt ovan så är förbättrad kvalité extremt viktigt i utvecklingen av 
SiS och dess totala verksamhet. Det måste till en extrem förändring och 
ställas högre krav på vilka som har ansvar för dessa utsatta ungdomar och 
deras problematik. Tjänstemannaansvaret måste införas som en trygghet 
för att säkerställa en förbättrad kvalitet. 

 

 

 

  



10. Sociala medier & hemsidan 

Hemsidan 

Hemsidan uppdaterades kontinuerligt med nyheter och notiser och fungerar väl till 
ändamålet, även om det är något som vi vill uppdatera i framtiden genom att skapa en 
mer modern hemsida. Antal användare var 2541 varav 2523 var nya användare. 

 

Sociala medier 

Vi finns numera på följande sociala medier: 

 Facebook (sida med +2000 följare; se också nedan) 

 Facebook (grupp med 784 medlemmar) 

 Twitter (753 följare) 

 Instagram (536 följare) 

 YouTube (43 prenumeranter; se också nedan) 

 

Vi laddade upp totalt två videoklipp på vår YouTube-kanal under 2021. 

 2021-09-02 - Film om hur man agerar och använder injicerbar naloxon vid en 
misstänkt överdos 

 2021-03-17 - Delta i den europeiska webbundersökningen om narkotika 

Antalet nya följare på Facebook under 2021 var 182 samtidigt som besök på Facebook-
sidan uppgick till 3798 personer medan räckvidden för alla inlägg på Facebook-sidan 
var hela 57 707 personer. 

Det inlägg som nådde flest under 2021 var en humoristisk video "inifrån" Lena 
Hallengrens kontor och handlade om att utreda svensk narkotikapolitik och frågan om 
avkriminalisering. 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/EZfN_jA-PNc
https://youtu.be/EZfN_jA-PNc
https://www.youtube.com/watch?v=T-kMk2vN4lk


11. Samarbeten 

Linn från Brukarföreningen sitter sedan flera år tillbaka med i NSPH Stockholms styrelse 
numera tillsammans med Tommy. NSPH står för nationell samverkan för psykisk hälsa. 
De är en så kallad paraplyorganisation med olika föreningar. De var NSPH söm från 
början kontaktade oss på Brukarföreningen och ville att vi skulle bli medlem hos dem 
och sitta i deras styrelse. Psykisk ohälsa och skadligt bruk av narkotika eller beroende 
går ju ofta hand i hand. Många av våra medlemmar använder ju narkotika som en slags 
självmedicinering mot obehandlad psykiatrisk problematik. 

Linn och Tommy har deltagit varje månad på deras styrelsemöten som de senaste två 
åren har hållits digitala på grund av pandemin. Det var först i december 2021 som vi 
kunde återgå till att hålla mötena i deras lokal som ligger perfekt beläget på Södermalm. 

NSPH arbetar ju utifrån att försöka förbättra och stärka den psykiska hälsan för alla i 
samhället. De jobbar även intressepolitiskt och för en bättre psykiatrisk vård. De har 
bland annat ett peer to peer projekt som har fått mycket goda resultat.  

De har också skapat något som heter Hälsospåret vilket är olika slags studiecirklar som 
utgår från hur man kan stärka sig själv när man lider av psykisk ohälsa. Som en slags 
kurs i hur man kan må bättre. 

Återhämtningsguiden är också något de jobbat och jobbar med. Det är en bok där man 
får tips på hur man återhämtar sig från psykisk sjukdom.  

Det vill säga, de har många bra projekt med goda recensioner. Vi är jätteglada att de vill 
ha med oss och vår kompetens. Vi brukar få berätta om vårat perspektiv på 
samsjuklighet och beroende. De säger att de vill lära sig mer om det eftersom det är en 
sån viktig del i kampen mot en förbättrad psykisk hälsa hos befolkningen. 

 

Den 28 September hade vi besök av Convictus Mobila Kvinnofriden för att byta 
erfarenheter, idéer och kunskap. Vi pratade om deras projekt om våld mot kvinnor, samt 
att dem eventuellt skulle hålla en höstkurs i trauma. 

 

Den 28 oktober var två kvinnor från Stockholms stadsmission (social mobilisering) och 
träffade några av oss från Brukarföreningen. Mötet var deras initiativ och i syfte att 
eventuellt kunna samarbeta med oss på något sätt. 

Denna enhet är den minsta av Stadsmissionens alla och består endast av två kvinnor. De 
åker runt och träffar olika slags utsatta grupper som vill höja sina röster i hopp om 
någon slags upprättelse från samhället. Alltså, de jobbar inte med enskilda individer. 

Våran målgrupp är ju också en mycket utsatt grupp som sällan kommer till tals. Här 
finns en möjlighet för dem att på något sätt försöka nå fram och få sina rättigheter 
tillgodogjorda. Driva sina egna rättighetsfrågor helt enkelt. 

