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Förord 
 
Föreliggande rapport är Sveriges första baslinjestudie om blodburen smitta hos 
injektionsnarkomaner. Studien har genomförts under perioden 1 juli 2007-31 augusti 
2008. Delgivning av provresultat och vaccination har pågått t.o.m. mars 2009.  
 
Rapporten har färdigställts i samarbete med Karl Marosi, sociolog, Köpenhamn och  
Kamalesh Sarkar, epidemiolog, Calcutta samt Stig Elofsson, statistiker, Stockholm. 
 
Undertecknade är huvudansvariga för studien och kritik ska i första hand riktas till oss. 
 
Vi vill tacka alla som gjort denna studie möjlig; de 1145 personer som intervjuats och 
provtagits, våra kunniga och oförvägna medarbetare (beteendevetare, biomedicinska 
analytiker, läkare, sjuksköterskor) som med gott humör och elegans sökt upp injektions-
narkomaner var de än befunnit sig och blodtestat, intervjuat, delgivit provsvar samt 
vaccinerat.  
 
Baslinjestudien har skett i samverkan med sjukvård, socialtjänst och frivilligorgani-
sationer som öppnat sina dörrar, upplåtit lokaler och delat med sig av kunskap och 
erfarenheter. 
 
Särskilt tack riktas till Akutmottagningarna på Maria Beroendecentrum AB och 
Beroendecentrum Stockholm, Infektionsmottagningarna, Huddinge sjukhus, 
Socialtjänstens mobila team, Enheten för hemlösa, Stadsmissionen (i alla dess former), 
Frälsningsarmén, Hållpunktens läkarmottagning samt klientorganisationen Dianova.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra finansiärer: Socialmedicinska häktesprojektet och 
Smittskyddsenheten som gav oss startbidraget, Maria Beroendecentrum som stött hela 
vägen och Stockholms läns landsting som tillskjutit det stora ekonomiska anslaget. 
 
Ambitionen med Baslinjestudien är att öka kunskapen om blodburen smitta hos 
injektionsnarkomaner och kunna utgöra grund för kloka beslut och åtgärder inom 
området. Förhoppningen är att resultaten ska användas för att upprätta individuella 
vårdplaner och integrerade vårdkedjor för injektionsnarkomanernas smittsjukdomar  
och i förlängningen minska smittspridningen. 
 
Vår återstående uppgift är att rapportera internationellt och knyta ihop resultaten med 
missbruksforskning som pågår i övriga Europa. 
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1. Sammanfattning 
 
Baslinjestudien omfattar 1145 personer som 1 juli 2007 – 31 augusti 2008 testades 
för de blodburna infektionerna HIV, hepatit B (HBV) och hepatit C (HCV) . I stort 
sett samtliga deltog i en intervjuundersökning om sina narkotika- och sexualvanor. 
Serumantikroppar mot hepatit A virus (HAV) har också analyserats, men då HAV 
smittar via infekterad avföring och inte genom injektioner, redovisas inte dessa data i 
denna rapport. 
 
Av studiens 1145 deltagare uppfyller 720 personer inklusionskriteriet d.v.s. de 
uppger sig ha injicerat narkotika minst en gång de senaste 12 månaderna (Aktiva 
Injektionsnarkomaner). 
 
Därtill tillkommer 148 personer som inte har injicerat narkotika under de senaste 
12 månaderna (Icke Aktiva Injektionsnarkomaner) men gjort det tidigare samt 
182 personer som aldrig eller i stort sett aldrig har injicerat (Ej Injektionsnarko-
maner). Den sistnämnda gruppen kan vara personer med sociala problem och/eller 
andra missbruksproblem än injicerad narkotika och som uppehåller sig i miljöer där 
narkomaner vistas. Några av dem är partners till injektionsnarkomaner.  
 
Ytterligare 95 personer har provtagits, men har givit ofullständiga eller inga 
intervjusvar (Ej eller Ofullständigt Intervjuade). Rapporten fokuserar på resultatet 
från de Aktiva Injektionsnarkomanerna. 
 
Studien har varit uppsökande. Mobila team av läkare/psykolog/sjuksköterskor/ 
undersköterskor/biomedicinska analytiker har kontaktat, intervjuat och provtagit 
missbrukarna i utomhusmiljöer där de vistas eller på de institutioner de passerar. 
Teamets storlek har anpassats efter förhållandena på studieplatserna. 
 
De provtagna har delgivits resultaten via regelbundna läkarmottagningar där även 
förebyggande rådgivning och vaccination skett. Hittills har 90 % nåtts för delgivning 
av provresultat och 75 % av de hepatit B negativa har påbörjat eller genomfört sin 
vaccinering. Mobiltelefonen har varit ett ovärderligt hjälpmedel i kontakten med 
missbrukarna.  
 
Medelåldern bland de kontaktade Aktiva Injektionsnarkomanerna är 40 år, av dem är 
73 % män. Andelen ensamstående och utan fast bostad är hög, men mer än hälften 
har egen bostadsadress. I detta avseenden är kvinnorna något bättre ställda. Andelen 
förvärvsarbetande bland de Aktiva Injektionsnarkomanerna är 8 %. Mer än två 
tredjedelar har varit häktade och/eller suttit i fängelse, kvinnor i signifikant lägre 
utsträckning än män. Andelen utlandsfödda är 17 %. 
 
Narkotikadebuten sker i genomsnitt vid 15 års ålder. Det gäller såväl pojkar som 
flickor. Debutdrog är oftast cannabis/hasch/marijuana (i studien benämnt THC, 
förkortning för den aktiva komponenten tetrahydrocannabinol).  
Injektionsmissbruket börjar i genomsnitt fyra år senare och här uppger tre fjärdedelar 
amfetamin som debutdrog och en fjärdedel heroin. Blandmissbruk är vanligt. 
 
Riskbeteendet både avseende injektionsvanor (dela nålar, pumpar/sprutkolvar för 
injicering, injektionslösning, filter och tussar) och sexuellt (oskyddade samlag, 
många partners) är utbrett, i synnerhet hos kvinnor. Nästan fyra procent av kvinnorna 
har haft minst 20 olika sexualpartners, medan det hos männen rör sig om en procent. 
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Av de Aktiva Injektionsnarkomanerna svarade 171 (23 %) att de ingick i ett 
Metadon/Subutex/Suboxoneprogram (läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid 
opiatberoende). En betydande andel av dem uppgav att de injicerat efter att 
behandlingen påbörjats. 
 
Femtioen personer av de 720 Aktiva Injektionsnarkomanerna (7,1 %) och sextiotre 
personer av de totalt 1145 testade personerna (5,5 %) var HIV positiva. Något 
mindre än var tredje – sjutton personer – av de 63 HIV positiva var nyupptäckta 
d.v.s. inte kända i förväg. Samtliga nyupptäckta HIV positiva har delgivits resultaten 
och – med ett undantag – inom 24 timmar ledsagats till infektionsklinik för 
uppföljning. 
Ett av de nyupptäckta HIV fallen har, enligt egen uppgift, aldrig varit injektions-
narkoman. För två av de nyupptäckta HIV fallen är missbruksanamnesen osäker. 
Tre av de nyupptäckta HIV positiva fallen uppger sig inte ha injicerat narkotika de 
senaste 12 månaderna. 
 

Deltagare i Baslinjestudien HIV Positiva fall 

Kategori Antal Nyupptäckt Tidigare kända Summa 
Aktiva Injektionsnarkomaner    720 11 40 51 
Icke Aktiva Injektionsnarkomaner    148   3   6   9 
Ej Injektionsnarkomaner    182   1   0   1 
Ej eller Ofullständigt intervjuade      95   2   0   2 

Summa 1145 17 46 63 
    

 
Av de Aktiva Injektionsnarkomanerna var 82 % positiva för HCV, jämfört med 11 % 
av de intervjupersoner som uppgett sig aldrig ha injicerat. Hälften av de Aktiva 
Injektionsnarkomanerna (50 %) har haft HBV infektion och en procent är kronisk 
bärare, d.v.s. smittsamma. Elva procent har blivit vaccinerade tidigare och de 
resterande negativa (38 %) har erbjudits vaccination, liksom de 84 % negativa bland 
dem som aldrig injicerat narkotika. 
 
Injektionsnarkomanernas ålder, tiden för deras narkotikadebut och hur länge de 
injicerat korrelerar signifikant (p< 0,01) till graden av infektion med HIV, HBV och 
HCV. Någon sådan signifikans till riskbeteende med nålar, pumpar (sprutkolvar) 
saknas. Dock delar känt HIV positiva i mindre utsträckning än övriga nålar, pumpar 
och använder oftare kondom vid samlag, vilket kan tolkas som att information nått 
fram om hur de ska förhindra att sprida smitta. 
 
För HCV (men inte HIV och HBV) finns en signifikant högre risk (p< 0,01) för de 
som delar parafernalia (injektionslösning, filter för att rena lösningen, tussar för 
avtorkning av blod o dyl.). 
 
Eftersom narkotikadebuten hos flertalet sker så tidigt, krävs insatser redan i skolans 
mellanstadium för att hindra eller skjuta upp debuten. Det tar i genomsnitt fyra år 
innan de unga missbrukarna övergår till att injicera narkotika. Detta intervall bör 
intensivutnyttjas för att förhindra övergången till injektionsnarkomani. 
 
Regelbunden testning av injektionsnarkomaner och infektionsförebyggande 
information i samband med delgivning av testresultaten bör kunna ha effekt på 
smittspridningen åtminstone av HIV. Den mer mödosamma delgivningen är i detta 
avseende minst lika viktig som provtagningen. 
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2. Bakgrund  
 
År 2003 föreslog den dåvarande regeringens nationella narkotikasamordnare Björn 
Fries att sprututbytesprojekten i Lund och Malmö, som då varit en av Socialstyrelsen 
kontrollerad försöksverksamhet sedan slutet av 1980-talet, skulle permanentas och 
att liknande verksamheter – om vissa villkor uppfylldes – skulle kunna inrättas i 
övriga landet. 
 
Tidigare injektionsnarkomaner inom Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS), 
ansåg att rena sprutor inte fungerar som skydd mot hepatit C, en annan blodburen 
virusmitta hos injektionsnarkomaner. De efterlyste forskning om hur hepatit C 
viruset överlever i injektionslösning, filter och tussar som används vid injiceringen, 
s.k. parafernalia. 
 
Maria Beroendecentrum AB (MBAB) initierade omgående ett utvecklingsarbete för 
att skaffa mer kunskap om HIV, hepatiter och injektionsmissbruk. Personal företog 
studieresor till sprututbytesprogram i Lund, Malmö, Oslo, Helsingfors och Zürich. 
Narkotikamissbrukares injektionsteknik fotodokumenterades i Oslo och Stockholm, i 
syfte att förstå hur virus kan överföras vid injicering. Svensk och utländsk expertis 
inbjöds till en serie seminarier för att dela med sig av erfarenheter och kunskaper 
inom området. Se bilaga 8. 
 
En av de inbjudna var Dr Kamalesh Sarkar, National Institute of Cholera & Entereric 
Diseases, Indien. Dr Sarkar har publicerat egna forskningsresultat från 
sprutbytesverksamheter både i The Lancet och internationella epidemiologiska 
tidskrifter. Se bilaga 7. Dr Sarkar besökte också Smittskyddsinstitutet och framförde 
nödvändigheten av en baslinjestudie om HIV och hepatiter bland 
injektionsnarkomaner inför ett eventuellt sprututbytesprogram inom 
Stockholms läns landsting. En baslinjestudie görs med avsikt att ta fram grundfakta, 
som beskriver ett problems omfattning och inriktning. 
 
Studien tillkom på initiativ av Kristina Hillgren, leg. psykolog och 
utbildningsansvarig vid MBAB. År 2006 skrev Kamalesh Sarkar och Kristina 
Hillgren förslag till en baslinjestudie om blodburen smitta bland injektionsarkomaner 
i Stockholms läns landsting. Förslaget tillställdes samverkanspartners inom sjukvård, 
socialtjänst och frivilligorganisationer. Det mottogs positivt. Professor Sven Britton. 
Karolinska Institutet ställde sig till förfogande som forskningsansvarig för studien. 
 
Professor Britton ansökte om etikprövning för den föreslagna baslinjestudien om 
blodburen smitta hos injektionsnarkomaner i Stockholms län, med målsättning att 
inventera smittspridning och erbjuda vaccination samt socialmedicinska åtgärder. 
Karolinska Institutet föreslogs bli forskningshuvudman, professor Britton 
forskningsansvarig och psykolog Hillgren, projektledare. Etikprövningsansökan 
beviljades juni 2007. Senare har fyra kompletterande ansökningar beviljats. 
Se bilaga 1. 
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Studien har genomförts i samverkan mellan Karolinska Institutet (KI), Maria 
Beroendecentrum AB (MBAB), Smittskyddsenheten (SME), Socialmedicinska 
Häktesprojektet (SHP), Infektionsklinikerna vid Karolinska Universitetssjukhuset, 
Hållpunkten läkarmottagning för hemlösa, Beroendecentrum Stockholm (BCS), 
Akutkliniken Södersjukhuset, Socialtjänsten och Socialförvaltningen i Stockholm. 
 
MBAB har utgjort den lokalmässiga och administrativa grunden för studien, och har 
finansierat projektledarens lön fram till 1 juli 2008. 
 
Socialmedicinska häktesprojektet, Smittskyddsenheten och MBAB bidrog finansiellt 
under det första halvåret. Stockholms läns landsting, HSN förvaltning tillsköt den 1 
februari 2008 det största ekonomiska bidraget. 
 
Datainsamling, intervjuer och provtagningar gjordes under två perioder: 
Etapp 1 Fältstudien 1/7 – 31/8 2007 
Etapp 2 Institution/Fältstudien 1/9 2007 – 31/8 2008. 
 
Delgivning av provsvar och vaccinationer fortgick t.o.m. 31 mars, 2009. 
 
 

3. Syfte  
 
Baslinjestudiens syfte är 
 
– att provta en rimligt stor grupp, d.v.s. 10 % av det uppskattade antalet injektions-
narkomaner i Stockholms län för att bestämma förekomst av Humant Immunbrist 
Virus (HIV), hepatit A virus (HAV), hepatit B virus (HBV) samt hepatit C virus 
(HCV) 
 
– att möta injektionsnarkomanerna i den miljö där missbruket förekommer 
 
– att via intervju kartlägga social bakgrund, typ av missbruk och smittriskbeteenden 
gällande injektions- och sexualvanor 
 
– att vid särskilda läkarmottagningar informera de provtagna om deras testresultat, 
och vid behov vaccinera mot hepatit B samt ledsaga nyupptäckt HIV positiva till 
infektionsklinik 
 
– att rapportera studiens resultat såväl nationellt (Stockholms läns landsting) som 
internationellt (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 
EMCDDA och United Nations General Assembly Special Session on HIV/Aids, 
UNGASS) samt i vetenskapliga tidskrifter. 
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4. Metod  
 
I rapporten redovisas resultat från en baslinjestudie av Stockholms Läns aktiva 
injektionsnarkomaner. Studien utfördes från den 1 juli 2007 – 31 aug 2008. 
Baslinjestudiens mål var att intervjua och testa tio procent av denna population 
vilken enligt beräkningar från 1998 uppgår till 7 800 personer. 
Referens: CAN 1998 års kartläggning samt personligt meddelande januari 2009 
Ulf Guttormsson, Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN). 
 
En baslinjestudie är explorativ, varken experimentell eller hypotesprövande. Den kan 
ses som en typ av tvärsnittsstudie avsedd att skaffa en kunskapsbas inom ett område. 
Dessa grundfakta bildar en baslinje utifrån vilken jämförelser kan göras över tid. 
Baslinjestudien genomförs oftast i avsikt att via fortsatta studier bedöma effekten av 
insatta åtgärder. Effektiviteten hos insatta åtgärder kan sedan mätas, jämföras och 
värderas mot baslinjen. 
 
Kategorisering av studiens deltagare 
 
Studien kom att omfatta 1145 deltagare. Med utgångspunkt från uppgifterna om 
drogmissbruk har de intervjuade kategoriserats i tre grupper: 
 

- Aktiva Injektionsnarkomaner, personer som uppger att de injicerat under 
de senaste 12 månaderna (720 personer) 

- Icke Aktiva Injektionsnarkomaner, personer som uppger att de injicerat 
men att de ej gjort detta under de senaste 12 månaderna (148 personer) 

- Ej Injektionsnarkomaner, personer som uppger att de aldrig injicerat men 
som vistas i samma miljöer som injektionsmissbrukarna (182 personer). 
 

En ytterligare grupp på 95 personer har provtagits, men lämnat inga eller 
ofullständiga intervjuuppgifter. Gruppen benämns Ej eller Ofullständigt 
intervjuade och ingår därför inte i intervju redovisningen utan endast i 
redovisningen av serologiresultaten. 
 
Separata analyser har gjort för kvinnor och män och redovisas fortlöpande i texten. 
 
Representativitet 
 
Baslinjestudiens målgrupp är Aktiva Injektionsnarkomaner, d.v.s. personer som 
uppger sig ha injicerat narkotika under de senaste 12 månaderna. Oavsett hur 
injektionsnarkoman definieras, finns inga säkra aktuella uppgifter om hur stor 
gruppen är i Stockholms län och därmed heller inte hur den fördelar sig 
demografiskt. Resultaten som presenteras kan alltså inte generaliseras till att gälla 
gruppen injektionsnarkomaner i stort, eftersom ingen känner den i alla dess delar. 
Helt klart är exempelvis att ännu socialt fungerande injektionsnarkomaner inte nåtts i 
någon större utsträckning i denna studie. 
 
Under samma period som Baslinjestudien, så har klientorganisationen Convictus 
testat drygt 200 missbrukare. De ingår ej i Baslinjestudien. Det rör sig om personer 
där den sociala och åldersmässiga sammansättningen sannolikt liknar Baslinje-
studiens. 
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Tillförlitlighet 
 
Undersökarnas intryck är att deltagarna i studien sökt ge en sanningsenlig bild av 
sina narkotika-, injektions- och sexualvanor. Men i likhet med den övriga 
befolkningen torde också deltagarna i denna studie, omedvetet eller medvetet ha en 
benägenhet att anpassa sina intervjusvar till vad de tror undersökarna förväntar. 
 
Vissa data förstärker detta intryck av sanningsenlighet. Många av de personer som 
deltar i läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende uppger således 
att de injicerat under pågående behandling. Ville de framstå i en mer positiv dager 
kunde de förneka detta. 
 
Minnesfaktorn är något som påverkar reliabiliteten i intervjuundersökningar. Det är 
svårt, inte bara för denna målgrupp, att minnas dagliga beteenden som ligger långt 
tillbaka i tiden. Det är uppenbart att uppgifter, händelser och situationer som skedde 
för länge sedan, kan bli osäkra. 
 
Deltagarnas skriftliga samtyckte inhämtades innan intervju och provtagning. Om den 
tillfrågade inte ville eller kunde medverka i intervju, så erbjöds ändå provtagning.  
I allmänhet genomfördes intervjuerna avskilt och i avspänd atmosfär. 
 
Bemanning 
 
Sammanlagt 38 personer har medverkat som intervjuare och/eller provtagare samt 
administratörer. Tiden för medverkan varierar från ett par timmar upp till 15 
månader. Projektarbetet skedde oftast vid sidan av det vanliga yrket. Representerade 
professioner var läkare, psykolog, sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinska 
analytiker, mentalskötare, medicine kandidater samt alkohol och drogterapeuter. Ett 
tiotal volontärer har dessutom bidragit med olika uppgifter inom projektet, som 
chaufförer, motivatörer, serveringspersonal. 
 
Specialistkompetens, intresse för forskning, skicklighet i att ta venprover, 
språkkunskaper och personlig lämplighet har varit avgörande för anställning. 
Språkkunskaper som fanns inom personalgruppen var utöver svenska och engelska 
även arabiska, franska, grekiska, italienska, kurdiska, polska, slovenska, spanska och 
tigrinja. 
 
Teammedlemmarna rekryterades av projektledaren, som också introducerade dem i 
arbetsuppgifter och intervjuteknik. Projektledaren inledde arbetspassen med en 
genomgång av studiens aktuella läge samt en noggrann förberedelse inför 
förestående uppsökarverksamhet. En projektsekreterare har ansvarat för 
administration av intervjumaterial och provsvar samt planering av den uppsökande 
verksamheten och läkarmottagningar 
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Genomförande 
 
Studien har varit uppsökande, d.v.s. baslinjestudiens personal har kontinuerligt sökt 
upp de platser där injektionsnarkomaner erfarenhetsmässigt finns. 
Ett rekognoseringsarbete för att få en uppfattning om var och hur målgruppen kunde 
nås hade påbörjats sommaren 2006. Kristina Hillgren och representanter för 
klientorganisationerna Dianova och Convictus uppsökte illegala camping-platser, 
tältboenden och natthärbärgen för att få en bild av missbrukssituationen och behov 
av testning. Socialtjänstens uppsökarenhet, Socialtjänstförvaltningen HBV enhet för 
vuxna, och Stadsmissionen bidrog med värdefull information och öppnade generöst 
dörrarna till sina boenden och dagcentra. 
 
Den s.k. snöbollsmetoden användes för att skapa kontakt med målgruppen. Studiens 
inhyrda minibuss (KI-bussen) försedd med tydliga skyltar om möjlighet till HIV- och 
hepatittestning parkerades där det var känt att många narkomaner passerade. Intresset 
blev per omgående stort. Narkomaner som intervjuats och testats spred information 
om projektet till andra injektionsnarkomaner som i sin tur tog kontakt med teamet.  
 
Missbrukarna intervjuades och provtogs på inte mindre än 130 platser. 
Baslinjestudiens personal kom till fots, per cykel, i bil eller minibuss. Ett tjugotal 
platser, såsom ”Plattan”, Centralen, illegala campingplatser, flera av stadens parker, 
natthärbärgen etc. besöktes mer regelbundet. Sommartid skedde uppsökarverk-
samheten huvudsakligen utomhus. Vintertid ägde den främst rum på de institutioner 
genom vilka missbrukare regelbundet passerar. 
 
En omfattande affischeringsverksamhet bedrevs i samband med de uppsökande 
besöken. Affischer trycktes på olika språk t.ex. kurdiska och arabiska. De innehöll 
bl.a. mobilnummer till baslinjestudiens projektledare, som kunde nås dygnets alla 
timmar. Se bilaga 2. 
 
Personalen sattes samman i team anpassade till förhållandena på studieplatserna. 
På akut och intagningsavdelningar räckte det med en personal för intervju och 
provtagning. Minst två krävdes när KI-bussen var parkerad intill Plattan och liknade 
miljöer. Vid provtagning/intervju samt delgivning på institutioner med många 
deltagare, t.ex. Skarpnäcksgården behövdes tre personal. Sen kväll och nattetid 
medföljde tre team medlemmar bussen, en chaufför, en intervjuare och en som 
provtog. Denna bemanning gav den säkerhet, flexibilitet och snabbhet som krävdes 
efter mörkrets inbrott. 
 
Deltagarna var generellt sett samarbetsvilliga, vilket kan bero på projektets upp-
sökande karaktär samt att deltagandet var frivilligt. Studiens forskningsanknytning 
med Karolinska Institutets logotype på minibuss och medarbetarnas kläder, 
uppfattades också som garant för undersökningens oberoende. Detta klargjorde 
ytterligare att baslinjestudien stod fri i förhållande till kontrollerande myndigheter. 
Själva intervjun tycktes inte sällan fylla något av en terapeutisk funktion. 
 
Ett ovärderligt hjälpmedel för att nå och behålla kontakten med målgruppen var 
mobiltelefonen. Den i kombination med teamens egen rörlighet bland missbrukarna 
– mobiltelefon och mobila team – är troligtvis förklaringen till att studien nådde och 
kunde fullfölja kontakten med så många personer, på så kort tid. Ett incitament var 
också den matkupong till ICA på 100 kr som intervjupersonen erhöll när han/hon 
emottagit information om testresultat och dess konsekvenser på de regelbundet 
återkommande, särskilda läkarmottagningarna. 
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Intervju 
 
Presumtiva studiedeltagare kontaktades av baslinjestudiens personal. De förklarade 
studiens syfte samt att den bestod av intervju, provtagning och delgivning av 
provsvar i ett personligt möte med läkare/sjuksköterska. Och vid behov också 
kostnadsfri vaccination mot hepatit B. Efter att den kontaktade personen förklarat sig 
ha förstått syftet med studien och gett sitt medgivande till deltagande, intervjuades 
han/hon med ett frågeformulär innehållande 70 frågor. Frågorna berörde sociala 
förhållanden samt riskbeteenden avseende injektions- och sexualvanor. 
 
Inför projektets start befarades att målgruppens uthållighet var begränsad och att det 
skulle bli svårt att komma igenom frågeformuläret på 70 frågor. I praktiken var det 
dock få som visade bristande tålamod eller trötthetstecken under intervjun. Svaren 
kom oftast snabbt och spontant. Intervjun tog vanligtvis inte mer än 20 minuter. 
 
Utgångspunkten för baslinjestudiens intervjuer var det frågeformulär som utvecklats 
av med. dr Kerstin Käll och använts inom ”Socialmedicinska häktesprojektet”. En 
modifierad form av formuläret anpassat till baslinjestudiens speciella 
intervjusituation arbetades fram och provintervjuer genomfördes. I syfte att göra 
resultaten direkt jämförbara med internationella undersökningar, framförde 
Socialstyrelsen, önskemål från United Nations General Assembly Special Session 
(UNGASS) och The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
(EMCDDA) om komplettering av intervjuformuläret med ett antal frågeställningar 
och formuleringar. De aktuella frågorna är markerade med UNGASS i 
baslinjestudiens intervjuformulär, som biläggs rapporten Se bilaga 3. 
 
Under projektets gång har formuläret reviderats något. Det är framför allt några 
frågor om injektionsvanor som omformulerats, vilket torde ha en begränsad inverkan 
på slutresultaten. Injektionssituationen varierar ofta för den enskilde missbrukaren. 
Det är därför svårt att hitta formuleringar som täcker olika situationer och som 
samtidigt är entydiga och som ska vara enkla att besvara. I frågeformuläret 
förekommer därför flera parallella frågor som, var för sig, belyser olika sidor av ett 
och samma beteende. Samtliga intervjuade har inte besvarat alla frågor varför antalet, 
(n) varierar i redovisningen. 
 
Insamlade frågesvar kodades och har sedan bearbetats i Statistical Package of Social 
Science (SPSS) och Statistical Analysis System (SAS). 
 
Provtagning 
 
Provtagningen skedde efter genomförd intervju och utfördes vanligtvis av inter-
vjuaren. Deltagaren gav först skriftligt medgivande till att provet fick användas enligt 
biobankslagen. Därefter togs ett venöst blodprov à 5 ml i ett s.k. vacutainer rör. 
 
Provet transporterades inom 24 timmar till Avdelningen för Klinisk Virologi, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Där analyserades det för HIV, HAV, 
HBV och HCV med Abbot/Architect kits för HIVAg/Ak kombo, anti-HAV, HBsAg, 
anti-HBs, anti-HBc och anti-HCV. Material för HTLV I och II frystes ner för att 
analyseras separat. 
På regelbundet återkommande och väl annonserade läkarmottagningar har 
provresultaten delgivits deltagarna. De som testats negativa för HBV har erbjudits 
och fått HBV vaccination. Nyupptäckta positiva HIV fall har av personal omgående 
ledsagats till Infektionskliniken, Huddinge för fortsatt undersökning. 
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Nyupptäckta HCV positiva fall har inbokats på den speciella hepatitmottagningen 
(IMB) på Infektionskliniken, Huddinge för eventuell ytterligare utredning. 
 
”Doldisar och debutanter” 
 
Mot slutet av datainsamlingsperioden inriktades arbetet också på att finna mer socialt 
anpassade injektionsnarkomaner. Inom studien gick de under arbetsnamnet ”doldisar 
och debutanter”. Information med erbjudande om var provtagning kunde äga rum, 
spreds i miljöerna kring Stureplan. 
 
Augusti 2008 genomförde Sven Britton och medarbetare informationsmöten med 
flygbladsutdelning kvällstid på Stureplan. Oro för sexuell smitta uppgavs som 
främsta skäl för önskan om provtagning, som kom att omfatta ett tjugotal personer. 
Flygbladen med vädjanden om att nå och hjälpa människor i riskzonen verkar ha 
anslagit rätt ton. Projektet kontaktades nu telefonledes av personer med accelere-
rande missbruksproblem. Utöver de provtagna och intervjuade fick teamet kontakt 
med mångdubbelt fler människor i denna miljö, som därmed förhoppningsvis 
medvetandegjordes om problematiken. Aktiviteten uppmärksammades i media. 
 
Kompletteringsfrågor 
 
Baslinjestudien avslutades den 31 augusti 2008. Därefter har ett kompletterande 
intervjuformulär utarbetats med frågor om utbildning, inkomster och kostnader för 
missbruket. Det är frågor som inte finns i det ursprungliga intervjuformuläret, men 
som under studiens gång framstått som alltmer viktiga. Under första kvartalet 2009 
återintervjuades därför 300 av studiens deltagare. Resultaten av denna komplet-
terande undersökning har inte kunnat bearbetas inom tidsramen för denna studie. 
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5. Intervjuresultat 

5.1. Social bakgrund  
 
I det följande skildras om inget annat anges förhållanden som gäller gruppen Aktiva 
Injektionsnarkomaner, d.v.s. de 720 personer som tillstått att de injicerat minst en 
gång under de senaste 12 månaderna. När det angivna antalet som redovisas är lägre 
än 720, innebär det att alla inte besvarat den aktuella frågeställningen. 

Intervjupersonernas ålder och kön 
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Figur 1. Aktiva Injektionsnarkomaner. Ålder. Andel (%) n=720 
 

197  (27%)

523  (73%)

Män Kvinnor

 
Figur 2. Aktiva Injektionsnarkomaner. Könsfördelning. Andel (%) n=720 
 
Genomsnittsåldern är 40 år (medianåldern 41). Den yngste deltagaren är 17 år och 
den äldste 70 år. Två deltagare är under 20 år och tre är över 65 år. Nästan tre 
fjärdedelar, 73 % av deltagarna är män. Det finns en tendens till att kvinnorna i 
genomsnitt är något yngre än männen, medelålder 38,9 mot 40,5 för män. 
 
Skillnaden framträder främst i den yngre åldersgruppen. Det är ungefär dubbelt så 
vanligt att de kvinnliga Aktiva Injektionsnarkomanerna är 25 år eller yngre, 14 % 
som bland männen, 7 %. 
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Utländsk och svensk bakgrund  
 
Enligt Statistiska Centralbyråns definition har den person utländsk bakgrund, som 
antingen är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. 
Intervjupersonerna tillfrågades om de var födda i Sverige eller i ett annat land. 
Samma fråga ställdes om deras föräldrar. 
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Figur 3. Aktiva Injektionsnarkomaner. Utländsk och svensk bakgrund. 
Andel (%) n=720 
 
Bland de Aktiva Injektionsnarkomanerna är 17 % utrikes födda, vilket är lägre än 
den andel, 21 % som gäller för befolkningen (18 år eller äldre) i Stockholms län. 
Var fjärde Aktiv Injektionsnarkoman, 25 % har två utrikes födda föräldrar. Andelen 
utrikes födda är högre bland män, 19 % än bland kvinnor, 11 %. Finland är det 
vanligaste ursprungslandet, men ytterligare 47 länder är representerade i studien. 
Se bilaga 6.  
 
Var sjätte person av samtliga deltagare i studien (1145 personer) är utrikes född. 

Civilstånd 
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Figur 4. Aktiva Injektionsnarkomaner. Civilstånd. Andel (%) n=532 
 
Kännetecknande för gruppen är, att så många lever som ensamstående, 67 %. 
Endast 20 % bor tillsammans med en partner. Det finns en tendens (p< 0.01) 
till att kvinnor mindre ofta är ensamstående, 58 % mot 71 % av männen. 
Kvinnorna bor oftare med en partner, 26 % mot 18 % bland männen. Se tabell 2. 
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Bostad 
 
Vid undersökningstillfället bodde var tredje, 33 % på härbärge eller ”på gatan”. 
Sammanlagt har nästan hälften, 48 % saknat fast adress i kortare eller längre 
perioder under det senaste året. Kvinnor uppger något oftare att de inte bor eller 
bott på härbärge, 52 % mot 45 % av männen. Se tabell 2. Att mer än hälften ändå 
har en fast bostadsadress är sannolikt en hög andel i förhållande till bostads-
situationen för motsvarande grupp i andra länder. 

Sysselsättning/försörjning 
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Figur 5. Aktiva Injektionsnarkomaner. Sysselsättning. Andel (%) n=532 
 
Sex procent av deltagarna har heltidsarbete och tre procent arbetar deltid. 
Sammanlagt rör det sig om 45 av de 532 Aktiva Injektionsnarkomanerna 
som besvarat frågan. 
 
Huvudparten av dessa, 91 % livnär sig således på annat sätt. Mer än hälften svarar att 
de är arbetslösa eller har socialbidrag (försörjningsstöd). Nästan en tredjedel, 31 % är 
sjukskrivna, sjukpensionärer eller har förtidspension. Även om det inte framträder 
någon signifikant skillnad mellan kvinnor och män, kan det vara värt att notera, att 
fler män arbetar heltid, 7 % mot 3 % av kvinnorna, medan fler av kvinnorna är 
sjukpensionärer, förtidspensionerade, sjukskrivna eller uppbär socialbidrag, 44 % 
mot 39 % av männen. 
 
Kriminalitet 
 
Mer än fyra femtedelar, 83 % har varit häktade en eller flera gånger. Nästan två 
tredjedelar, 62 % har suttit i fängelse oftast flera gånger. Att ha varit häktad och ha 
suttit i fängelse är således mycket vanligt bland de Aktiva Injektionsnarkomanerna. 
Här finns en tydlig skillnad mellan könen (p<0.001). Det är betydligt vanligare att 
män varit häktade, 88 % mot 68 % av kvinnorna, och/eller suttit i fängelse, 
72 % mot 34 % av kvinnorna. Se tabell 2. 
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Sociodemografiska faktorer 
 
I tabell 1 och 2 nedan ges bakgrundskarakteristika för Aktiva Injektionsnarkomaner, 
Icke Aktiva Injektionsnarkomaner samt de som Ej Injicerat. 
 
För varje variabel anges hur många som besvarat respektive fråga och under detta 
uppgifter för de olika grupperna. I den sista kolumnen redovisas uppgifter om 
eventuell förekomst av signifikanta skillnader mellan de tre grupperna. 
 
”p” är lika med sannolikheten att få en lika stor eller större skillnad mellan grupper 
(t.ex. män och kvinnor) än den som framträder i resultaten om de i verkligheten inte 
finns någon skillnad mellan grupperna. 
 