De jobbar med alla typer av målgrupper som på ett eller annat sätt befinner sig i någon 
slags utsatthet. Till exempel papperslösa. Det var ett givande och inspirerande första 
möte vi hade. 



Vi pratade om att vi ska fortsätta dialogen med varandra. De ska inom en tid hålla någon 
slags föreläsning om deras verksamhet och vi är så välkomna att vara med då. 

Så vi kommer fortsätta hålla kontakten och hoppas att det här på något sätt kan 
utvecklas till att personer som använder narkotika får en röst i samhället. 

 

Den 23/11 deltog vår representant i NSPH, Linn Nystedt, på ett viktigt webbseminarium 
anordnat av NSPH om hur vi kan minska förekomsten av tvång inom psykiatrin. Med var 
bl.a. politikerna och socialutskottsrepresentanterna Acko Ankarberg (kd), och Karin 
Rågsjö (v). 

 

Under året har vi också medverkat i 
utformningen av Amnesty Sveriges 
verksamhetsstrategi för perioden 2023-
2030. 

En serie av samtal om framtida 
utmaningar för mänskliga rättigheter i 
Sverige och vilken roll Amnesty Sverige 
skulle kunna ta. 

Vi kommer därmed att kunna bidra med röster från vårt medlemskollektiv i detta 
viktiga arbete. 

 

Dessutom har samarbetet med Scalas Hundhjälp fortsatt vara utmärkt, vilket betyder att 
vi kunnat dela ut massvis med hund.- och kattmat till djurägare som inte har råd. 

 

 

 

 

 

  



12. Events 

Support. Don't Punish 

Support. Don’t Punish. (Stöd istället för Straff) är 
en internationell erkänd kampanj som syftar till 
att belysa hur människor som använder narkotika 
behandlas. 

I Stockholm anordnade vi i år digital aktivism och 
kampanjer (pga Coronapandemin) som syftade 
till att upplysa allmänheten om dagen. 

Vi informerade också både besökare, media och 
"vanliga Svensson" om varför detta budskap är så 
avgörande under hela veckan som leder fram till 
den 26:e. 

Vi använde oss också av samma budskap på 
Brukardagen den 21:a Juli. 

Den officiella affischen på svenska ser du här 
bredvid. 

 

Brukardagen 

Brukardagen den 21 Juli arrangerades 
traditionsenligt vid Årstaviken och blev så fint 
och känslosamt som det brukar. 

Vår årliga minnesstund då vi hedrar vänner och 
kamrater som inte längre finns med oss. 

Vi har en tradition med att lägga blommor i 
vattnet och föreningen kommer ha med sig en 
bukett blommor för dem som vill delta. Det är 
fritt fram för alla som vill säga något. 

I år fanns även Hepatitbussen på plats under 
hela tiden. 

I år lade vi tiden på eftermiddagen så alla som 
jobbar också kan närvara och vi bjöd på 
förtäring, grillning och dricka. 

 

 

 

 



Världshepatitdagen 

Världshälsoorganisationen observerar varje år den 28 
Juli Världshepatitdagen och i år beslöt alla 
samarbetspartners i Hepatitbussen för att stå på 
Medborgarplatsen för att uppmärksamma dagen och 
erbjuda möjligheten att testa sig för hepatit C. 

På plats fanns även Convictus och Brukarföreningen 
Stockholm att medverka med personal och fika. 

Det blev en mycket lyckad dag med många 
provtagningar och samtal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL OVERDOSE AWARENESS DAY SVERIGE 

Den 31:a Augusti anordnade vi en heldag på föreningen 
för att uppmärksamma den internationella 
överdosdagen.  

På årets event så delade ut naloxon (läkemedel som 
omvänder en pågående överdos) på föreningen, samt 
tränade besökare i hur och när man ska använda 
naloxon, båda sprej och vätska. 

En träningsdocka fanns på plats för att öva på 
läkemedlets administration. 

Vi informerade också om hur man kan förebygga och 
förhindra överdoser i ett första läge. 

 

 



Världsdagen för psykisk hälsa 

Världsdagen för psykisk hälsa (World Mental Health Day) infaller varje år den 10 
oktober, med syftet att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa i hela 
världen. Synd bara att våra medlemmar helt utestängs från psykiatrin för att de inte är 
"rena", självmedicinerar eller vägrar att gå med på kränkande urinprover.  

I år uppmärksammade vi denna dag med en förhoppning att saker och ting förändras till 
det bättre. 

  

Drug Users Day 

1 November var det International Drug Users 
Day som hålls varje år för att fira vårt globala 
community av människor som använder droger. 
Årets tema var #PowerOfPeers (kamratkraft) 
eftersom det är alltid peers som steppat upp i 
kristider, trots den kriminalisering, stigma och 
diskriminering vi stöter på dagligen. 

 

Brukarhälsa 

Trots Coronarestriktionerna kunde vi 
torsdagen den 16 December anordna 
ett nytt välfyllt heldagsseminarium om 
brukarhälsa, vårt tredje i Stockholm, på 
biografen Zita i Stockholm. Det fanns 
även möjlighet att följa seminariet via 
Facebook Live om man tillhörde en 
högriskgrupp. 