”p< 0,05” innebär att det är mindre än 5 % chans att skillnaden beror på slumpen. 
 
Tabell 1. Jämförelser mellan Aktiva Injektionsnarkomaner, Icke Aktiva 
Injektionsnarkomaner samt intervjupersoner som Ej Injicerat narkotika. 
Kön, ålder och utrikes födda. 
 
 Aktiva 

Injektions-
narkomaner 

Icke Aktiva 
Injektions-

narkomaner 

Ej Injektions-
narkomaner 

Sign. 
nivå 

Totalt n= 720 148 182  
Kön n= 720 148 182  

Andel (%) män 73 71 67  
Ålder n= 719 148 182 ** 

Medelålder (m) 40.1 44.0 40.8  
Utrikes födda n= 715 148 179 ** 

Andel (%) 16.5 22.4 29.1  
Kvinnor n= 193 42 59  

Medelålder (m) 38.9 43.0 40.1  
Andel (%) utrikes födda 10.9 21.4 22.0  

Män n= 522 106 120  
Medelålder (m) 40.5 44.4 41.2  
Andel (%) utrikes födda 18.6 22.9 32.5 ** 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 
 
Beträffande kön och ålder är de Icke Aktiva Injektionsnarkomanerna i genomsnitt  
4 år äldre än de aktiva och andelen män något högre. Andelen utrikes födda är lägre 
bland de Aktiva Injektionsnarkomanerna än i de båda övriga grupperna. 
 
De Aktiva Injektionsnarkomanerna är i signifikant högre utsträckning födda i 
Sverige än deltagarna i de övriga två grupperna. Både när det gäller ålder och andel 
utrikes födda framträder likartade mönster bland män och kvinnor. Andel utrikes 
födda är klart lägst bland kvinnliga Aktiva Injektionsnarkomanerna, 11 % mot 19 % 
bland männen (p< 0,05). 
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Tabell 2. Jämförelse mellan Aktiva Injektionsnarkomaner, Icke Aktiva 
Injektionsnarkomaner samt intervjupersoner som Ej Injicerat. 
Sysselsättning, civilstånd, boende och kriminalitet. 
 

 

Aktiva 
Injektions-

narkomaner 

Icke Aktiva 
Injektions-

narkomaner 
 

Ej 
Injektions-

narkomaner 

Sign. nivå 

Sysselsättning n= 532 94 116   
Arbete (%) 8,5 16,8 24,3 *** 
Arbetslös (%) 42.5 21,1 27,8 *** 
Övrigt (%) 49,1 62,1 47,8  

Civilstånd n= 532 94 116  
Ensamstående (%) 67 72 72  

Bott på gatan eller härbärge 711 144 179 *** 
Ja, för tillfället 29.5 15.3 14.5  
Ja, men inte längre 13.2 9.0 10.6  
Nej 46.8 63.9 59.8  

Varit häktad n= 716 146 176 *** 
Ja, en eller flera gånger 83 77 59  

Suttit i fängelse n= 711 146 173 *** 
Ja, en eller flera gånger 62 58 36  

Kvinnor     
Sysselsättning n= 147 31 45  

Arbete (%) 6.1 29.0 20.0 *** 
Arbetslös (%) 41.5 19,4 24.4 *** 
Övrigt (%) 52.4 51,6 55.6  

Civilstånd n= 148 30 45  
Ensamstående (%) 58 53 73  

Bott på gatan eller härbärge n= 192 42 59 ** 
Ja, för tillfället 28.1 11.9 10.2  
Ja, men inte längre 11.5 4.8 13.6  
Nej 52.1 69.0 69.5  

Varit häktad n= 194 42 57 *** 
Ja, en eller flera gånger 68 62 30  

Suttit i fängelse n= 190 42 56 ** 
Ja, en eller flera gånger 34 38 11  

Män     
Sysselsättning n= 385 64 70   

Arbete (%) 9.4 10.9 27,1 *** 
Arbetslös (%) 42.9 21.9 30,0 **  
Övrigt (%) 47,8 67.2 42,9  

Civilstånd n= 384 64 71  
Ensamstående (%) 71 81 72  

Bott på gatan eller härbärge n= 519 102 120 *** 
Ja, för tillfället 30.1 16.7 16.7  
Ja, men inte längre 13.9 10.8 9.2  
Nej 44.9 61.8 55.0  

Varit häktad n= 522 104 119 *** 
Ja, en eller flera gånger 88 84 73  

Suttit i fängelse n= 521 104 117 *** 
Ja, en eller flera gånger 72 65 48  

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 
 
Som väntat är de Aktiva Injektionsnarkomanerna i större utsträckning hemlösa, 
arbetslösa och kriminellt belastade än de Icke Aktiva och ändå mer i förhållande till 
de som ej använt narkotika. När det gäller kriminalitet är de Icke Aktiva belastade i 
nästan samma grad som de Aktiva Injektionsnarkomanerna. Mönstret, d.v.s. 
skillnaderna mellan olika grupper, ser likartade ut bland män och kvinnor. 
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Men det finns uppenbara skillnader mellan könen. Kvinnor är i mindre utsträckning 
ensamstående (p< 0,01) och klart mindre kriminella (p< 0,001). Ser man till 
injektionsnarkomanerna, både de Aktiva och de Icke Aktiva, så är det ingen 
signifikant skillnad i andelen kvinnor och män som det senaste året har bott på 
härbärge eller på gatan. En något mindre andel av de kvinnliga Aktiva Injektions-
narkomanerna än de manliga har arbete. I förhållande till ett genomsnitt av Sveriges 
vuxna befolkning är gruppen Ej Injektionsnarkomaner klart avvikande avseende 
arbete, bostad, kriminalitet etc. 

5.2. Narkotikavanor 
 
I intervjuformuläret ingår frågor kring när man första gången tog narkotika och 
vilken drog man då använde samt om man tog denna intravenöst eller ej. Vid sidan 
av detta ingår frågor kring vilken drog man använt oftast och näst oftast under de 
senaste 12 månaderna samt om man injicerat eller ej. Uppgifter kring deltagande i 
Metadon/Subutex/Suboxone-program ingår också. Här nedan redovisas svaren på 
frågorna. 
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Figur 6. Aktiva Injektionsnarkomaner. ”Hur gammal var Du, då Du tog 
narkotika första gången?” Andel (%). n=718 
 
Nästan var tionde, 9 % var under 12 år när hon/han tog narkotika första gången och 
60 % hade debuterat innan de fyllde 15 år. Genomsnittsåldern för narkotikadebuten 
är 15 år och medianåldern är 14 år.  
 
Det finns ingen större skillnad mellan män och kvinnor, när de debuterar, 
medelåldern är 14,9 år bland män och 15,1 år bland kvinnor. 
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Debutdrog 
 
Intervjupersonerna har i en öppen fråga fått ange vilken drog de debuterade med och 
huruvida de injicerade drogen. I Figur 7 redovisas fördelningen av de vanligare 
förekommande debutdrogerna. 
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Figur 7. Aktiva Injektionsnarkomaner. Vilken drog tog Du första 
gången Du tog narkotika? Andel (%). n=716 
 
Majoriteten intervjupersoner anger cannabis, hasch och marijuana som debutdrog, 
här benämnt THC – tetrahydrocannabinol – den aktiva komponenten i dessa droger. 
Amfetamin är den enda debutdrog av betydelse vid sidan av THC. Endast 
tre procent debuterade med heroin, och sju procent uppgav andra droger. 
 
Det finns en viss könsskillnad, signifikant (p< 0.01) färre kvinnor anger THC 
som debutdrog, 59 % kvinnor mot 72 % män. I gengäld uppger kvinnor signifikant 
(p<0.01) oftare än män, amfetamin som debutdrog, 27 % jämfört med 18 % bland 
männen. 
 
Nio procent av deltagarna i undersökningen injicerade sin debutdrog. Även här finns 
en skillnad mellan kvinnor och män (p<0.05), kvinnor har oftare injicerat sin 
debutdrog, 12 % mot 7 %. 
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Debutålder vid injicering 
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Figur 8. Aktiva Injektionsnarkomaner. Hur gammal var Du, när Du injicerade första 
gången? Andel (%). n=717 
 
Mer än var tredje, 37 % började injicera innan de hade fyllt 18 år och fyra av fem 
före 26 års ålder. Det är vanligt att injektionsdebuten äger rum i 15-20 års åldern. 
Genomsnittsåldern för den första narkotikainjektionen är 21 år, medianåldern är 19. 
 
Här finns ingen skillnad mellan kvinnor och män. Ett intervall på c:a 4 år existerar 
för båda grupperna, mellan narkotikadebut och injektionsdebut, d.v.s. för hälften av 
de Aktiva Injektionsnarkomanerna tog det högst 4 år från narkotikadebut till 
injiceringsdebut. 

Debutdrog vid injicering 
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Figur 9. Aktiva Injektionsnarkomaner. Vilken drog tog Du första 
gången Du injicerade narkotika? Andel (%). n=703 
 
De allra flesta minns vilken drog de tog första gången och hur gamla de var när de 
tog den. På samma sätt förhåller det sig med den första injektionen. På frågan vilken 
drog som injicerades första gången, svarar 71 % amfetamin och 23 % heroin. 
Endast fem procent nämner andra droger.  
 
Det är något vanligare att kvinnor börjat med amfetamin, 75 % mot 68 %. Mindre 
vanligt är att kvinnor börjat med heroin, 19 % mot 24 % av männen. Ingen av 
skillnaderna är signifikant. 
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Antal år från narkotikadebut till injektionsdebut 
 
Hur lång tid gick det från första narkotikaintaget till den första injiceringen? 
Nästan var sjunde, 14 % injicerade redan samma år de tog narkotika för första 
gången. Två år efter debuten hade var tredje börjat injicera. Den genomsnittliga tiden 
(medelvärdet) är sex år, men för 18 % tog det mer än tio år, och för några över 30 år. 
 
Medianvärdet på fyra år beskriver sannolikt verkligheten bättre d.v.s. att för mer än 
hälften av de 715 personerna som besvarade frågan gick det högst fyra år från den 
första kontakten med narkotika tills de började injicera. 
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Figur 10. Aktiva Injektionsnarkomaner. Antal år från narkotikadebut till injektions-
debut. Andel (%). n=715 
 
Har åldern för narkotikadebut betydelse för hur lång tid det går tills den första 
sprutan tas? För de som debuterar efter fyllda 18 år tar det kortare tid från debut till 
spruta, än för de som debuterade som yngre (p< 0.01). För de 86 % av deltagarna 
som prövade narkotika innan de fyllt 18 år, så tog det i genomsnitt fyra år till 
injektionsdebut. 
 
För de som debuterade med THC, gick det signifikant (p<0,01) längre tid innan de 
började injicera, än för de som debuterade med annan (icke intravenös) narkotika. 
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Droganvändning under det senaste året 
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Figur 11. Aktiva Injektionsnarkomaner. Drog som använts oftast/näst oftast under 
det senaste året. Andel (%). n=707/593 
 
Av de Aktiva Injektionsnarkomanerna uppger 47 % att de oftast använt amfetamin 
de senaste 12 månaderna, 22 % uppger heroin och 22 % alkohol, bensodiazepiner 
och THC. 
 
När det gäller ”Andra opiater” så uppger 29 personer, 4,1 % att Subutex är deras 
oftast använda drog. Ytterligare 21 personer, 2,9 % uppger Subutex som näst oftast 
använda drog. Totalt anger alltså 51 Aktiva Injektionsnarkomaner, 7.0 % att Subutex är 
deras oftast/näst oftast använda drog. Subutex är ett läkemedel när det används för 
underhållsbehandling vid opiatberoende, men när Subutex injiceras, eller köps på 
den illegala marknaden, så definieras den som en drog. 
 
Av de som använt heroin oftast/näst oftast det senaste året injicerade 99 % drogen. 
För de som uppgivit amfetamin som oftast/näst oftast använda drog, är andelen 97 % 
och 65 % för Subutex. Sex procent av de som använt bensodiazepiner oftast under de 
senaste 12 månaderna injicerar den. Dessa data återges ej i figuren. 
 
Skillnaden mellan kvinnor och män är marginell vad gäller den drog de använder 
oftast/näst oftast. Vid frågan om den näst oftast använda drogen under det senaste 
året, svarar två tredjedelar, att de använder droger som vanligtvis inte tas intravenöst. 
I figur 12 redovisas hur amfetamin respektive heroin kombineras med andra droger. 
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Figur 12. Aktiva Injektionsnarkomaner. Drog som använts näst oftast under 
det senaste året. Förutsättning att amfetamin respektive heroin är den oftast 
använda drogen det senaste året. Andel (%). n=252/134 
 
Vilka droger kombineras? De aktiva Injektionsnarkomaner, som de senaste 
12 månaderna oftast använt amfetamin kombinerar amfetamin med alkohol, 
31 % och THC, 30 % samt med bensodiazepiner, 18 %. De som oftast använt 
heroin kompletterar med bensodiazepiner, 40 %, amfetamin, 26 % och THC 15 %. 
 
Blandmissbruket ser alltså olika ut beroende på om amfetamin eller heroin är den 
oftast använda drogen. Den senaste gången deltagarna injicerade, så använde 65 % 
amfetamin och 28 % heroin. Den enda ytterligare drogen av betydelse är Subutex 
som fyra procent injicerade senast de tog en injektion. 

Tidpunkt för senaste injektion 
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Figur 13. Aktiva Injektionsnarkomaner. När tog Du Din senaste injektion?  
Andel (%) n=720 
 
Samtliga 720 intervjupersoner som ingår i gruppen Aktiva Injektionsnarkomaner har 
alltså injicerat minst en gång inom de senaste 12 månaderna. Var fjärde deltagare 
hade injicerat 24 timmar eller kortare tid före intervjun och ytterligare cirka en 
fjärdedel tog den senaste injektionen högst en vecka tidigare. 
 
Det finns ingen signifikant skillnad mellan könen. 

Sida 20/58 



Injektionsfrekvens 
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Figur 14. Aktiva Injektionsnarkomaner. Hur ofta injicerar Du? Andel (%) n=541 
 
Åttiotre procent svarar att de under aktivt missbruk injicerar/injicerat dagligen eller 
nästan dagligen. I stort sett alla heroinister gör det, medan motsvarande andel bland 
de som injicerar amfetamin är 78 %. Ungefär lika stor andel kvinnor som män 
injicerar dagligen, 78 % respektive 82 %. 
 
Det är ingen större skillnad mellan heroinister, 80 % och de som injicerar amfetamin, 
76 %. Det är inte någon större skillnad på hur många gånger per dygn respektive 
drog injiceras. 
 
Oavsett om det är heroin eller amfetamin som injiceras dagligen eller nästan 
dagligen, är det genomsnittliga antalet injektioner cirka fem och medianvärdet fyra 
gånger per dygn. Här finns ingen markant skillnad mellan kvinnor och män. 

Sida 21/58 



Missbruk i samband med underhållsbehandling vid opiatberoende 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (2004:8) ska underhållsbehandling ”syfta till att 
den som är beroende av opiater skall upphöra med sitt missbruk samt få en förbättrad 
hälsa och social situation”. Metadon, Subutex och Suboxone är läkemedel som 
används för denna behandling. Ambitionen med läkemedelsassisterad underhålls-
behandling är att patienterna inte ska använda narkotiska preparat och/eller alkohol 
vid sidan av behandlingen. Dock förekommer det att patienterna injicerar narkotiska 
preparat, missbrukar alkohol och tabletter under behandlingen. 

Deltagande i underhållsbehandling vid opiatberoende 
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Figur 15. Aktiva Injektionsnarkomaner. Är Du eller har Du varit med i ett Metadon/ 
Subutex/Suboxoneprogram eller står Du i kö för att komma med? Andel (%). n=710 
 
Nästan var fjärde person, 171 av de 710 Aktiva Injektionsnarkomaner som har 
besvarat frågan, 24 % deltar i läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid 
opiatberoende. Ytterligare nio procent har deltagit. men deltar inte längre och blott 
fyra procent, uppger att de står i kö för att komma med i ett program. 
 
Det finns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män, men man kan ändå 
notera att det är något mindre vanligt att kvinnor är med i ett program, 19 % mot 
26 % av männen. 
 
Tabell 3. Samtliga deltagare. Deltagande i underhållsbehandling vid opiatberoende 
i relation till oftast/näst oftast använda drog de senaste 12 månaderna. 
 

 Är Du med i underhållsbehandling? 
 Nej, deltar ej Ja, varit med Ja, just nu Står i kö 

Oftast använda drog          n=955 n=649 n=71 n=204 n=31 
Amfetamin 362 (56 %) 15 (21 %) 12 ( 6 %)  4 (13 %) 
Heroin  35 ( 5 %) 29 (41 %)  88 (43 %) 14 (45 %) 
Annat 252 (39 %) 27 (38 %) 104 (51 %) 13 (42 %) 

Näst oftast använda drog  n=737 n=484 n=59 n=169 N=25 
Amfetamin 96 (20 %) 13 (22 %) 39 (23 %)  3 (12 %) 
Heroin 20 ( 4 %)  4 ( 7 %) 23 (14 %)  4 (16 %) 
Annat 368 (76 %) 42 (71 %) 107 (63 %) 18 (72 %) 

Injicerat senaste året         n=955 n=649 n=71 n=204 n=31 
Antal (Andel (%)) 444 (69 %) 61 (86 %) 167 (82 %) 26 (84 %) 
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Figur 16. Aktiva Injektionsnarkomaner. Hur många har injicerat respektive 
inte injicerat sedan de startade behandlingen? Andel (%). n=111 
 
Totalt uppger 171 av de Aktiva Injektionsnarkomanerna att de ingår i ett Metadon/ 
Subutex/Suboxoneprogram, varav 111 har svarat på frågan när de tog sin senaste 
injektion. 
 
Arton personer, 16 % av 111 har inte injicerat sedan de påbörjade behandlingen eller 
injicerade senaste gången ungefär samtidigt som behandlingen började. 
 
Nittiotre personer, 84 % har injicerat under behandlingens gång. Här finns ingen 
skillnad mellan kvinnor och män 
 
Femtioen personer, 36 % av 148 Icke Aktiva Injektionsnarkomaner uppgav att de 
ingick i ett Metadon/Subutexprogram. Tjugotvå av dessa besvarade frågan när de tog 
sin senaste injektion. Femton uppgav att de inte injicerat sedan de börjat i  
programmet. Sex intervjupersoner uppgav att de hade injicerat och ett fall var 
tveksam. Data ej redovisad i figur. 
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Injektionsvanor 
 
Syftet med frågorna om injektionsvanor var att få kunskap om målgruppens risk- 
beteende med avseende på smittspriding av HIV och hepatit. Delas injektionsnålar, 
pumpar och parafernalia (d.v.s. lösning, filter, tussar) med andra och i så fall med hur 
många? 
 
Det är inte helt enkelt att mäta smittrisk. Den sociala situationen varierar från gång 
till gång. Injiceringen och ramen omkring denna innehåller en hel kedja av risk-
moment. En ny injektionsnål är ny bara för den förste som injicerar. En ny 
injektionsnål inger falsk trygghet om inte också pumpen är oanvänd. En ny nål och 
en ny pump utesluter inte smittorisk om lösning, filter och/eller tussar delas med 
andra. Mätproblemet kompliceras ytterligare av att injiceringen inte alltid sker i 
avskildhet och att den som injicerar inte har full kontroll över injektionssituationen. 
 
Nålar och pumpar 
 
En av de frågor United Nations General Assembly Special Session on HIV/Aids 
(UNGASS) önskade få besvarade var om intervjupersonen hade haft en ny 
injektionsnål och en ny pump vid tillfället för sin senaste injektion. Se bilaga 3. 
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Figur 17. Aktiva Injektionsnarkomaner. Hade Du en ny nål och/eller ny pump 
när Du tog Din senaste injektion? Andel (%) n=549 
 
Fyrtiofem procent svarade att de använde ny nål och ny pump. I stort sett lika många 
svarade att de varken hade haft en ny nål eller en ny pump. Först en bit in i 
undersökningsperioden omformulerades frågan så att ett ”Ja” svar verkligen innebar 
att både nålen och pumpen var nya. Endast resultat från det senare frågesättet 
redovisas i figuren ovan. Det finns en signifikant skillnad (<0,01) mellan kvinnor och 
män. Det är mindre vanligt att kvinnor använt både ny nål och ny pump, 37 % mot 
48 % bland männen, och mer vanligt att de varken använt ny nål eller ny pump, 48 % 
mot 41 %. 
 
Ungefär lika många av de som injicerar amfetamin respektive heroin och ungefär 
lika många av dem som injicerar dagligen eller sporadiskt uppger att de haft en ny 
nål och en ny pump. 
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Ny nål och ny pump vid senaste injicering  
 

30

44
57

50 53

0
10
20
30
40
50
60

Har injicerat
senaste
dygnet

Har injicerat
senaste
veckan

Har injicerat
senaste

månaden

Har injicerat
senaste
halvåret 

Har injicerat
senaste året

Procent

 
Figur 18. Aktiva Injektionsnarkomaner. Andel (%) som hade ny nål och 
ny pump senaste gången de injicerade. n=549 
 
Det är klart mindre vanligt (p< 0,05) att man har haft en ny nål och ny pump ju 
kortare tid som gått sedan den senaste injektionen togs. 
 
Användning av begagnade nålar och/eller pumpar 
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Figur 19. Aktiva Injektionsnarkomaner. Hur ofta används nålar och/eller  
pumpar som någon använt innan. Andel (%) n=692 
 
Även om hälften svarar, att de sällan använder nålar eller pumpar som någon annan 
använt, är det bara var femte, 21 % som svarar att de aldrig gör det. 
 
Den resterande tredjedelen använder mer eller mindre regelbundet injektionsverktyg 
som andra har använt innan. Här finns en signifikant skillnad mellan kvinnor och 
män (p<0.001). Det är vanligare att kvinnor svarar att de ofta gör det, 18 % mot 12 % 
bland männen, mindre vanligt att de aldrig gör det, 11 % mot 24 %. 
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Antal nya nålar och/eller nya pumpar intervjupersonerna köpt eller fått 
den senaste månaden 
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Figur 20. Aktiva Injektionsnarkomaner. Antal nya nålar och/eller nya pumpar 
inköpta eller erhållna den senaste månaden. Andel (%) n=658 
 
Bland de som injicerat den senaste månaden har mer än var tredje, 37 % varken köpt 
eller fått nya nålar eller nya pumpar. Här finns en könsskillnad (p<0.05). Bland 
kvinnor är det 43 % som varken skaffat sig nya nålar eller nya pumpar och bland 
männen, 35 %. 
 
Endast var femte har under den senaste månaden både skaffat sig minst 10 nya 
pumpar och minst 10 nya nålar. Huvudparten av deltagarna injicerar således 
markant oftare än vad som motsvarar antalet nya nålar och pumpar de skaffar sig. 
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Delar nålar och pumpar 
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Figur 21. Aktiva Injektionsnarkomaner som delar/delar inte nålar/pumpar.n=691 
 
Nästan två tredjedelar av injektionsnarkomanerna delar nålar/pumpar med varandra 
mer eller mindre regelbundet. Markant fler män än kvinnor, 42 % respektive 29 %, 
delar inte nålar/pumpar med någon, dock utan att skillnaden är signifikant. 
En förklaring kan vara att fler män än kvinnor är ensamstående. 
 
Femtiotre procent av kvinnorna delar nålar/pumpar med en person. Det rör sig 
troligtvis om vederbörandes partner. 
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Figur 22. Aktiva Injektionsnarkomaner som delar nålar/pumpar och hur många  
de delar med. n=435 
 
De som delar nålar/pumpar med andra, gör det oftast med 1-2 personer.
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Parafernalia (narkotikalösning, filter och/eller tussar) 
 
Vid injicering används nål, pump och injektionslösning (narkotikan upplöst i vatten 
och ev. andra tillsatser). Dessutom tillkommer filter och/eller tussar för att filtrera 
injektionslösningen samt bomull/papper/tyg för avtorkning av nål, pump och hud. 
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Figur 23. Aktiva Injektionsnarkomaner Hur ofta delas lösning, filter 
och/eller tussar med andra? Andel (%) n=698 
 
Långt mer än hälften av de Aktiva Injektionsnarkomanerna, 78 % delar mer eller 
mindre regelbundet parafernalia med andra. Här finns en klar skillnad mellan 
kvinnor och män (p< 0,001).  
 
Det är vanligare att kvinnorna svarat att de ofta gör det, 41 % mot 24 % av männen, 
mindre vanligt att de svarat att de gör det sällan, 17 % mot 25 % av männen, eller 
aldrig, 15 % mot 26 % av männen. 
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Figur 24. Aktiva Injektionsnarkomaner. När delades senast lösning, filter och/eller 
tussar med andra bland dem som injicerat senaste månaden? Andel (%) n=472 
 
Bland de som injicerat den senaste månaden har mer än hälften, 56 % delat 
parafernalia med andra under den perioden. Detta är vanligare bland kvinnor, 
68 % än bland män 52 % (p< 0,001). 
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Riskindex i samband med injicering 
 
Närmare hälften, 44 % av intervjupersonerna använde inte ny nål och ny pump i 
samband med den senaste injektionen. De flesta har använt injektionsverktyg som 
använts av andra innan. Ytterst få skaffade sig så många nya injektionsnålar och 
pumpar, att de inte behövde använda begagnade. Huvudparten delar då och då 
parafernalia med andra. 
 
För att mäta deltagarnas riskbeteende i samband med injicering under den senaste 
månaden, har ett index konstruerats, bestående av ovan nämnda frågeställningar. 
Index utgör en indikator på riskbeteende i samband med injicering. Se bilaga 4. 
 
Indexet kan variera från 0 till 8 där värdet ”0” är maximalt riskfritt beteende 
och ”8” ytterst riskfyllt beteende. 
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Figur 25. Aktiva Injektionsnarkomaner. Riskbeteende i samband med 
injicering bland de som injicerat den senaste månaden. Andel (%) n=345 
 
Fem av de 345 intervjuade som har injicerat den senaste månaden och som hade 
besvarat alla fyra frågorna har indexvärde ”0” och tillhör därmed kategorin med 
”inget riskbeteende”. Dessa fem personer hade en ny nål och en ny pump vid den 
senaste injektionen. De använde inte injektionsverktyg som andra använt. Den 
senaste månaden hade de skaffat sig minst 10 nya nålar och minst 10 nya pumpar. 
De delade inte parafernalia med andra. 
 
Arton personer har indexvärdet ”1” och tillhör kategorin ”Moderat riskbeteende”. 
Samtliga 18 använde både en ny nål och en ny pump senaste gången de injicerade 
och hade skaffat sig nya nålar och pumpar under perioden, men sex av dem så få 
nålar/pumpar att det bedöms som ett riskbeteende. 
 
Riskbeteendet för åtta av dem består i att de ”ytterst sällan” delar parafernalia med 
andra men inte desto mindre utsätter sig för en smittorisk. De återstående fyra med 
moderat riskbeteende svarade att de någon enstaka gång använder injektionsverktyg 
som andra har använt tidigare. 
 
Av de som injicerat den senaste månaden uppvisar 93 % ett stort eller mycket stort 
riksbeteende, d.v.s. de delar mer eller mindre regelbundet sprutor, nålar, och 
parafernalia mellan varandra.  
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Figur 26. Aktiva Injektionsnarkomaner. Riskbeteende i samband med injicering 
bland de som injicerat senaste månaden, fördelat på kön. Andel (%) n=345 
 
Kvinnor har ett signifikant (p< 0,001) högre riskbeteende än män i samband med 
injicering. Betydligt fler av kvinnorna finns i gruppen med ”mycket stort risk-
beteende”. 
 
Av de 87 kvinnor i målgruppen som har besvarat de fyra frågor som ingår i risk-
indexet for injektion, har samtliga ett stort eller mycket stort riskbeteende. Bland 
de 258 män, som har injicerat minst en gång under det senaste året, tillhör fem 
gruppen ”inget riskbeteende” och 18 gruppen ”moderat riskbeteende”. 
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5.3. Sexualvanor 
 
Den andra viktiga orsaken till spridningen av HIV och hepatit, i första hand HBV, 
är sexualvanorna. Hur sexuellt aktiva är injektionsnarkomanerna, och i vilken 
utsträckning använder de kondom för att skydda sig mot eventuell smitta? 

Antal sexualpartners det senaste året 
 

19

37

25

12
710

41

25

13 11

22

36

25

11
7

0

10

20

30

40

50

Ingen
sexpartner

1    sexpartner 2-3
sexpartners

4-6
sexpartners

Mer än 6
sexpartners

Procent
Totalt Kvinnor Män

 
Figur 27. Aktiva Injektionsnarkomaner. Antal sexualpartners senaste året. 
Andel (%). n=713 (511män, 202 kvinnor). 
 
Nästan var femte, 19 %, har inte haft samlag under det senaste året och 37 % 
har haft en enda sexualpartner. Sju procent har haft mer än sex sexualpartners under 
de senaste 12 månaderna. 
 
Kvinnor har signifikant fler sexualpartners än män (p< 0,001). Hälften så många 
kvinnor som män har varit utan sexualpartner det senaste året. Fyra kvinnor av 
186 har haft mer än 50 sexualpartners under de senaste 12 månaderna.  
 
Det är närliggande att tro att en del av dessa kvinnor helt eller delvis finansierar sitt 
narkotikaberoende med prostitution. En man av 511 har haft 26 partners det senaste 
året. Han är den ende av männen som haft fler än 20 partners under perioden. 
 
Av de kvinnor som injicerat den senaste månaden, uppger 23 % att de fått betalning 
för sexuella tjänster under denna period. Bland män är andelen fem procent. 
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Antal sexualpartners som injicerat narkotika  
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Figur 28. Aktiva Injektionsnarkomaner. Antal sexualpartners senaste året, som 
injicerat narkotika. Andel (%). n=577. 
 
Injektionsnarkomanernas val av sexualpartner är förväntat riskfyllt. Bland de som  
var sexuellt aktiva det senaste året har mer än två tredjedelar, 69 % haft minst en 
sexualpartners som också injicerar narkotika. 
 
Det är betydligt vanligare att kvinnor haft en eller flera sexualpartners som de vet 
injicerar narkotika (p< 0.001). Av kvinnorna som varit sexuellt aktiva under senaste 
året har 89 % haft minst en sexualpartner som de vet injicerat, 38 % har haft fler än 
en. Bland män är motsvarande siffror 60 % respektive 24 %. 
 
Av de som haft sexualpartners det senaste året, har 11 % haft sexualpartners som de 
vet är HIV-smittade. Detta är vanligare bland kvinnor, 16 % än bland män, 9 % 
(p<0.05). 
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Figur 29. Aktiva Injektionsnarkomaner. ”Har Du någon gång haft sex med någon 
av samma kön?” n=714 
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Åttiotre procent har aldrig haft sex med någon av samma kön. Tillfrågade om de i 
huvudsak betraktar sig i huvudsak som homo-, hetero- eller bisexuella uppger 
kvinnorna signifikant oftare (p< 0,001) än männen att de betraktar sig som icke 
heterosexuella, 14 % respektive 2 %.  
 
Kondomanvändning 
 
Under de gångna tre åren har 37 % av injektionsnarkomanerna använt kondom. 
Elva procent av de som har haft samlag minst en gång i loppet av de senaste tre åren 
svarar, att de alltid använder kondom. 
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Figur 30. Aktiva Injektionsnarkomaner. Användning av kondom vid samlag 
senaste månaden. Andel (%). n=285 
 
Med fokus på den senaste månadens sexuella aktiviteter, visar det sig att 21 % 
av de Aktiva Injektionsnarkomanerna har använt kondom vid samlag.  
 
Bland dem som haft samlag är det mindre vanligt att kvinnor använt kondom, 
18 % mot 24 % bland männen. Skillnaden är inte signifikant. 
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Riskindex i samband med samlag  
 
Riskbeteende i samband med sexuella aktiviteter är omfattande, liksom riskbeteende 
i samband med injicering av narkotika, Skillnaden mellan de två smittokällorna är 
dock att en stor andel av injektionsnarkomanerna inte har något sexualliv och därför 
helt undgår att utsätta sig för risk en för HIV och hepatitsmitta, medan samtliga 
riskerar smitta via injicering.  
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Figur 31. Aktiva Injektionsnarkomaner. Riskbeteende i samband med 
sexualitet det senaste året. Andel (%) n=715 
 
Till gruppen sexuellt aktiva med minimalt riskbeteende räknas de 80 personer som 
svarar att de alltid använder kondom och att de använde kondom i samband med sitt 
senaste samlag. Det är ingen signifikant skillnad mellan könen. Se bilaga 5. 

Sida 34/58 



6. Serologi / provsvar 
 
I följande avsnitt redovisas resultat från samtliga 1145 provtagna deltagare. 
Resultaten redovisas dels för hela gruppen och dels fördelade på de enskilda 
deltagarkategorierna (Aktiva Injektionsnarkomaner, Icke Aktiva Injektions-
narkomaner, Ej Injektionsnarkomaner och Ej eller Ofullständigt intervjuade). 
 
Serologi avser möjligheterna till diagnostisering av infektion med material från 
serum. Serum är den klara vätska som blir kvar, då röda och vita blodkroppar 
avlägsnats från ett blodprov genom t.ex. centrifugering. Blodprov har tagits från 
samtliga deltagare, centrifugerats och serum har analyserats för att diagnostisera 
HIV, HAV, HBV, HCV samt HTLV I och II. 
 
HIV, HBV och HCV är samtliga allvarliga virusinfektioner som i olika utsträckning 
sprids genom injektionsmissbruk. Virus sprids här via s.k. blodburen smitta till 
skillnad från t.ex. luftburen smitta som vid influensa. HIV och HBV kan dessutom 
smitta sexuellt, medan detta är mer ovanligt för HCV. 
 
Prover har också tagits för HTLV I och II, liksom HIV s.k. retrovirus, men mer 
ovanliga och ofarliga och som också kan spridas genom injektionsmissbruk. 
Proverna har tagits på uppdrag av professor Jan Albert och docent Sören Andersson 
vid Smittskyddsinstitutet. De kommer att redovisa resultaten såväl nationellt som 
internationellt. 
 
Serumantikroppar mot hepatit A virus, HAV har också analyserats. Även HAV ger 
leverinfektion ofta med gulsot som symtom. Men då HAV smittar via infekterad 
avföring och ej genom injektioner, redovisas inte dessa data i denna rapport. 
Resultaten visar dock att injektionsnarkomaner inte är väsentligt mer smittade 
/vaccinerade mot HAV än genomsnittet av Sveriges vuxna befolkning. 
 
Kronisk HBV och HCV infektion kan behandlas med olika mediciner. Dessa kan ha 
betydande biverkningar men i många fall kan de få infektionerna, att helt läka ut.  
 
HIV kan också behandlas, men där går det inte att helt bli av med infektionen. Den 
fortsatta, annars oundvikliga försämringen kan dock undvikas/uppskjutas genom 
medicinering. 
 