Utbildningsdagens fokus låg på LARO - 
Kvalité, innehåll och utbud, men även 
ämnen som hepatit C behandlades. 

Talare var bl.a.:  

 Mikael Sandell, överläkare på Prima Maria Beroende - Blir LARO behandlingen 
bättre med fler alternativ? 

 Katja Troberg (via länk), forskningssköterska vid Psykiatri, Lund - PRIO 
Projektet.  

 Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare till Kriminalvården - Uppdraget för 
LARO. 

Seminariet Hälsa för Brukare är för alla som kommer i kontakt med människor som 
använder narkotika (myndigheter, profession och frivillighetssektorn) samt brukarna 
själva, och vi har anordnat det ända sedan 2017 i flera olika svenska städer. 

https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/filer/lars_hakan_nilsson_vad_ar_uppdraget_for_laro.pdf
https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/filer/lars_hakan_nilsson_vad_ar_uppdraget_for_laro.pdf
https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/filer/katja_troberg_prio_primarvard_i_laro.pdf
https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/filer/katja_troberg_prio_primarvard_i_laro.pdf
https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/filer/lars_hakan_nilsson_vad_ar_uppdraget_for_laro.pdf
https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/filer/lars_hakan_nilsson_vad_ar_uppdraget_for_laro.pdf


OBS! Klicka på länkar för att se deras presentationer. 

 

Julöppet 

Vi hade som vanligt julöppet under vissa dagar då man 
kunde komma ner till oss och prata och få lite julfika, rena 
verktyg och gemenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13. Smittskydd & harm reduction 

UTÖKAT ARBETE MED SMITTSKYDD TACK VARE FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 

Inför 2021 sökte vi pengar från Folkhälsomyndigheten för aktiviteter relaterade till 
smittskydd och brukarmedverkan genom p2p-metoden. P.g.a. av Coronapandemin fick 
vi dock ändra och omforma några av dessa planerade aktiviteter.  

Det övergripande målet var att utbilda och upplysa olika grupper i samhället 
(besökare/medlemmar, profession och det ideella föreningslivet) med relevant och 
grundläggande smittskyddsinformation om blodsmitta och dess prevention genom både 
direkt kontakt och nya kreativa metoder. 

I detta arbete har vi fokuserat på tre områden. 

UPPLYSNING OCH UTBILDNING  

Vi har delat ut smittskyddsinformation på 
plats i form av kort till besökare dagligen i den 
covid-anpassade lokalen. Informationen har 
varierat från Coronaviruset och hiv till 
injektionshygien och hepatit C.  

Detta har skett genom vårt eget sprututbyte då 
alla kits har innehållit ett informationskort. 

Översättning av informationsmaterial gjordes 
på flera språk (arabiska, polska, ryska, och 
finska). 

Samtal och direktkontakt med målgruppen om 
blodsmitta har skett vid ungefär hälften av alla 
besök. Vissa hinner tyvärr inte stanna och 
prata med oss alltid. 

Under delar av 2021 hade vi endast en lucka 
där vi serverade fika och erbjöd våra tjänster. 
Vi kunde ta in en besökare åt gången för 
support, stöd och rådgivning. Däremot kunde vi samtala mer fritt utanför i den öppna 
luften. 

Kontakt i andra hand genom kamrater och profession har också skett då vi märkt att 
ordet sprids bland våra kamrater om de tjänster vi erbjuder.  

Samarbetet med RFHL har fungerat enligt planering och resulterat i att 
informationsfoldrar framställts och utskickats till RFHLs samtliga medlemsföreningar 
plus externa föreningar och aktörer, beroende- och psykiatriska mottagningar, LARO-
team, vuxenenheter, behandlingshem och lågtröskelboenden m.fl. i Stockholm.  

Totalt utskick tillsammans med RFHL var till över 60 aktörer +3000 foldrar samt 
kontakt med nästan 3000 besökare till föreningen. Brukarföreningen hade 5856 
besökare totalt under 2021 vilket innebär 23 besökare per dag. Uppdelningen efter kön 
låg på två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor. Ett mönster som vi också sett från 



tidigare år.  Det något mindre besöksantalet totalt jämfört med tidigare år kan med all 
säkerhet tillskrivas Coronarestriktionerna. 

Det förväntade resultatet på att nå 30-50 besökare/dag har uppfyllts. Om man räknar in 
antal besökare vi nått digitalt (hemsida och sociala medier) så har aktiviteten gått över 
förväntan. 

Pga. Corona och minskade resurser (personalbrist) beslutades att inte söka finansiering 
2022. Årets verksamhet för prevention av blodsmitta kommer att finansieras med hjälp 
av andra bidragsgivare så gott det går, med målet att söka bidrag 2023 istället.  

Brukarföreningen Stockholm ämnar använda den inarbetade verksamhetens namn 
(LiverOrDie) i framtiden och ta över stafettpinnen rörande arbetet för att förebygga 
blodsmitta hos människor som använder narkotika. LiverOrDie drevs tidigare i 
huvudsak av Riksförbundet RFHL och Brukarföreningen. 