För diagnostisering av infektion med serumprov behövs i första hand metoder att 
påvisa antikroppar mot smittämnet. Antikroppar är äggviteämnen som immun-
systemet bildar mot varje infektion kroppen utsätts för. De kan på olika sätt 
oskadliggöra virus. Antikropparna är sinsemellan olika för varje smittämne. 
Återfinns antikroppar mot ett smittämne i serum t.ex. mot hepatit A virus innebär det 
att personen utsatts för HAV infektion, alternativt vaccinerats med HAV vaccin t.ex. 
Havrix. Vaccinet innehåller delar av HAV virus.  
 
Numera kan virus eller delar av virus också påvisas i serum/plasma från den infek-
terade individen, alltså inte bara med antikroppar. Denna möjlighet har endast i 
mindre utsträckning använts i den här studien. 
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Serumtest för HIV innebär att om en person har ett positivt HIV test så har 
antikroppar mot HIV virus hittats i serum från blodprovet. Personen har alltså 
smittats med HIV virus. Har vederbörande haft ett negativt prov för t.ex. ett år sedan, 
följer att smittan skett någon gång under det senaste året. En person med positivt 
HIV test är potentiellt smittsam resten av livet, därför att antikropparna som mäts i 
HIV testet inte förmår ta kål på alla viruspartiklar. Förfinade tester kan avgöra om 
personen gått så långt i sin infektion att han/hon behöver behandling med antivirala 
läkemedel. 
 
Serumtest för HBV innebär att provet undersöks för antikroppar mot hepatit B virus 
samt en viss del av virus, kallat HBs antigen. Denna infektion har tidigare kallats 
”knarkargulsot”. Det är en olycklig benämning eftersom HBV inte bara förekommer 
hos injektionsnarkomaner. Utifrån vilka antikroppar som återfinns går det att avgöra 
om de uppkommit genom att personen smittats med HBV virus eller vaccinerats mot 
detsamma. Hittas HBs antigen har personen utsatts för HBV virus men inte lyckats 
att med hjälp av antikroppar bli kvitt det, utan blivit en s.k. kronisk bärare av HBs. 
Så länge en person är bärare av HBs antigen är han/hon smittsam. I Sverige gäller det 
endast c:a 1% av de som utsatts för infektionen. 
 
I andra delar av världen, framförallt i Asien, är andelen kroniska bärare mycket 
högre. Där är smittan utbredd och sker ofta redan mellan mor och barn, under 
förlossningen. Den absoluta majoriteten smittade i Sverige utvecklar på kort tid 
antikroppar som tar kål på allt virus och personen är då inte längre smittsam. 
Antikropparna finns emellertid kvar i serum resten av livet, som ett skydd om 
personen åter skulle utsättas för HBV. 
 
Serumtest för HCV innebär att man i provet letar efter antikroppar mot HCV. 
Personer som testas HCV positiva har antikroppar mot detta virus. I nio fall av tio 
bär han/hon också på virus resten av livet och kommer att förbli smittsam. Detta trots 
att han/hon har antikroppar mot virus i serum. Antikropparna förmår liksom i fallet 
med HIV inte ta kål på virus. Detta är den huvudsakliga förklaringen till att smittan 
är så utbredd bland injektionsmissbrukarna. De flesta HCV positiva injektions-
narkomaner kommer att förbli smittsamma resten av livet. Virus förefaller mycket 
smittsamt i samband med injektionsmissbruk, men tillräcklig kunskap om hur 
smittan sker finns ännu inte. 
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Utfall av HIV test 
 
Sextiotre personer av totalt 1142 (Aktiva Injektionsnarkomaner, Icke Aktiva 
Injektionsnarkomaner, Ej Injektionsnarkomaner samt Ofullständigt intervjuade), 
47 män och 16 kvinnor testades HIV positiva. Sjutton fall, 14 män och tre kvinnor, 
var inte kända sedan tidigare, d.v.s. fanns inte bokförda på Smittskyddsinstitutet där 
alla i Sverige kända fall finns registrerade. 
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Figur 34. Samtliga deltagare. Utfall av HIV test. Andel (%). n=1142 
 
Sammantaget är det inte någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor 
beträffande andelen med positiva och negativa HIV test och inte heller om 
vederbörande är känd HIV eller nyupptäckt HIV positiv. 
 
Samtliga har delgivits resultaten. De nyupptäckta 17 HIV positiva personerna har 
alla, utom en, inom 24 timmar efter att provresultatet delgivits, ledsagats till 
Infektionskliniken, Karolinska sjukhuset, Huddinge för fortsatt utredning och 
kontakt. 
 
Ett av de 17 nyupptäckta fallen uppger sig inte vara, eller ha varit injektions-
narkoman. Tre av de nyupptäckta positiva fallen har uppgett att de inte injicerat 
narkotika under de senaste 12 månaderna. Dessa fyra fall understryker hur viktigt det 
är att testa alla personer i missbruksmiljön, även de som inte uppfyller kriteriet Aktiv 
Injektionsnarkoman. 
 
Två av de nyupptäckta HIV positiva, som ingår i gruppen Ej eller Ofullständigt 
intervjuade, har en osäker missbruksanamnes och kan därför inte med säkerhet föras 
till någon av de övriga grupperna. 
 
Serologiskt liknar emellertid gruppen Ej eller Ofullständigt intervjuade, gruppen Icke 
Injektionsnarkomaner. Se figur 34 och 35. Därför är det ganska troligt, att dessa två 
nyupptäckta HIV positiva personer inte är injektionsnarkomaner. 
  
I Sverige som helhet är HIV förekomsten, prevalensen, hos vuxna c:a 0,1 %. 
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De HIV positiva intervjupersonerna 
 
Jämför man de HIV positiva med övriga Aktiva Injektionsnarkomaner och Icke 
Aktiva Injektionsnarkomaner med avseende på deras sociala situation förefaller det 
som om de HIV positivas situation är något sämre. 
 
Bland de redan sedan tidigare känt HIV positiva fallen är något fler ensamstående 
(ej signifikant) och fler bor på gatan eller i härbärge (p< 0,01), medan de nyupptäckta 
knappast skiljer sig från övriga injektionsnarkomaner i dessa avseenden.  
 
Gemensamt för såväl de kända som de nyupptäckta, är att andelen med svensk 
bakgrund är högre än för övriga deltagare i undersökningen (p< 0,05), och att de är 
mer kriminellt belastade (p< 0,001). Nästan alla har varit häktade en eller flera 
gånger och cirka en fjärdedel har suttit i fängelse flera gånger. 
 
Ser man till narkotikavanor finns en tendens till att de HIV positiva i genomsnitt  
var något yngre första gången de använde narkotika (p< 0,05) och i något högre 
utsträckning injicerade vid narkotikadebuten (p< 0,01). De har också i genomsnitt en 
lägre debutålder för injektionsmissbruket (p< 0,01) och det går i genomsnitt kortare 
tid från det de börjat använda narkotika till att de börjar injicera (p< 0,01). 
 
 
Tabell 4. Aktiva och Icke Aktiva Injektionsnarkomaner. Injektion- och sexualvanor 
hos tidigare kända respektive nyupptäckta HIV positiva samt HIV negativa 
injektionsnarkomaner. Andel (%). 
 

 HIV positiv  
 Tidigare känd Nyupptäckt HIV negativ 
Delar nålar/pumpar #                  n=820 n=44 n=13 n=763 
 66 % 92 % 78 % 
Kondom vid senaste samlag ##   n=457 n=30 n=7 n=420 
 77 % 14 % 27 % 

# p< 0.05 för jämförelse mellan alla tre grupper. p<0.10 vid jämförelse mellan kända och  
nyupptäckta HIV positiva. 
## p> 0.001 för jämförelse mellan de tre grupperna. p<0.01 vid jämförelse mellan kända och 
nyupptäckta HIV positiva. 
 
De känt HIV positiva delar i mindre utsträckning nålar/pumpar och har i högre 
utsträckning använt kondom vid senaste samlaget än övriga. Uppenbarligen har 
informationen om hur man undviker att sprida infektionen nått fram till många av de 
som blivit upplysta om sin HIV. De nyupptäckt HIV positiva däremot tycks ha haft 
ett högt riskbeteende både avseende injektion- och sexualvanor. 
 
De känt HIV positiva är i genomsnitt mindre sexuellt aktiva (p< 0,01). De vet också i 
högre utsträckning än övriga var man kan skaffa kondomer (p< 0,01) och har i större 
utsträckning fått kondomer från sjukvården (p< 0,01). De tycks mer benägna att 
skydda sig och andra i samband med samlag. Men en fjärdedel uppger ändå att de 
inte använt kondom vid sitt senaste samlag. 
 
I intervjuformuläret ingick också ett antal frågor riktade till känt HIV positiva om 
deras aktuella hälsosituation. Svaren visar att ungefär hälften har eller har haft 
symptom som de sätter i samband med HIV infektionen och något mer än hälften, 
55 % har varit inlagda på sjukhus under de senaste 12 månaderna. 
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Utfall av hepatit B (HBV) test 
 
Cirka hälften, 48 % av samtliga deltagare i studien hade serologiska tecken på hepatit 
B varav 30 % tecken på genomgången infektion (anti-HBc positiva men HBsAg 
negativa). De övriga 18 % var enbart anti-HBs positiva som efter att ha blivit 
vaccinerade mot hepatit B. Således saknade hälften, 49 % serologiska tecken på 
hepatit B, trots att gruppen enligt Socialstyrelsens specialsakkunnige i infektions-
sjukdomar (SPESAK), borde ha varit vaccinerad. Två procent konstaterades ha en 
aktiv infektion (HBsAg och anti-HBc IgM positiva). En procent var kronisk bärare 
av infektionen (HBsAg positiva med anti-HBc IgG). 
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Figur 35. Samtliga deltagare. Utfall av hepatit B test. Andel (%) n=1120 
 
Bland de Aktiva Injektionsnarkomanerna och de Icke Aktiva Injektionsnarko-
manerna har 61 % respektive 54 % haft infektionen eller blivit vaccinerade mot den, 
medan detta bara gäller för 16 % av dem som aldrig har injicerat narkotika. Av dem 
som uppfyller inklusionskriteriet hade 38 % negativt hepatit B prov. Andelen är lite 
högre i gruppen Icke Aktiva Injektionsnarkomaner, 44 %, medan 84 % av dem som 
aldrig har injicerat konstaterades vara negativa för hepatit B markörer. 
 
Skillnaden mellan kvinnor och män är relativt begränsad, men det är något vanligare 
att kvinnor testats negativt, 50 % mot 46 % bland män. Detta kan kopplas till att 
något färre kvinnor har haft hepatit B eller är vaccinerade, 49 % mot 53 % bland 
männen. Bland de Aktiva Injektionsnarko-manerna är könsskillnaden ändå mindre. 
Det är ingen större skillnad mellan kvinnor och män. 
 
Andelen vuxna medborgare i Sverige som har antikroppar mot HBV efter att ha 
utsatts för virus (inte genom vaccination) är i genomsnitt 2-3 procent beroende på 
ursprung. Många nya svenskar kommer från länder där infektionen för hepatit B är 
vanligt förekommande. I dessa länder är andelen bärare av en kronisk virusinfektion 
betydligt högre. 
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Utfall av hepatit C (HCV) test 
 
I betydligt högre grad än för hepatit B är de Aktiva Injektionsnarkomanerna smittade 
med hepatit C. Även de som har slutat injicera är hårt drabbade.  
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Figur 36. Samtliga deltagare. Utfall av hepatit C test. Andel (%) n=1126 
 
Åttiotre procent av de Aktiva och 73 % av de Icke Aktiva Injektionsnarkomanerna 
har positiva testresultat, medan detta endast gäller för 11 % av dem som aldrig 
injicerat. En i och för sig hög siffra, eftersom denna infektion i Sverige huvud-
sakligen sprids via injektioner, nästan alltid kopplade till injektionsmissbruk. 
 
Totalt sett är andelen positiva ungefär lika stor bland kvinnor som bland män. 
 
De HCV fall som inte tidigare var kända på Viruslaboratoriet Huddinge Sjukhus, 
anmäldes till Smittskyddsinstitutet och hänvisades till den speciella hepatit-
mottagningen på Huddinge Infektionsklinik (IMB-mottagningen) för fortsatt 
uppföljning och eventuell behandling. 
 
I Sverige som helhet är HCV prevalensen hos vuxna c:a 0,2 %. 
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Aktiva Injektionsnarkomaner och HIV, HBV & HCV 
 
Nedan redovisas mer detaljerade resultat för gruppen Aktiva Injektionsnarkomaner 
omfattande 720 personer och de serologiska sambanden mellan HIV, HBV och 
HCV. 
 
Tabell 5. Aktiva Injektionsnarkomaner. 
Samband mellan utfall av HIV, hepatit B (HBV) & hepatit C (HCV) tester n=700 
 

 
Hepatit C test  

Negativ  
Hepatit C test 

Positiv 
 

 HIV test 
Negativ 

HIV test 
Positiv 

HIV test 
Negativ 

HIV test 
Positiv 

 

Hepatit B test     Totalt 
Negativt 95 0 163 4 262 
Genomgången infektion 12 0 305 37 354 
Vaccinerad 18 0 52 5 75 
Kronisk bärare/Smittsam 0 0 7 2 9 
Totalt 125 0 527 48 700 

 
Alla de som testats positivt för HIV är också positiva för HCV och 90 % också för 
HBV. Drygt 10 % av dem som är negativa för HCV är positiva (har en genomgången 
infektion) för HBV medan ingen är HIV positiv. 
 
Tabellen visar att HCV, HBV och HIV är smittsamma i sjunkande grad i denna 
population d.v.s. sannolikheten för att vara smittad med HCV är högre än för HBV 
och ändå högre än för HIV. 
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HIV, HBV & HCV hos Aktiva Injektionsnarkomaner efter ålder och kön 
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Figur 37. Aktiva Injektionsnarkomaner. HIV, HBV och HCV infektion i förhållande 
till ålder. Andel (%). n=704 
 
Ovanstående figur visar att ju äldre missbrukaren är desto större är sannolikheten att 
han/hon skall var infekterad. Detta gäller alla tre infektionerna. Den sammantagna 
infektionsförekomsten (alla åldrar), prevalensen är 7 % för HIV, 61 % för HBV och 
81 % för HCV. 
 

 
Figur 38. Aktiva Injektionsnarkomaner. HIV (n=719), HBV (n=706) och 
HCV (n=709) infektion hos kvinnor respektive män. Andel (%). 
 
I figur 38 presenteras förekomst av HIV, HBV och HCV infektioner bland kvinnor 
respektive män. HIV infektionen är något mindre vanlig bland kvinnorna medan 
det omvända gäller för HCV. För ingen av infektionerna är skillnaden statistiskt 
signifikant. 
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HIV, HBV & HCV hos Aktiva Injektionsnarkomaner efter födelseland  
och kön 
 
Tabell 6. Aktiva Injektionsnarkomaner. Jämförelse mellan personer födda i Sverige 
och personer födda utomlands efter kön. Andel (%). n=714 
 
 Kvinnor Män 
 Född i 

Sverige 
Ej född i 
Sverige 

Född i 
Sverige 

Ej född i 
Sverige 

Antal personer  172 21 424 97 
Ålder     

< 25 år 15.1 4.8 7.1 4.1 
25-39 år 30.8 14.3 38.0 45.4 
40-49 år 34.3 57.1 31.8 33.0 
50 år ≥ 19.8 23.8 23.1 17.5 

Medelvärde (m) 38.6 42.8 40.6 40.3 
Ålder vid 
injektionsdebut (m) 

21.5 18.9 20.6 22.6 

Injicerat under antal år 
(m) 

17.5 23.8 20.0 17.7 

Utfall HIV test     
Negativ 95.3 85.7 90.8 99.0 
Positiv/känd 4.1 14.3 6.8 0.0 
Positiv/nyupptäckt.  0.6 0.0 2.4 1.0 

Utfall Hepatit B test     
Negativ 41.4 23.8 37.9 34.0 
Genomgången 
infektion 

42.6 61.9 51.2 55.7 

Vaccinerad 14.8 14.3 9.9 7.2 
Kronisk bärare 1.2 0.0 1.0 3.1 

Utfall Hepatit C test     
Negativ 16.4 4.8 18.5 19.8 
Positiv/känd 60.8 90.5 61.3 59.4 
Positiv/nyupptäckt.  22.8 4.8 20.2 20.8 

m= medelvärde 
 
Tabellen presenterar en jämförelse mellan personer födda i Sverige och personer 
födda utomlands uppdelat efter kön. Förekomsten av infektion med HIV är lägre 
bland män som är födda utomlands än bland män som är födda i Sverige (p<0.05) 
Andelen infekterade med HIV är högre bland det fåtal kvinnor som är födda 
utomlands än bland kvinnor födda i Sverige. En närmare analys, som ej redovisas i 
tabellen, tyder dock på att skillnaderna i stor utsträckning kan förklaras av olikheter 
när det gäller debutålder för injektion och hur länge man har injicerat. Kvinnor födda 
utomlands har i genomsnitt börjat injicera tidigare och injicerat under längre tid. 
Bland män gäller motsatsen. 
 
När det gäller infektion med HBV framträder inga signifikanta skillnader mellan 
personer födda i Sverige och utomlands, vilket beror på att andelen utlandsfödda från 
länder med hög HBV förekomst är låg i materialet. Det framträder vissa skillnader 
när det gäller förekomst av infektion med HCV. Bland utrikes födda kvinnor är 
andelen positiva klart högre, 95 %, än bland dem som är födda i Sverige, 82%. 
Utrikes födda män skiljer sig inte i detta avseende från män födda i Sverige. 
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HIV, HBV & HCV och injektionsrelaterat riskbeteende. 
 