Det ekonomiska bidraget från Folkhälsomyndigheten skapar långsiktig stabilitet där vi 
kan planera samt följa upp rutiner och strukturer vilket gynnar målgruppen avsevärt. 

Ökning av språken somaliska och arabiska har ökat i samhället dem senaste åren och för 
att tillmötesgå den nya målgruppen är planen 2023 att distribuera informationen på 
flera ickesvenska språk framförallt arabiska och somaliska.  

Under 2022 kommer vi undersöka hur vi säkerställer att framställd information når rätt 
målgrupp, vilket visat sig svårt pga. kulturella och religiösa skillnader för denna 
målgrupp. 

Just den skeva könsbalansen kommer ifrån den dolda gruppen yngre kvinnor hos våra 
besökare. För att adressera detta kommer vi 2023 också fokusera på denna målgrupp. 

KURSER FÖR ANDRA ORGANISATIONER, SOCIALTJÄNST, KRIMINALVÅRDEN OCH 
LIKNANDE FÖRENINGAR SOM MÖTER MÄNNISKOR SOM ANVÄNDER DROGER I SITT 
ARBETE 

I detta delmål har vi tyvärr sett en del avvikelser. Förväntat resultat var 4 kurser/år. 
Något som vi inte riktigt nådde upp till, men vi känner ändå att detta delmål uppnåtts 
tack vare att tre kurser ändå kunde genomföras. Mycket också tack vare att vi lyckades 
vara flexibla under Coronapandemins begränsningar. 

En kurs har ej kunnat genomföras p.g.a. rådande situation med covid-19. Vi har ändå 
lyckats genomföra utbildningar för RFHLs personal samt deras medlemsföreningar 
under två tillfällen där dem som deltog digitalt kom från väldigt olika delar av landet och 
hade en stor varierande bakgrund. 



Den 16 december genomförde vi ett 
stort heldagsseminarium om 
brukarhälsa på biografen Zita i 
Stockholm. Temat var LARO 
(Läkemedelsassisterad behandling 
och rehabilitering av 
opiatmissbrukare) - Kvalité, 
innehåll och utbud. Konferensen var 
riktad till främst profession som 
socialtjänst och liknande 
yrkesgrupper. I publiken fanns allt 
från socialsekreterare till 
enhetschefer och uppsökarteam. 

Talade gjorde bl.a. Mikael Sandell, 
överläkare på Prima Maria Beroende, Katja Troberg, forskningssköterska vid Psykiatri, 
Lund och Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare till Kriminalvården. 

Under konferensen behandlades även ämnen som stigma, hepatit C och attityder 
gentemot medlemskollektivet.  

Seminariet hade 66 deltagare (Folkhälsomyndighetens riktlinjer gjorde vid tiden att vi 
inte kunde ta in fler i lokalen) och var mycket uppskattat och lärorikt av alla närvarande. 

GRUNDKURSER I P2P-UTBILDNING 

Kompetenshöjande kurser har hållits för Brukarföreningens personal vid två tillfällen i 
vår lokal under 2021 trots Coronapandemin. Efter samtal med personalen om P2P har 
sedan målgruppen (besökarna) fört vidare sin kunskap om P2P till sina kamrater 
(peers) på t.ex. LARO-mottagningar och på gatan. 

Utbildningstillfällen om P2P har 
också skett via Hepatitbussens 
verksamhet. Som en av dess 
projektpartners har vi haft 
personal ombord under hela 2021 
och då har vi passat på att utbilda 
och samtala med dess besökare om 
vad P2P är och hur det fungerar. 

En informationsrik broschyr har 
delats ut till bussens besökare. 200 broschyrer trycktes upp av oss och alla delades ut 
(se bilaga). 

Förväntat resultat var 4 kurser/år vilket vi inte delvis uppnått, men vi har nått ut till en 
dold och viktig målgrupp på ett annat sätt än vad som först var tanken med detta delmål. 

 

 

 

https://hepatitbussen.se/


Hepatitbussen 

Hepatitbussen var ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Oriola, MSD, 
Brukarföreningen Stockholm samt Convictus, och pågick under 2021. Målet var att nå 
utsatta grupper och eliminera hepatit C. 

I bussen fanns möjlighet till snabbtest för hepatit C, och i de fall där det är aktuellt 
erbjuda ytterligare undersökningar och även behandling mot hepatit C. 

Hepatitbussen fanns parkerad på olika hållplatser inom Stockholms län alla vardagar 
och det var bara att komma på drop-in. Ingen bokning behövdes och på dess hemsida 
www.hepatitbussen.se kunde man följa bussen och se var den befann sig just nu. 

Målet var som sagt att hitta, testa och behandla människor som lever i samhällets 
utkanter och står utan vårdkontakt. Bussen drevs av sjukvårdspersonal från Karolinska 
Universitetssjukhuset i sällskap av personal från oss. 