Tabell 7. Aktiva Injektionsnarkomaner. HIV, HBV & HCV infektion i relation till hur 
ofta nålar/pumpar delas. Andel (%) n=691 
 

Infektion Ja, ofta Ja, då och då Ja, ytterst sällan Nej, aldrig 

HIV positiv 7.6 % 4.2 % 6.8 % 10.5 % 

HBV positiv 62.6 % 60,6 % 63,6 % 64,5 % 

HCV positiv 85.7 % 86.3 % 83.8 % 78.7 % 

 
Tabell 7 återger infektionsförekomsten av HIV, HBV och HCV i förhållande till det 
uppgivna riskbeteendet i injektionssituationen. De som delar nålar/pumpar jämförs 
med de som uppger att de aldrig delar. 
 
Paradoxalt nog är andelen infekterade med HIV och HBV större bland de som aldrig 
delar nålar/pumpar vid injicering, än bland de som delar, medan motsatsen gäller för 
HCV. Möjligen kan en förklaring vara att HIV och HBV sprids sexuellt i mycket 
större utsträckning än HCV. Känt HIV positiva delar också i mindre utsträckning 
nålar/pumpar än nyupptäckta HIV positiva och HIV negativa, som redan visats i 
tabell 4. 
 
Tabell 8. Aktiva Injektionsnarkomaner. HIV, HBV & HCV infektion 
i förhållande till bruket att dela parafernalia. Andel (%) n=703 
 

Infektion Ja, ofta Ja, då och då Ja, ytterst sällan Nej, aldrig 

HIV positiv 7,9 % 9,4 % 1,9 % 9,4 % 

HBV positiv 68,5 % 58,4 % 57,0 % 65,1 % 

HCV positiv 92,4 % 80,6 % 79,9 % 76,4 % 

 
Tabell 8 har på motsvarande sätt infektionsförekomsten relaterats till i vilken 
utsträckning injektionsnarkomanerna delar parafernalia (injektionslösning/filter/ 
tussar). 
 
Det är endast för HCV som det framträder ett signifikant samband med hur ofta man 
delar parafernalia. De som uppger att de ofta delar är i högre grad infekterade än de 
som uppger att de aldrig delar. Ju mer man delar parafernalia desto större förefaller 
risken vara att bli infekterad med HCV. 
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HIV, HBV & HCV och debutålder för injektionsnarkomani. 
 

13
6 4 5 7 5

78
65

51
62

42 48

89 85
71

80 78 80

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

15 år el.
yngre

(n=151)

16-20 år
(n=282)

21-25 år
(n=134)

26-30 år
(n=67)

31-35 år
(n=42)

Mer än 35 år
(n=41)

Procent HIV HBV HCV

Figur 39. Aktiva Injektionsnarkomaner. Infektion med HIV, HBV & HCV i relation till 
debutålder för injektionsnarkomani. Medelålder för debut 20 år. Andel (%). n=717 
 
I figur 39 presenteras sambandet mellan debutålder och infektionsförekomst i HIV, 
HBV samt HCV. Ju tidigare injektionsdebuten sker desto större är risken för 
infektion med all tre smittämnena. Det gäller i synnerhet för HIV infektion, 
men nästan inte alls för HCV, medan HBV ligger däremellan. 
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Figur 40. Aktiva Injektionsnarkomaner. Andel (%) infekterade med HIV 
fördelat på kön och debutålder för injektionsnarkomani. n=707 
 
I ovanstående figur presenteras sambanden mellan tiden för injektiondebut och 
HIV infektion fördelat på kvinnor och män. 
 
Som redan konstaterats framträder tydligt hur tidig debut i injektionsmissbruk kan 
kopplas till högre risk för infektion med HIV. I huvudsak tycks mönstret vara likartat 
för kvinnor och män. Infektionsrisken är hög för de som debuterar tidigt. Speciellt 
framträder detta bland kvinnorna, med reservation för att antalet kvinnor i de olika 
åldersgrupperna är begränsad. Mönstret framträder även bland män. 
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Resultaten tyder på att en framflyttning av debutåldern, i varje fall fram till 
20 årsåldern, kan leda till att risken för infektion med HIV minskar. Vinsten blir 
störst om man skjuter fram injektionsdebuten för dem som börjar injicera vid mycket 
låg ålder. 
 
Ett problem är att det finns en koppling mellan debutålder och hur länge man 
injicerat, även om detta samband inte är fullständigt. Många av de som debuterat 
tidigt är äldre och har injicerat under längre tid, två faktorer som också inverkar på 
risken för infektion med HIV. De skillnader som framträder mellan olika debutåldrar 
tar också till en del upp inverkan av dessa båda senare variabler. De skillnader som 
framträder i figuren handlar alltså om de samlade effekterna av alla dessa tre 
variabler. De rena effekterna av en förskjutning av debutåldern är säkert 
betydelsefulla men torde i realiteten vara mindre än vad som framgår av figuren. 
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Figur 41. Aktiva Injektionsnarkomaner. Andel (%) infekterade med hepatit B 
fördelat på kön och debutålder för injektionsnarkomani n=694 
 
I figur 41 studeras sambandet mellan debutålder och förekomst av HBV infektion. 
 
Figuren visar även här hur tidig debutålder kopplas till något högre risk för infektion 
med HBV. Bland de som debuterat under tonåren är en högre andel infekterade och 
denna andel tycks öka ju tidigare man debuterat. Däremot tycks en framskjutning av 
debutåldern bland de som debuterat kring 20 årsåldern eller senare ha liten eller 
begränsad inverkan. Mönstret förefaller att vara likartat bland kvinnor och män.  
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Figur 42. Aktiva Injektionsnarkomaner. Andel (%) infekterade med hepatit C 
fördelat på kön och debutålder för injektionsnarkomani. n=697 
 
I figuren ovan presenteras sambandet mellan debutålder för injektionsnarkomani och 
infektion med HCV. Här är sambanden svagare än för de två föregående 
smittämnena och finns det överhuvudtaget, gäller det bara och svagt för männen där 
siffrorna är säkrare på grund av det större antalet. Med tanke på att det finns en 
koppling mellan ålder, debutålder och tid man injicerat är det troligt att debutåldern 
enskilt har liten eller ingen betydelse för infektion med HCV där infektionen istället 
sker tidigt närhelst man börjar injicera. 
 
HIV, HBV & HCV och injektionsnarkomanins varaktighet. 
 
En annan faktor som har betydelse för risken av infektion i HIV, HBV samt HCV är 
hur länge man injicerat. I figur 45 presenteras detta samband. 
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Figur 43. Aktiva Injektionsnarkomaner. Andel (%) infekterade med HIV, HBV & 
HCV i relation till varaktighet av injektionsnarkomani. n=717 
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Ju längre man varit injektionsnarkoman ju större är risken att man blir smittad. 
Det gäller i synnerhet för HIV, i mindre grad för HBV och nästan inte alls för HCV. 
 
För att få en uppfattning om betydelsen av injektionsnarkomanins varaktighet och 
risk för blodsmitta presenteras detta samband uppdelat på kön (figur 46, 47 och 48). 
 

 
Figur 44. Aktiva Injektionsnarkomaner. Andel (%) infekterade med HIV 
fördelat på kön i förhållande till injektionsnarkomanins varaktighet n=706 
 
För HIV gäller att smittan kommer långsamt under missbrukskarriären med en 
accentuering efter en mycket lång missbrukstid, 35 år. Mönstret är likartat bland 
kvinnor och män. 
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Figur 45. Aktiva Injektionsnarkomaner. Andel (%) infekterade med hepatit B 
fördelat på kön i förhållande till injektionsnarkomanins varaktighet n=693 
 
I ovanstående figur presenteras sambanden mellan förekomst av HBV och hur länge 
man injicerat. 
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Risken för infektion med HBV ökar mycket snabbt under de första tolv åren 
av injektionsmissbruk, för att sedan plana ut. Risken för infektion fortsätter 
visserligen sedan att stiga, men inte i samma utsträckning. 
 
En förklaring till denna mer långsamma ökning är att en stor andel (60 %-70 %) 
redan är infekterade efter tio års missbruk. Med så många infekterade kan 
ökningen inte längre bli lika dramatisk. Det gäller både kvinnor och män. 
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Figur 46. Aktiva Injektionsnarkomaner. Andel (%) infekterade med hepatit C 
efter kön och i förhållande till injektionsnarkomanins varaktighet).n=696 
 
Figur 48 presenterar sambandet mellan HCV infektion och injektionsmissbrukets 
varaktighet. 
 
I ändå högre grad än för HBV och till skillnad från HIV gäller för HCV, att smittan 
kommer tidigt under missbruket och är etablerad hos 80 % av de Aktiva Injektions-
narkomanerna redan efter 7-9 år.  
 
Bland de som missbrukat mer än 20 år är nästan alla infekterade. 
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Riskfaktorer för HIV, HBV & HCV hos Aktiva Injektionsnarkomaner. 
 
För att få en bättre bild av olika riskfaktorer och deras betydelse har speciella 
analyser gjorts av sambanden mellan förekomst av infektion med HIV, HBV och 
HCV och olika bakgrundsfaktorer. I tabellerna 9, 10 och 11 presenteras resultaten. 
 
Vid bedömningen är det viktigt att komma ihåg i synnerhet två omständigheter som 
gör att man måste vara försiktig vid tolkningen. 
 
 

1. Denna baslinjestudie är en typ av tvärsnittstudie. Analysen av sambandet med 
en speciell faktor (t.ex. ålder, debutålder för injektionsnarkomani och dess 
varaktighet) innebär att man jämför de som har höga värden med de som har låga 
på respektive variabel. 
 
Vid t.ex. analys av sambanden med varaktighet jämför man de som injicerat 
under lång tid med de som injicerat kortare tid. Dessa båda grupper skiljer sig 
inte enbart åt när det gäller varaktighet i missbruk utan också i en rad andra 
avseenden. De med längre varaktighet i injektionsnarkomani är t.ex. betydligt 
äldre och har i högre utsträckning börjat injicera vid tidigare ålder. 
 
Det är svårt att veta hur förhållandena var i början av deras injektionsnarkomani, 
vilka droger som var mest tillgängliga och som användes mest. 
 
 
2. Flera av de olika riskfaktorerna är mer eller mindre starkt korrelerade med 
varandra vilket gör det svårt att avgöra vilken betydelse de enskilda 
riskfaktorerna har. 
 
Speciellt tydligt framträder detta för ålder och varaktighet av injektions-
narkomani där korrelationen (Pearson r) är så hög som 0,81. Med denna höga 
korrelation blir det omöjligt att avgöra vilken betydelse ålder respektive 
varaktighet av injektionsnarkomani har var för sig. Korrelationen är något lägre 
men fortfarande hög mellan debutålder för och varaktighet i injektions-
narkomani (r= –0,50), vilket gör att bedömningen av dessa båda faktorers 
enskilda inverkan också blir osäker. 
 
De samband, skillnader som t.ex. framträder med varaktighet av injektions-
narkomanin innefattar alltså inte enbart inverkan av just denna variabel utan den 
samlade inverkan av alla dessa variabler (ålder, debutålder för 
injektionsnarkomani, varaktighet i injektionsnarkomani). 
 
 

Med ovanstående reservationer i beaktande presenteras en sammanställning av olika 
riskfaktorer för infektion med HIV, HBV och HCV. 
 
Resultaten bygger på logistiska regressionsanalyser av data över ålder, kön, 
civilstånd, boende/hemlöshet, debutålder för injektion, injektionsnarkomanins 
varaktighet, delande av nålar/pumpar/parafernalia samt användning av kondom. 
 
För kön, civilstånd, boende, delning av nålar/pumpar och kondomanvändning finns 
inga signifikanta samband i någon av analyserna. 
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I tabell 9 – 11 redovisas de resultat som uppvisar signifikanta samband i några av 
analyserna för HIV, HBV & HCV. 
 
Oddskvot är en uppskattning av den relativa risken för att den angivna gruppen skall 
vara HIV (resp HBV & HCV) positiv i relation till jämförelsegruppen. 
 
Tabell 9. Aktiva Injektionsnarkomaner. Riskfaktorer för HIV. 
 

 HIV 
positiv 

HIV 
negativ 

Oddskvot 
[95% konfidens-

intervall] 
 

Ålder >35år 42 424 2.0  [1.2 – 6.0] Signifikant 

Debutålder < 21 år  38 395 2.0  [1.0 – 4.0] Signifikant 

Injektionsnarkomani 
> 5 år 47 553 2.4  [0.8 – 8.2] Icke signifikant 

Injektionsnarkomani 
> 15 år 36 354 2.1  [1.1 – 4.1] Signifikant 

Delar parafernalia 33 350 1.5  [0.8 – 3.0] Icke signifikant 

 
I tabell 9 redovisas resultaten från analysen av riskfaktorer för HIV. 
 
Oddskvoten 2.0 för ”Debutålder < 21 år” i tabellen ovan innebär alltså att personer 
som ingår i denna grupp bedöms ha dubbelt så hög risk (mellan 1.0 till 4.0 med 95 % 
konfidensnivå) att vara HIV positiv jämfört med de som debuterar efter 20 års ålder. 
 
Som riskfaktor framträder här, liksom i de flesta andra kliniska sammanhang högre 
ålder (> 35 år). Tidig debutålder för injektionsmissbruk (< 21 år) samt långvarigt 
missbruk (> 15 år) ökar också risken för HIV infektion. 
 
Det finns däremot ingen koppling till om man delar parafernalia (injektionslösning/ 
filter/tussar) eller ej, vilket möjligen kan förklaras av att det är relativt få som ej delar 
parafernalia. 
Graden av försiktighet under hela den period de missbrukat är också okänt.  
 
En samlad analys av samtliga riskfaktorer tyder på att varaktigheten av 
injektionsnarkomanin är den mest avgörande faktorn. 
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Tabell 10. Aktiva Injektionsnarkomaner. Riskfaktorer för HBV. 
 

 HBV 
positiv 

HBV 
negativ

Oddskvot 
[95% konfidens-

intervall] # 
 

Ålder >35år 323 143 2.6  [1.8 – 3.6] Signifikant 

Debutålder < 21 år  293 140 2.0  [1.4 – 2.7] Signifikant 

Injektionsnarkomani 
> 5 år 407 171 7.1  [4.4 – 11.4] Signifikant 

Delar parafernalia 240 143 1.1  [0.8 – 1.5] Icke signifikant 

 
I tabell 10 redovisas resultaten från analysen av riskfaktorer för HBV. Även här 
gäller att ålder, debutålder för injektionsnarkomani och dess varaktighet framträder 
som riskfaktorer. Högre ålder, lägre debutålder och längre varaktighet ökar risken 
för HBV infektion. 
 
När det gäller varaktigheten bör man notera att en mer framträdande ökning av 
risken framträder tidigare (redan efter fem år) än när det gäller HIV. Liksom vid 
HIV infektion tycks frågan om man delar/inte delar parafernalia ha mindre betydelse. 
 
En samlad analys av samtliga riskfaktorer visar även när det gäller HBV, att 
injektionsnarkomanins varaktighet, är den avgörande faktorn. 
 
Tabell 11. Aktiva Injektionsnarkomaner. Riskfaktorer för HCV. 
 

 HBV 
positiv 

HBV 
negativ

Oddskvot 
[95% konfidens-

intervall] # 
 

Ålder >35år 411 55 3.5  [2.4 – 5.3] Signifikant 

Debutålder < 21 år 367 66 1.8  [1.2 – 2.7] Signifikant 

Injektionsnarkomani 
> 5 år 512 71 5.4  [3.4 – 8.7] Signifikant 

Delar parafernalia 328 55 1.8  [1.1 – 2.6] Signifikant 

 
I tabell 11 redovisas resultaten från analyserna av riskfaktorer för HCV. Högre 
ålder, tidig debutålder och längre varaktighet framstår också här som möjliga 
riskfaktorer. Liksom för HBV finns en riskökning redan efter fem års missbruk. 
 
I motsats till HIV och HBV är frågan om man delar/inte delar parafernalia 
betydelsefull. Personer som delar parafernalia har en signifikant högre risk att 
drabbas av HCV än de som inte gör detta. 
 
En samlad analys visar att injektionsnarkomanins varaktighet och frågan om man 
delar/inte delar parafernalia är de avgörande faktorerna. 
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Tabell 9 – 11, nyckelresultaten 
 
Resultaten visar att risken för infektion med HIV, HBV och HCV är tydligt 
kopplad till ålder, debutålder och hur länge man injicerat. 
 
Personer över 35 år liksom de som debuterat före 21 års ålder har en signifikant 
högre risk att vara infekterade med alla tre smittämnena. Redan efter fem års 
injicerande är risken högre att vara HBV och HCV infekterad medan en tydlig 
riskökning när det gäller HIV först kan konstateras efter minst 15 års injektions-
narkomani. 
 
Personer som delar parafernalia har högre risk för att drabbas av HCV, däremot kan 
en liknande riskökning inte konstateras när det gäller HIV och HBV infektion. 
 
När det gäller andra bakgrundsfaktorer såsom kön, civilstånd, boende, delning av 
nålar/pumpar och kondomanvändning framträder i analyserna inga samband med 
ökad risk för infektion med HIV, HBV eller HCV. 
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Delgivning och vaccination 
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Figur 47. Samtliga deltagare. Andel (%) som delgivits testresultat i relation 
till injektionserfarenhet. n=1130 
 
I maj 2009 hade 90 % - 1018 av 1130 testade personer, blivit delgivna resultaten 
från provtagningen. 
 