Hepatitbussen rullade sex månader med start 7:e Juli och slutresultatet för hela 
perioden blev totalt 229 patientkontakter och 44 som startat sin behandling genom 
projektet, vilket är en otroligt bra siffra i sammanhanget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona 

Efter att styrelsen rådfrågat experter om den nya smittexplosionen i Stockholm så 
kommer vi inte kunna ha några besökare i lokalen from måndag den 11 Januari. Detta 
upphävdes i perioder. Vi kunde däremot ha öppet mellan 12-16 som vanligt alla 
vardagar men enbart kunna erbjuda rena verktyg, viss rådgivning, stöd och support och 
något varmt att dricka genom dörrluckan. 

Eftersom viruset så tydligt florerade bland våra besökare samt att de flesta av vår 
målgrupp tillhör någon eller flera riskgrupper hade vi ett ansvar att inte sprida viruset 
vidare. 

Vi har under hela pandemin också informerat och försökt få vår speciella målgrupp att 
vaccinera sig, speciellt då FAS 3 inleddes. Platser och koordinering med andra 

http://www.hepatitbussen.se/


frivillighetsorganisationer gick mycket bra då vi alla arbetade mot samma mål. Tex 
kunde vi guida och hänvisa våra besökare och medlemmar till där det erbjöds 
vaccinering, bl.a. sprututbyten, LARO-mottagningar och vårdcentraler för hemlösa. 

Vi kunde informera målgruppen både på plats och genom vår Coronasajt utifrån ett 
brukarperspektiv. 

Ett tillfälligt massvaccinationscentrum öppnades även i klubb- och konsertarenan 
Fållan, alldeles runt hörnet från vår förening.  

 

Chemsex 

Den 22 december var vi tillsammans med andra partners inbjudna till HIV-Sveriges 
rundabordssamtal om droger och sex (chemsex). Medverkade från oss gjorde 
ordförande Niklas Eklund samt andra personer insatta i frågan. Syftet med diskussionen 
var att bredda debatten och se hur man kan leda arbetet framåt. 

 

Sprututbyte 

Vi har delat ut över 6000 kits med sprutor och kanyler samt annan 
smittskyddsutrustning under 2021. 

Vi inledde också ett utbudssamarbete med den svenska webbutiken Emedic där man 
lugnt och tryggt kan beställa verktyg från det brittiska harm reduction-företaget 
Exchange Supplies. Svenska brukare som beställer sina sprutor och kanyler från 
Storbritannien får dem ofta beslagtagna av tullen. Nu riskerar man inte detta i 
fortsättningen. 

 

Överdosprevention 

Vi har kunnat distribuera tusentals av naloxondoser i olika former genom donationer 
från organisationer utomlands. Detta sköts av frivilliga aktivister nära föreningen. Vi 
skickar även naloxon i posten till folk över hela landet. 

 

https://www.brukarforeningarna.se/corona/
https://emedic.nu/


I Juli påbörjade vi arbetet med en svensk version 
av Droghjulet (The Drugs Wheel). Ett välkänt 
harm reduction-verktyg i UK för att göra folk 
mer medvetna om olika substansers effekter och 
risker, med speciell fokus på nätdroger eller NPS 
(Nya Psykoaktiva Substanser). Det blir därmed 
den första skandinaviska versionen. 

 

 

 

 

 

 

 

I Mars började vi distribuera fentanylstickor som 
ett ytterligare sätt att förebygga överdoser. De 
importeras från USA och möjliggör att man kan 
testa sina droger för olika fentanyl-varianter och 
på så sätt veta vad man stoppar i sig. De skickas 
även via posten. 

 

 

 

 

Vi har också, för våra medlemmar räkning, 
tagit reda på om polis automatisk tillkallas 
vid SOS Alarm om en misstänkt överdos. 

Anledningen är att många är rädda för 
polisen och att bestraffas om de ringer efter 
en ambulans, och vi ville se om det fanns en 
praxis att polisen alltid följer med på sådana 
alarm. 

Svaret vi fick var att det varierar beroende 
på situation, är patienten lugn så tas inte polis med i samtalet. Är det rörigt eller hotfullt 
kan polis tas med för att assistera ambulansen. 

Vår tolkning är att tveka aldrig att ringa efter en ambulans men se till att situationen på 
platsen inte kan utgöra ett hot för ambulanspersonalen att göra sitt jobb. 



Det går inte att garantera att polisen inte kommer att dyka upp, men det går att ta bort 
vissa element som gör att det är sannolikt att polisen följer med på larmet. 

 

Drogvarningar 

Brukarföreningen Stockholms system för varningar om dåliga droger och annan bra 
harm reduction-information har utfärdat 28 varningar om allt från fulalkohol till brunt 
heroin med kristaller i. 

Vi finns f.n. på dessa sociala medier: 

 Facebook (sida med +4700 följare) 

 Facebook (grupp med 60 medlemmar) 

 Telegram  (med 5 prenumeranter) 

 Twitter med (med 1205 följare) 

 Instagram (med 1205 följare) 

Vi har även noga följt med vad som händer med Folkhälsomyndighetens nya 
Varningssystem för Narkotika (VSN) som annonserades ut att de skulle komma igång 
under 2021-2022. Vi har ambition att på något sätt gå med i FHM:s varningssystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



14. Utbildning & forskning 

Under hösten-vintern 2020 genomförde 
Brukarföreningen Stockholm en enkät bland 
våra besökare som gick ut på att ta reda på 
hur COVID-19 påverkat resesätt, möjlighet att 
upprätthålla sin hygien och drogsituationen. 
Vi fick in totalt 90 svar på enkäten, vars 
resultat publicerades i början på 2021. 

Det som stod ut mest var att hela 84 procent 
sa att de inte haft svårare att ta hand om din 
hygien under COVID-19.  

Den höga siffran är förvånande, men det verkar som att vår målgrupp ändå lyckats sköta 
sin hygien under pandemin relativt bra, och ofta har de löst det själva, men också tack 
vare att många härbärgen och liknande ställen har kunnat vara öppna. 

Utmärkande var också att hälften inte haft svårare att få tag på droger under pandemin 
medan den andra hälften svara ja. 

Studien blev bl.a. omnämnd i Correlation Network, det största europeiska nätverk för 
harm reduction, olika nyhetsbrev, Situation Sthlm, nyhetsbyrån Drugnews samt Svensk 
förening för Beroendemedicin. 

 

I Mars hjälpte vi Folkhälsomyndigheten att sprida den europeiska webbundersökningen 
om droger. Den riktar sig varje år till människor som har erfarenhet av droger. 
Undersökningen bidrar till att öka kunskapen om narkotikaanvändningen i Sverige och 
Europa. Andra studier som vi medverkat i under året var Global Drug Survey. 

 

Den 2:a Juni fick vi studiebesök och hade lunchmöte med 
riksdagsledamoten Nicklas Attefjord (mp) som bl.a. sitter 
i Socialutskottet. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/filer/COVID19_BF_STHLM_ENKAT_WEBB.pdf
https://drugnews.nu/2021/03/18/eu-studie-fragar-narkotikabrukare-direkt/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/drugsurvey


Den 19 Augusti hade vi besök av Lynn Jefferys från 
harm Reduction-organisationen Uisce Dublin. Ett 
härligt möte mellan peers och aktivister! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 20 November hade vi en föreläsning hos RFSL 
Stockholm om hur vi arbetar, vårt sprututbyte, 
Drogvarningar och naloxon.  

 

 

 

 

Den 17 december var vi till BoKlara och deltog på ett 
deltagarmöte med personal från verksamheten och 
dess besökare. BoKlara är en dagverksamhet för 
utsatta kvinnor som lever med ett beroende eller som 
kämpar för att bli drogfria. Ett par stycken från Utan 
Skyddsnät var också med på mötet. 

Vi berättade om våra föreningar och fick även en mer 
ingående inblick i BoKlaras verksamhet. Det var ett 
givande möte och vi kommer fortsätta våran dialog 
och kontakt. Vi alla jobbar ju med samma målgrupp. 
Det vill säga att förbättra livssituationen för utsatta 
kvinnor och förstärka dess rättigheter. 

 

 

 

Under slutet på 2021 så började vi arbeta med läkaren Disa Dahlman i Skåne. Målet var 
att ta fram en enkät om screening för bröst och livmoderhalscancer inriktade till kvinnor 
som använder narkotika. Vår kvinnoansvarig Linn hjälpte Disa att komma med tankar 



och idéer om själva enkäten. Hur frågorna kunde omformuleras och så vidare. Disa och 
Linn hade några digitala möten där Disa gick igenom det hela med feedback från Linn.  

När enkäten var klar skickades dem till oss då det var vi som fick till ansvar för att de 
skulle bli ifyllda. Det visade sig att det inte alls var svårt att få vår kvinnliga målgrupp att 
fylla i enkäterna.  Insamling av enkäter pågick under hela första halvåret 2022. 

 

Under året har vi också som vanligt haft många förfrågningar om att delta i intervjuer, c-
uppsatser och andra mindre studier.  

Några av dessa var: 

 Masteruppsats av studenter på Sociologiska institutionen vid Uppsala 
universitet som undersökte upplevelser av att vara patient inom 
beroendevården, mer specifikt Läkemedelsassisterad rehabilitering vid 
opioidberoende (LARO). Ytterligare fokus låg på hur patienter upplever sitt 
inflytande och medskapande inom ramen för behandlingen.  

 B-uppsats om social exklusion av studenter på socionomprogrammet vid 
Högskolan i Gävle. Uppsatsen handlade om problematiskt bruk av droger där 
man ville få insikt i begreppet stämpling och stigmatisering av brukare.  