Bland de Aktiva Injektionsnarkomanerna är andelen delgivna 90 %. Detta måste 
betecknas som ett högt tal med hänsyn till de praktiska svårigheterna att få till stånd 
möten med dessa personer samt att det kan finnas ett motstånd mot att få reda på 
testresultaten. Delgivningen är mer mödosam och kräver uthålliga, uppsökande 
insatser och bedöms som minst lika viktig som provtagningen. 
 
Vaccination mot hepatit B 
 
Alla som hade en negativ hepatit B-test, 530 av 1145 personer, har erbjudits 
vaccination mot hepatit B. Information gavs om möjligheter till kostnadsfri 
provtagning och vaccination efter Baslinjestudiens slut. Se bilaga 9. 
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Figur 48. Vaccination mot hepatit B. Andel (%). n=530 
 
Var tredje är färdigvaccinerad och ytterligare 23 % har fått två av de tre 
vaccineringarna. Sammanlagt har tre fjärdedelar fått minst en vaccinationsdos. 
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7. Diskussion 
 

Baslinjestudien är en typ av tvärsnittstudie, som ger en bild av riskfaktorer för och 
utbredning av blodsmitta bland injektionsnarkomaner i Stockholm län under 
perioden 2007/2008. Vårt studieupplägg och våra beräkningar har både fördelar och 
begränsningar vilket påpekats tidigare i texten. 
 
Vi har förvånats över hur lätt det var att få kontakt med missbrukarna och hur de i 
övervägande antalet fall ville delta i undersökningen och var måna om att få del av 
sina testresultat. Glädjen när de fick veta att de inte var smittade med HIV var inte att 
ta miste på. Inte heller bestörtningen hos de 17 nyupptäckta HIV positiva.  
 
Den tio år gamla uppgiften att det skall finnas 7800 aktiva injektionsmissbrukare i 
Stockholm tror vi måste revideras idag. Vårt intryck är att de är betydligt färre. Vi 
baserar detta bl. a. på att ju längre studien gått desto vanligare var det att vi mötte 
redan intervjuade injektionsnarkomaner snarare än för oss nya sådana. Naturligtvis 
kan vår lägre skattning också förklaras av att vi inte har kunskap om och tillträde till 
alla de platser där injektionsnarkomaner uppehåller sig. Vi har dock intervjuat och 
provtagit på sammanlagt 130 studieplatser inom Stockholms län. 
 
Genomsnittsåldern är 40 år. Mot bakgrund av att injektionsdebuten sker tidigt, så 
tycker vi att det är märkligt, att vi hittat så relativt få unga injektionsnarkomaner. En 
förklaring till detta kan vara, att det tar en viss tid innan injektionsmissbruket 
resulterar i vistelse på de platser vi besökt och som erfarenhetsmässigt förknippas 
med missbruk. En annan är att just unga narkomaner befinner sig i miljöer vi inte 
känner till. Men ytterligare en möjlighet är att nyrekryteringen av injektions-
narkomaner bland unga är mindre nu är den var för 20 år sedan. 
 
Andelen utrikes födda bland injektionsmissbrukarna är lägre än för vuxna svenskar i 
gemen och bland dem är andelen kvinnor färre än för gruppen som helhet. Mindre än 
en tredjedel av deltagarna är kvinnor. De förefaller mer utsatta än männen och är 
överrepresenterade bland de yngre. Kvinnor debuterar ofta med att ta narkotikan som 
injektion och har ett mer uttalat riskbeteende både sexuellt och när det gäller att dela 
nålar/pumpar och parafernalia (lösning/filter/tussar). 
 
Den tidiga debuten, för många i de lägre tonåren, är i stort sett gemensam för bägge 
könen. Mycket tidiga insatser krävs alltså för att komma åt initieringen där ett 
uppskjutande skulle ge lägre risk för blodburen smitta. Det intervall på mellan 4-5 år 
som tycks finnas från drogdebut med oral narkotika, i flertalet fall THC, 
tetrahydrocannabinol (cannabis, hasch, marijuana) tills att man övergår till 
injektionsmissbruk bör utnyttjas av samhället då injektionsmissbruket innebär en 
betydande upptrappning av risker för sjukdom, kriminalitet och social utslagning. 
Skall infektionsförebyggande åtgärder göras sedan injektionsmissbruket inletts så bör 
detta ske tidigt för att få effekt. På sjukhusens akutmottagningar och 
avgiftningsenheterna bör man unga injektionsnarkomaner kunna fångas upp. 
 
Hos flertalet deltagare föregås injektionsdebuten av en period med THC och/eller 
alkohol. Amfetamin är den vanligaste drogen både vid injektionsdebuten och under 
injektionsnarkomanins gång. Blandmissbruk är vanligt och här använder 
amfetaministerna i första hand THC eller alkohol, medan heroinisterna föredrar 
bensodiazepiner. En mindre del av deltagarna växlar mellan amfetamin och heroin. 
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Preparatmönstret, med amfetamin och heroin som mest använda droger, är stabilt 
sedan många år och relativt unikt för Sverige i förhållande till andra länder i Europa. 
Nytillkomna medel för injektionsmissbruk är Subutex, Suboxone och kokain. 
 
Riskbeteendet är mycket uttalat både när det gäller injektionsmissbruk och sexualliv. 
Andelen som uppger att de aldrig delar nålar/pumpar eller parafernalia är dock en 
dryg tredjedel. Kondomanvändning är sällsynt. Injektionsnarkomanerna har god 
kännedom om var de kan få kondomer gratis, men utnyttjar uppenbarligen inte denna 
möjlighet. 
 
Det vanliga är att sexualpartnern också är injektionsnarkoman. Kvinnor delar oftare 
injektionsredskap än män men då oftast bara med en person vilket sannolikt är 
partnern i flertalet fall. Den sexuella aktiviteten hos kvinnorna är högre och mer 
riskbetonad, med fler partners och lägre kondomanvändning. 
 
Betydligt färre kvinnor har varit häktade/fängslade än männen där detta är så gott 
som legio. Hur kvinnorna försörjer sitt missbruk är oklart, eftersom 
inkomstbringande förvärvsarbete är ändå lägre bland kvinnorna än bland männen. 
Prostitution förefaller dock inte vara en vanlig inkomstkälla. 
 
Vi har funnit att förekomsten av smitta med HIV, hepatit B och hepatit C är hög 
bland de aktiva injektionsnarkomanerna i vår studie: För HIV c:a 70, HBV c:a 20 
och HCV c:a 300 gånger högre än bland vuxna svenskar i genomsnitt. 
 
Samtidigt kan vi inte, med undantag för parafernalia och HCV, se något klart 
samband mellan risk för infektion och riskbeteenden som att dela nåla/pumpar, ha 
många sexualpartners och låg kondomanvändning. Hur kan man då förklara att 
injektionsnarkomanerna i så hög grad är smittade av dessa infektioner? En möjlighet 
är att alla dessa riskbeteenden – i mer eller mindre utsträckning – ökar infektions-
risken, utan att någon enskild faktor, som i fallet parafernalia och HCV, får en 
dominerande plats. Dessutom har den tid man injicierar visat sig vara väsentlig. 
För att undvika att bli infekterad måste injektionsnarkomanen, vara försiktig under 
hela den period han/hon injicerar. Ytterst få klarar, erfarenhetsmässigt, att hålla en 
så hög säkerhetsnivå någon längre tid. 
 
Ett uppmuntrande resultat är att känt HIV infekterade uppger att de i mindre 
utsträckning än övriga injektionsnarkomaner delar nålar/pumpar och oftare använder 
kondom vid samlag. De kan alltså ha ändrat sitt riskbeteende sedan de fått reda på sin 
HIV diagnos. Nyupptäckta HIV infekterade å andra sidan har innan de blev 
diagnostiserade haft ett mer riskfyllt beteende än övriga injektionsnarkomaner i 
studien. 
 
Tidig injektionsdebut och långvarit injektionsnarkomani är starkt korrelerade till 
smitta med dessa infektioner. Ju tidigare man debuterat och ju längre man hållit på, 
desto högre risk. Att skjuta upp debuten och förkorta missbrukstiden är alltså insatser 
som borde kunna få ner infektionsfrekvensen. 
 
Flertalet deltagare som uppger heroin som oftast använda drog, anger också att de 
ingår i ett Metadon/Subutex/Suboxoneprogram, d.v.s. läkemedelsassisterad 
underhållsbehandling vid opiatberoende. Av dessa har 133 personer besvarat frågan 
när de senast tog en injektion och 82 % av dem har injicerat sedan behandlingen 
inletts. Vi vet inte om dessa är representativa för hela gruppen, c:a 1100 personer 
som ingår i ett underhållsprogram i Stockholms län, inte heller vet vi om återfallen är 
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enstaka eller regelbundna. Men, att det skulle kunna vara en återkommande 
omständighet bör leda till ytterligare undersökningar och åtgärder 
 
Vi har i redovisningen vid flera tillfällen understrukit det självklara att resultaten 
endast gäller för de som ingår i studien och inte för hela gruppen injektions-
narkomaner i Stockholms län, vars sammansättning och storlek varken vi eller någon 
annan känner i dess helhet. Deltagarantalets storlek, undersökningens uppsökande 
karaktär samt att resultat från Aktiva, Icke Aktiva och Ej Injektionsnarkomaner har 
jämförts, förstärker dock undersöknings resultatens validitet, liksom att 
datainsamlingen skett under relativt kort tid (15 månader). 
 
Antalet nyupptäckta HIV fall i Stockholms Län har fallit under 2008-2009 i 
förhållande till åren före. Kanske har vår studie bidragit till detta genom att vi 
informerat så många injektionsnarkomaner om risker för HIV smitta och hur denna i 
möjligaste mån skall undvikas, samt att de nyupptäckta fallen fått komma till 
infektionssjukvård omgående. 
 
Baslinjestudien har återkommande uppmärksammats i media (Sveriges Television, 
TV 4 Stockholm, Rikstidningar, lokalpress och facktidskrifter) vilket torde ha ökat 
medvetandet om riskbeteenden och blodburen smitta inte bara hos injektions-
narkomaner utan också hos allmänheten. 
 
Vaccinationsinsatserna tror vi kan minska spridningen av HBV, och beklagar att vi 
inte hade ekonomiska resurser till det vaccin som ger skydd mot både HBV och 
HAV. Det är känt att injektionsnarkomaner kan drabbas av en svårare sjukdom om 
de smittas av HAV än icke injektionsnarkomaner. 
 
Även om den bild vi fått av injektionsmissbrukarna i denna studie i många avseenden 
är mörk i synnerhet mot bakgrund av de stora insatser som görs för denna grupp i 
förhållande till den större gruppen missbrukare av alkohol blir vårt intryck ändå inte 
odelat negativt. Det rör sig ofta om osedvanligt engagerande och vitala människor. 
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Anslagsgivare Tidsperiod Bidrag till projektet 
MBAB Etapp 1 250 000 kr 
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SME 1/7 2007 - 31/12 2007 Laboratoriekostnader 
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Översikt av ansökningar till 
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, EPN 
 
Baslinjestudie om blodburen smitta bland injektionsnarkomaner 
inom Stockholms län. Studie i två etapper 
 
 
1. Ansökan om etikprövning, Sven Britton 2007-06-07 
 
EPN protokoll/godkännande  2007/4:6 
Annica Markus, ordförande och Sigurd Vitols vetenskaplig sekreterare 2007-06-27 
 
 
2. Amendment till ansökan 2007/723-31/4, Sven Britton 2007-08-22 
”att (” Fältstudien”) får övergå (...) i den fortsatta studien med samma frågeställning 
men nu på de narkomaner som mellan 1/9 – 31/12 2007 passerar genom 
institutionerna (”Institutionsstudien”) dvs. sjukvården/narkomanvården, 
kriminalvården och socialvården”  
 
EPN godkännande Sigurd Vitols 2007-09-27 
 
 
3. Tillägg ansökan 2007/723/31 gällande Akutkliniken, SÖS, Sven Britton 2007-11-27 
 
EPN godkännande Sigurd Vitols 2008-02-19 
 
 
4. Ansökan om förlängning av tillstånd tom 31 aug 2008, Sven Britton 2008-06-03 
”Fältdelen sommaren 2007 gick bra. Inemot 300 missbrukare kontaktades. 
Institutionsdelen har gått sämre, delvis för att ekonomin inte löstes förrän år 2008. 
Studien är nu finansierad av Landstinget fram till 31/12 2008. (…) Vi ansöker nu om 
förlängt etiskt tillstånd tom 31 augusti 2008” 
 
EPN godkännande Sigurd Vitols 2008-06-19 
 
 
5. Anhållan om Amendment, Sven Britton 2008-11-07 
…”fältdelen är avslutad och inga ytterligare patienter enrolleras sedan 1/9 08. 
Under resultatanalysen har vi observerat att uppgifter om deltagarnas skolutbildning 
respektive yrke saknas i enkäten. Detta är uppgifter som normalt bör ingå i en 
redovisning som denna och det är alltså ett förbiseende från vår sida. (…) Förslag till 
kompletterande frågeformulär bifogas.” 
 
EPN godkännande Sigurd Vitols 2008-11-20 
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Baslinjestudien om blodburen smitta bland injektionsnarkomaner i Stockholms län är en uppsökande 

 

 
 
Har Du injicerat droger någon gång under de 

senaste 12 månaderna? 
 

Vill Du testa dig för 
HIV och hepatit? 

 

Vi testar för HIV och hepatit A, B, C samt 
intervjuar om smittrisker. Svaren ingår i en 
studie om smittläget i Stockholms län.  
Vid behov vaccinerar vi mot hepatit B och 
som tack för att Du deltar får Du en 
värdecheck från ICA (100 kr). 
 

   

Fredag 23 maj kl. 14-16 
står provtagningsbussen parkerad vid 

Kulturhuset, mittemot fontänen 
 

 
Kristina Hillgren psykolog och projektledare, 073-901 54 87 
Jan Everhov forskningssjuksköterska, 073-673 16 02 

fältverksamhet och ett forskningssamarbete mellan Karolinska institutet, 
Maria Beroendecentrum AB, Smittskyddsenheten Stockholms läns landsting, Socialmedicinska 
häktesprojektet, Infektionsklinikerna Karolinska Universitetssjukhuset, Beroendecentrum Stockholm 
och Akutkliniken, Södersjukhuset. 
Professor Sven Britton är forskningsansvarig, Kristina Hillgren projektledare och Krister Jansson 
forskningssjuksköterska. 
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Baslinjestudien om blodburen smitta bland injektionsnarkomaner i Stockholms län är en uppsökande 

 

 
 

 

Ta moxadarat be darzia grtia van 12 mahe çoi? 
 

Tê dxwazê jî bo HIV o 
zarîk xwê fahs kê? 

 

Am jî bo HIV och zarika A, B, C fahse dikin o 
moqabala dikin lsar xatara vadane.   
Jawaba van testa jî bo bahsakeia le sar xatara 
vadane le bajare Stockholme.  
Hagar haçat habe am jî bo zarika B talqih 
didin o ji bo zahmatia wa checkak ji ICA 
bahaye 100kr didin. 
 

Roja inê 23/5 sahat. 14-16 
Basa tahalila le çam Kulturhuset wê 
sakinibê 

 
Kristina Hillgren doktora nafsi zaroka projekte , 073-901 54 87 
Jan Everhov momaride bahse, 073-673 16 02 

fältverksamhet och ett forskningssamarbete mellan Karolinska institutet, 
Maria Beroendecentrum AB, Smittskyddsenheten Stockholms läns landsting, Socialmedicinska 
häktesprojektet, Infektionsklinikerna Karolinska Universitetssjukhuset, Beroendecentrum Stockholm 
och Akutkliniken, Södersjukhuset. 
Professor Sven Britton är forskningsansvarig, Kristina Hillgren projektledare och Krister Jansson 
forskningssjuksköterska. 
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Maria Beroendecentrum AB, Smittskyddsenheten Stockholms läns landsting, Socialmedicinska 
häktesprojektet, Infektionsklinikerna Karolinska Universitetssjukhuset, Beroendecentrum Stockholm 
och Akutkliniken, Södersjukhuset. 
Professor Sven Britton är forskningsansvarig, Kristina Hillgren projektledare och Krister Jansson 
forskningssjuksköterska. 
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Baslinjestudien om blodburen smitta bland injektionsnarkomaner i Stockholms län är en uppsökande 

 

                        

 

 

 

Brats & Britneys! 
 

Missbruk börjar även i glammiga miljöer. 
Infektioner ådrar man sig ofta efter 
festen.  

 

ONSDAGAR i AUGUSTI KL. 19.30–21.00 
FINNS VI PÅ STUREPLAN FÖR HIV OCH 
HEPATIT TESTNING. Provsvar lämnas 1 
vecka senare. Vid behov vaccinerar vi 
mot Hepatit B.  
 

Välkomna att diskutera missbruk och 
smittriskfrågor med oss. 
 

För konsultation på annan tid: 
Ring, sms:a eller mejla! 