 Mastersuppsats i sociologi vid Uppsala universitet som undersökte hur 
föreningar på olika sätt hjälper brukare utan att kräva att de slutar bruka 
narkotika. Medlemmars upplevelser av identitet och tillhörighet, samt deras 
syn på sina möjligheter i nuet och framtiden. ”When a constant stream of 
normal folk came in through the door” finns att läsa här. 

 

Då år 2021 fortfarande präglades av covidpandemin så var det knappt några fysiska 

föreläsningar alls. Däremot fanns det en hel del som anhölls digitalt. Vår 

kvinnoansvariga Linn deltog i många av dem. Bland annat i en som handlade om mäns 

våld mot kvinnor. Detta oerhörda problem som behöver upplysas gång på gång. Våran 
målgrupp är oftast extra utsatta för såväl våld som övergrepp. 

  

http://www.brukarforeningarna.se/stockholm/masteruppsats_2021.pdf


15. Media 

Mars 

Medverkan i artikel i Bulletin genom 
ordförande Niklas Eklund om hur allt fler 
europeiska länder överväger 
avkriminalisering av eget bruk och innehav 
av narkotika. 

 

Juni 

Ordförande Niklas Eklund medverkade i senaste 
numret av Situation Sthlm om vaccinering mot 
Corona inom vår målgrupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 

2021-07-08 - Drop-in på buss som testar och behandlar hepatit C (Karolinska 
Universitetssjukhuset) 

2021-07-07 - Nu rullar hepatitbussen i Stockholm: ”Folk är jätteglada för 
hjälp” (Tidningen Syre) 

2021-07-07 - Rullande pilotprojekt ska rädda sprutnarkomaner (ETC) 

2021-07-07 - Ny buss ska ge stockholmarna snabbare vård mot hepatit C (P4 
Stockholm) 

 

Augusti 

Den 27 Augusti intervjuades ordförande Niklas Eklund och beroendeläkare Martin 
Kåberg av P4 Stockholm om hur pandemin påverkat drogmarknaden och dödligheten. 

https://bulletin.nu/narkotika-skordar-tre-liv-om-dagen-ar-avkriminalisering-vagen-framat
https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2021/07/drop-in-pa-buss-som-testar-och-behandlar-hepatit-c/
https://tidningensyre.se/2021/9-juli-2021/nu-rullar-hepatitbussen-i-stockholm-folk-ar-jatteglada-for-hjalp/
https://tidningensyre.se/2021/9-juli-2021/nu-rullar-hepatitbussen-i-stockholm-folk-ar-jatteglada-for-hjalp/
https://www.etc.se/inrikes/rullande-pilotprojekt-ska-radda-sprutnarkomaner
https://sverigesradio.se/artikel/ny-buss-ska-ge-stockholmarna-snabbare-vard-mot-hepatit-c
https://sverigesradio.se/artikel/kraftig-minskning-av-heroin-dodligheten-halverad-under-pandemin


I slutet på Augusti medverkade Hepatitbussen i Situation STHLM i en större artikel 
kallad Street C - Hepatitbussen - Ny uppsökande verksamhet på gatan.  

 

September 

Ordförande deltog på P4 Stockholm den 10:e September och pratade om hur antalet 
anmälda narkotikabrott i Stockholm Stad har ökat kraftigt de senaste åren. 

Den 1:a September medverkade Hepatitbussen i artikel hos NetdoktorPro kallad 
Portabel mottagning framgångsrikt för att nå hepatit C-smittade. 

 

Oktober 

Den 4:e oktober intervjuades Tommy Mellberg av P4 
Stockholm om drogsituationen. Inslaget handlade 
om hur många och stora beslag av amfetamin 
tillfälligt har strypt tillgången på Stockholms gator, 
och det har påverkat narkotikans kvalitet. 

- Det finns mycket pulver men inte så mycket 
tjack kanske. Det har förekommit ett par 
varianter av amfetamin som har varit dödliga. - Man använder då slagget som 
blir över, något som kan ge frossa och blodförgiftning, varnar Mellberg. 

Den 28 Oktober publiceras en lång temaartikel om Hepatitibussen av läkemedelsbolaget 
MsD kallad STREET C HEPATITBUSSEN – kortar vägen till vård för de mest utsatta. 

 

November 

Ordförande Niklas Eklund intervjuades i P4 
Stockholm om att det ska bli lättare att få tag på rena 
sprutor – oavsett var man bor. Detta efter 
regeringens förslag som innebär att den som vill 
göra bytet inte måste vara bokförd i regionen. 
Lyssna här.  

 

Hepatitbussen omnämndes av Hiv-Sverige under europeiska testveckan 22-29 
november (höstversionen) där man bl.a. kunde läsa mer om kampanjen och vikten av att 
testa sig för smittsamma blodsjukdomar. 

https://www.situationsthlm.se/app/uploads/2021/08/situation-sthlm-286.pdf
https://sverigesradio.se/artikel/narkotikabrotten-okar-det-blir-varre-och-varre
https://www.netdoktorpro.se/infektion/artiklar/portabel-mottagning-framgangsrikt-for-att-na-hepatit-c-smittade/
https://sverigesradio.se/artikel/strypt-tillgang-efter-att-tullen-gjort-rekordbeslag-av-amfetamin
https://sverigesradio.se/artikel/strypt-tillgang-efter-att-tullen-gjort-rekordbeslag-av-amfetamin
https://www.msd.se/stories/hepatitbussen/
https://sverigesradio.se/artikel/blir-enklare-att-fa-rena-sprutor-valkomnas
https://hiv-sverige.se/hepatitbussen/


I Novembernumret (277) av 
Situation Sthlm så intervjuades 
ordförande om narkotikaläget i 
huvudstaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 

Stor TT-artikel publicerad med flera röster, bl.a. vår ordförande Niklas Eklund och 
professor Markus Heilig, om att ytterligare en tung instans (Samsjuklighetsutredningen) 
uppmanar regeringen att utreda förbudet mot att använda narkotika. 

 

 

 

Pressmeddelanden 

 2021-12-15 - Brukarhälsa är tillbaka! 

 2021-07-05 - STREET C - HEPATITBUSSEN - Ger möjlighet till snabb vård för de 
mest utsatta 

 2021-01-19 - Analys och resultat av anonym minienkät om påverkan från covid-
19 hos besökare på brukarföreningen stockholm  

https://www.situationsthlm.se/tidningsarkiv/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/k6ey6v/socialministern-duckar-i-narkotikafragan
https://www.mynewsdesk.com/se/brukarforeningen-stockholm/pressreleases/brukarhaelsa-aer-tillbaka-3151200
https://www.mynewsdesk.com/se/brukarforeningen-stockholm/pressreleases/street-c-hepatitbussen-ger-moejlighet-till-snabb-vaard-foer-de-mest-utsatta-3114915
https://www.mynewsdesk.com/se/brukarforeningen-stockholm/pressreleases/street-c-hepatitbussen-ger-moejlighet-till-snabb-vaard-foer-de-mest-utsatta-3114915
https://www.mynewsdesk.com/se/brukarforeningen-stockholm/pressreleases/analys-och-resultat-av-anonym-minienkaet-om-paaverkan-fraan-covid-19-hos-besoekare-paa-brukarfoereningen-stockholm-3065862
https://www.mynewsdesk.com/se/brukarforeningen-stockholm/pressreleases/analys-och-resultat-av-anonym-minienkaet-om-paaverkan-fraan-covid-19-hos-besoekare-paa-brukarfoereningen-stockholm-3065862


16. Internationellt  

Ett briefingpapper från det internationella harm 
reduction-nätverket Correlation European Harm 
Reduction Network publicerades.  

Det handlade om hepatit C prevention, testning 
och behandling fungerar för människor som 
använder droger i 15 olika EU-länder.  

Vi var med och bidrog med fakta och information 
till rapporten. 

 

 

 

 

 

Den 29 Mars släpptes en rapport om 
skadereduktionsläget i Europa 2020, och 
självklart var vi, precis som förra året, med och 
bidrog till rapporten ihop med andra ideella 
föreningar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att stigma och 
diskriminering mot människor som använder 
droger fortfarande är vanligt. 

 

 

I Maj skrev föreningen på ett öppet brev till stöd för att avkriminalisera innehav av små 
mängder droger i Litauen. Brevet skrevs under tillsammans med många andra 
europeiska och internationella föreningar som arbetar med drogfrågor och 
marginaliserade grupper. 

Ett EU-projekt som vi var med och bidrog till under 
2021 ochsom är värt att nämnas här var Starter kit 
for HCV testing in the community by the community, 
som är en grundmanual för att testa efter hepatit C 
av och inom brukarrörelsen. 

 

 

 

https://www.correlation-net.org/resource-center-publications/
https://www.correlation-net.org/released-today-civil-society-perspective-on-harm-reduction-in-europe/


Mellan den 10-12 November pågick European Harm 
Reduction Conference (EHRC) 2021 i Tjeckien. Ordförande 
Niklas Eklund var på plats och deltog under tre intensiva 
dagar. 

 

 

 

 

 

 

 

Under April månad arrangerade Nätverket EuroNPUD en serie av spännande 
webbseminarier kring temat PEER WORKS, som vi deltog i. Ämnen som behandlades var 
rättigheter inom LARO, peer-ledd harm reduction (skadelindring), naloxon och exempel 
på p2p-program från en rad olika länder. 

 

 



I slutet på September deltog ordförande 
Niklas Eklund i en viktig workshop om 
framtidens narkotikapolitik inom EU 
tillsammans med andra partners från 
det civila samhället. Arrangör var The 
Civil Society Forum on Drugs (CSFD) 
och motet hölls i Wasawa, Polen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17. Ekonomin 

Ekonomin är fortsatt ansträngd varje år men ändå lyckas vi med vårt arbete och 
uppsatta mål.  

Glädjande för 2021 så ökade antal gåvor och donationer till föreningen. 

Vi hänvisar till årsredovisningen för mer detaljer. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