 
 

Professor Sven Britton forskningsansvarig 
tfn 0736 870738, sven.britton@ki.se 
Psykolog Kristina Hillgren projektledare  
tfn 073 901 5487, kristina.hillgren@mbab.se  
Baslinjestudien, Karolinska institutet 

fältverksamhet och ett forskningssamarbete mellan Karolinska institutet, 
Maria Beroendecentrum AB, Smittskyddsenheten Stockholms läns landsting, Socialmedicinska 
häktesprojektet, Infektionsklinikerna Karolinska Universitetssjukhuset, Beroendecentrum Stockholm 
och Akutkliniken, Södersjukhuset. 
Professor Sven Britton är forskningsansvarig, Kristina Hillgren projektledare och Krister Jansson 
forskningssjuksköterska. 
 

mailto:sven.britton@ki.se
mailto:sven.britton@ki.se
mailto:kristina.hillgren@mbab.se
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Intervjuformulär institutionsstudien rev. 29 november 2007 

Intervjuformulär institutionsstudien 
 
 
a. Löpnummer: .................................................. 
 
 
b. Undersökningsdatum: .................................. 
 
 
c. Undersökningsplats: ..................................... 
 
 
d. Var någon annan närvarande eller i omedelbar närhet vid intervjutillfället? 
 
 � Partner 
 � Annan person  
 
e. Rikskod: ............................. (sista fyra siffrorna i folkbokförings nr. NB! inte månad och dag) 
 
f. Kön:  � Kvinna 
 � Man 
 
g. Födelseår: ....................... (fyra siffror) 
 
  
h. Deltog Du i fältstudien om HIV och hepatit som genomfördes i somras (2007)? 
   (”Provtagningsbussen”) 
 
 � Ja 
 � Nej 
 � Vet inte/Kommer inte ihåg 
 
 
i. Ingår Du i andra studier om HIV och hepatit? 
 
 � Ja 
  
 När gjordes provtagning/intervju?............................................................................... 
  
 Var gjordes provtagning/intervju?............................................................................... 
  
 Vem ansvarade för studien? …………………………………………………………....... 
  
 � Nej 
  
 � Vet inte/Kommer inte ihåg 



Bilaga 3 

  
 

 
 
Intervjuformulär institutionsstudien rev. 29 november 2007 

 
TIDIGARE HIV TEST och TESTRESULTAT  
 
1. Vet Du var man kan HIV-testa sig (förutom här)? (UNGASS) 
 
 � Vet 
 � Vet inte  
 
 
2. Känner Du någon med HIV? 
 
 � Ja, många 
 � Ja, någon enstaka 
 �Nej, ingen 
 
 
3. Har Du tidigare blivit HIV-testad? 
 
 � Ja, flera gånger 
 � Ja, en gång 
 � Nej, aldrig 
 � Vet inte/Kommer inte ihåg 
 
 
4. Datum för föregående HIV-test? ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
                    å     å     m    m    d     d   (UNGASS) 
 
 
5. Utfall föregående HIV-test (UNGASS) 
 
 � Negativ (gå till fråga 17) 
 � Positiv 
 
 
FRÅGOR TILL KÄNT HIV-POSITIVA 
 
6. När fick Du veta att Du är HIV-positiv? ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
          å     å     m    m    d     d 
 
 
7. Hade Du något negativt prov dessförinnan? 
 
 � Ja, flera gånger 
 � Ja, ett 
 � Nej, det var första gången jag testades (gå till fråga 9) 
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Intervjuformulär institutionsstudien rev. 29 november 2007 

 
 
8. (Om ”Ja” på fråga 7) Hur många månader innan hade Du ett negativt prov? 
 
 
 Antal månader: .................................. 
 
 
9. Har Du eller har Du haft några symptom som Du sätter i samband med Din HIV-infektion? 
 
 � Ja 
 � Nej (gå till fråga 11) 
 � Vet inte  
 
 
10. (Om ”Ja” ELLER ”Vet inte” på fråga 9) Vilken eller vilka symptom har/hade Du? 
 
 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
 
11. Har Du fått AIDS-diagnos?  
 
 � Ja 
 � Nej 
 
 
12. Har Du varit inlagd på sjukhus någon gång de senaste 12 månaderna? 
 
 � Ja 
 � Nej 
 
 
13. När var Du senast på Din HIV-mottagning? ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
                    å     å    m    m    d     d 
  

� Har aldrig varit på en HIV-mottagning 
 
 

14. Har Du delat spruta med någon som är HIV-smittad, innan Du fick Din HIV-diagnos? 
 
 � Ja, flera gånger 
 � Ja, en gång 
 � Nej, aldrig 
 � Vet ej 
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Intervjuformulär institutionsstudien rev. 29 november 2007 

 
 
15. Har Du haft oskyddad sex med någon som är HIV-smittad, innan Du fick Din HIV-
diagnos? 
 � Ja, flera gånger 
 � Ja, en gång 
 � Nej, aldrig 
 � Vet ej 
 
 
16. Tar Du, har Du tagit eller ska du ta bromsmediciner? 
 
 � Ja, jag tar bromsmediciner 
 � Ja, jag ska börja ta bromsmediciner 
 � Nej, men har tidigare tagit bromsmediciner 
 � Nej 
 
 
 
TIDIGARE HEPATIT TEST OCH TESTRESULTAT 
 
17. Har du blivit testad för Hepatit A? 
 
 � Ja, flera gånger 
 � Ja, en gång 
 � Nej, aldrig (gå till fråga 19) 
 � Vet inte (gå till fråga 19) 
 
 
18. Utfall av Hepatit A-test 
 
 � Negativ 
 � Positiv 
 � Kommer inte ihåg  
 � Önskade inte få reda på testresultatet  
 
 
19. Har du blivit testad för Hepatit B? 
 
 � Ja, flera gånger 
 � Ja, en gång 
 � Nej, aldrig (gå till fråga 21) 
 � Vet inte (gå till fråga 21) 
 
 



Bilaga 3 

  
 

 
 
Intervjuformulär institutionsstudien rev. 29 november 2007 

 
20. Utfall av Hepatit B-test  
 
 � Negativ 
 � Positiv 
 � Kommer inte ihåg 
 � Önskade inte få reda på testresultatet  
 
 
21. Har du blivit testad för Hepatit C? 
 
 � Ja, flera gånger 
 � Ja, en gång 
 � Nej, aldrig (gå till fråga 23) 
 � Vet inte (gå till fråga 23) 
 
 
22. Utfall av Hepatit C-test 
 
 � Negativ 
 � Positiv 
 � Kommer inte ihåg 
 � Önskade inte få reda på testresultatet  
 
 
 
NARKOTIKAVANOR och HUVUDMISSBRUK 
 
 
23. Hur gammal var Du när Du tog narkotika första gången? …………… år 
 
 
24. Vilken drog tog Du?  
  …………………………………………….…………… 
 
Hur/I vilken form? 

� Intravenöst  
� Ej intravenöst 
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25. Vilken drog inklusive alkohol och tabletter har Du använt oftast under de senaste 12 
månaderna? ∗) 
  …………………………………………………………… 
 
Hur/I vilken form? � Intravenöst 
  � Ej intravenöst 
 
 
26. Vilken drog inklusive alkohol och tabletter har Du använt näst oftast under de senaste 
12 månaderna? ∗) 
  …………………………………………………………… 
 
Hur/I vilken form? � Intravenöst 
   � Ej intravenöst 
 
 
27. Är Du eller har Du varit med i ett metadon-/subutex-/suboxone-program eller står du i kö 
för att komma med? 
 
 � Ja, jag har varit med, men slutade för …… månader ……. år sedan 
  
 � Ja, jag är med i ett program just nu, sedan ........................................ 
 
 � Ja, jag står i kö för att komma med 
 
 � Nej 
 
 
INJEKTIONSVERKTYG och INJEKTIONS VANOR 
 
 
28. Hur gammal var Du när Du injicerade första gången? …………… år 
 
 � Har aldrig injicerat (gå till fråga 47) 
 
 
29. Vilken drog injicerade Du? …………………………......................................................... 
 

                                                 
∗ ) Förklaring till fråga 25:   
1) Har fp t.ex. druckit alkohol, rökt haschisch dagligen och injicerat amfetamin någon gång, efter år 1983, så definieras 
huvuddrogen – i denna studie – som amfetamin intravenöst. Om fp aldrig injicerat, men druckit alkohol varje dag, och 
rökt haschisch, så definieras huvuddrogen som cannabis. 
2) Observera att bensodiazepiner kan vara huvudmissbruk. 
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30. När tog Du Din senaste injektion? (UNGASS) 
 
 � Samma dygn (gå direkt till fråga 31) 
 � Samma vecka /den senaste veckan/ (gå direkt till fråga 31) 
 � Samma månad /de senaste 30 dagarna/ (gå direkt till fråga 31) 
 � Samma halvår /för mindre än sex månader sedan/ (gå direkt till fråga 31) 
 � Samma år /för mindre än 12 månader sedan/ (gå direkt till fråga 31) 
 � Mer än ett år /12 månader/ sedan men mindre än tre år 
 � För tre år sedan eller ännu längre tillbaka i tiden 
 
     Om mer än 12 månader sedan – Hur länge sedan var det Du injicerade? …………….. 
 
 
31. Hade Du en ny injektionsnål och en ny pump, när Du tog Din senaste injektion? 
 
 � Ja, både ny nål och ny pump 
 � Ja, ny injektionsnål men inte ny pump 
 � Ja, ny pump men inte ny injektionsnål 
 � Nej – varken ny injektionsnål eller ny pump 
 � Kommer inte ihåg (UNGASS) 
 
 
32. Vilken drog injicerade Du? .................................................................. 
 
 
33. Hur ofta injicerade Du, då Du var i aktivt missbruk? 
 
 � Dagligen 
 � Nästan varje dag 
 � Två till tre gånger i veckan (gå till fråga 35) 
 � En gång i veckan (gå till fråga 35) 
 � Ungefär var fjortonde dag (gå till fråga 35) 
 � Ungefär en gång i månaden (gå till fråga 35) 
 
 
34. Hur många gånger per dygn injicerade Du, då Du var i aktivt missbruk? 
 
 Antal gånger: .................................. 
 
 
35. Med hur många personer brukar Du dela injektionsverktyg när Du injicerar? 
(NB! partner räknas också.) 
 
 Antal personer: .................................. 
 � Delar aldrig med någon 
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36. Händer det ofta eller sällan, att Du använder injektionsverktyg (nålar och/eller pumpar), 
som någon annan använt före Dig? 
 
 � Ja, ofta 
 � Ja, då och då 
 � Ja, men ytterst sällan 
 � Nej, använder aldrig injektionsverktyg som andra använt före mig (gå till 
 fråga 39) 
 
 
37. När använde Du senast injektionsverktyg (nålar och/eller pumpar), som någon annan 
använt före Dig? 
 
 � Samma dygn  
 � Samma halvår 
 � Samma vecka  
 � Samma år 
 � Samma månad  
 � Mer än ett år sedan 
 
 
38. Med hur många delade Du, Din senast kasserade injektionsnål? Antal personer: ............... 
 
 
39. Händer det att Du säljer eller ger bort injektionsnålar som Du eller andra har använt? 
 
 � Ja, ofta 
 � Ja, sällan 
 � Nej, aldrig 
 
 
40. Hur många nya pumpar köpte Du den senaste månaden? Antal: .................................. 
 
 
41. Hur många nya injektionsnålar köpte Du den senaste månaden? Antal: ............................ 
 
 
42. Hur många nya pumpar fick Du den senaste månaden? Antal: .................................. 
 
 
43. Hur många nya injektionsnålar fick Du den senaste månaden? Antal: ................................ 
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44. Händer det, att Du delar lösning/filter/tussar (parafernalia) med andra? 
 
 � Ja, ofta 
 � Ja, då och då 
 � Ja, men ytterst sällan 
 � Nej, aldrig 
 
 
45. När delade Du senast lösning/filter/tussar med andra? 
 
 � Samma dygn 
 � Samma vecka 
 � Samma månad 
 � Samma halvår 
 � Samma år 
 � Mer än ett år sedan 
 
 
46. Senaste gången Du delade lösning/filter/tussar med andra – hur många delade du med? 
 
 Antal: .................................. 
 
 
 
SEXUALVANOR 
 
47. Hur många sexualpartners har Du haft senaste året? (Alla räknas – inklusive 
prostitutionskunder)  
 
 Antal: .................................. 
 
 
48. Hur många av dessa har så vitt Du vet injicerat narkotika? Antal: .................................. 
 
 
49. Hur många av dem har, så vitt du vet, HIV-smitta? Antal: .................................. 
 
 
50. Har Du någon gång under de gångna tre åren använt kondom?  
 
 � Ja 
 � Nej, har inte haft samlag de senaste tre åren (gå till fråga 54) 
 � Nej, men har haft samlag (gå till fråga 54) 
 � Vet inte/kommer inte ihåg (gå till fråga 54) 
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51. (Om ”Ja” på fråga 50) Hur ofta använder Du kondom? 
  
 � Alltid 
 � Ofta 
 � Ibland 
 � Sällan 
 � Aldrig 
 
 
52. Har Du använt kondom vid samlag den senaste månaden (i loppet av de senaste 30 
dagarna)? (UNGASS) 
 
 � Ja 
 � Nej, har inte haft samlag den senaste månaden 
 � Nej (men har haft samlag) 
 � Vet inte/kommer inte ihåg 
 
 
53. Använde Du kondom vid ditt senaste samlag? (UNGASS) 
 
 � Ja 
 � Nej 
 � Kommer inte ihåg 
 
 
54. Har Du någon gång haft sex med någon av samma kön? 
 
 � Ja, ofta 
 � Ja, någon enstaka gång 
 � Nej, aldrig 
 
 
55. Betraktar Du Dig i huvudsak som homosexuell, heterosexuell eller bisexuell? 
 
 � Homosexuell 
 � Heterosexuell 
 � Bisexuell 
 
 
56. Har Du någon gång fått pengar i gengäld för sexuella tjänster? 
 
 � Ja, många gånger 
 � Ja, någon enstaka gång 
 � Nej (gå till fråga 58) 
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57. Har Du den senaste månaden (i loppet av de senaste 30 dagarna) fått pengar i gengäld 
för sexuella tjänster? 
 
 � Ja 
 � Nej 
 � Kommer inte ihåg 
 
 
58. Har Du betalat med pengar för sexuella tjänster? 
 
 � Ja, många gånger 
 � Ja, någon enstaka gång 
 � Nej 
 
 
59. Vet Du var man kan få kondomer utan kostnad?  
 
 � Ja 
 � Nej 
 
 
60. Har Du någon gång i loppet av det senaste året fått kondomer från sjukvården eller 
liknande? (UNGASS) 
 
 � Ja 
 � Nej 
 � Vet inte/kommer inte ihåg 
 
 
 
SOCIAL SITUATION 
 
61. Var föddes Du? 
 
 � I Sverige (gå till fråga 63) 
 � I ett annat land 
 
 
62. (Om inte i Sverige på fråga 61) I vilket land är Du född? ………………………………………. 
 
 
63. Hur gammal var Du, när Du kom till Sverige (första gången)? ………… år 
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64. Är Dina föräldrar födda i Sverige? 
 
 � Ja, bägge 
 � Ja, men bara en av dem 
 � Nej, ingen av dem 
 
 
65. (Om minst en av föräldrarna är född utanför Sverige) I vilket land är de födda? 
 
 Fadern är född i: …………………………………………………… 
 
 Modern är född i: …………………………………………………… 
 
 
66. Sysselsättning:  
 
 � Heltidsarbete 
 � Deltid 
 � Studerande 
 � Arbetslös 
 � Sjukpensionär 
 � Förtidspensionär 
 � Ålderspensionär 
 � Annat, vad? …………………………………………………… 
 
 
67. Civilstånd: 
 
 � Gift  
 � Sambo 
 � Särbo 
 � Ensamstående 
 
 
68. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna bott ”på gatan” eller på ett härbärge 
(utan fast adress)? 
 
 � Ja, för tillfället 
 � Ja, men inte längre 
 � Nej (gå till fråga 70) 
 
 
69. (Om ”Ja” på fråga 68) Sammanlagt hur länge har Du varit bostadslös under de senaste 
12 månaderna? 
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 ……………………………………… (antal månader, antal år) 
 
 � Vet inte/kommer inte ihåg hur länge 
 
 
70. Har du någon gång varit häktad? 
 
 � Ja, flera gånger 
 � Ja, en gång 
 � Nej, aldrig 
 
 
71. Har du någon gång suttit i fängelse? 
 
 � Ja, flera gånger 
 � Ja, en gång 
 � Nej, aldrig 
 
 
SLUT TID: Glöm inte att skriva TOTALTIDEN på försättsbladet!   
 
 
 
 
Till slut: 
 
 
Tacka försökspersonen från oss alla i projektet, tala om safe sex, injektions vett och etikett. 
Överlämna informationsblad, ev. tidningsartiklar och kondomer. 
Berätta att vi kommer att inbjuda till ett informationsmöte med Dr. Britton om HIV, hepatiter, 
smittvägar och behandling. 
 
Ge tid och plats för delgivning av provsvar: 
 
▬ ”Om svaren kommer tidigare eller blir försenade, så försöker vi nå Dig för att ge en ny tid.” 
▬ ”Blir Du försenad eller vill ändra tid, ring eller skicka SMS till Kristina 073 901 5487 eller 
Krister 073 647 0518.” 
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Riskindex injektion: 
 
 
 
Q31 index. Hade Du en ny injektionsnål och en ny pump, när Du tog Din 
senaste injektion? 
  
 Ja, både ny pump och ny nål   0 
 Ja, ny injektionsnål men inte ny pump  1 
 Ja, ny pump men inte ny injektionsnål  1 
 Nej, varken ny injektionsnål eller ny pump 2 
 
 
Q36 index. Händer det ofta eller sällan, att Du använder injektionsverktyg, som 
någon annan använt före dig? 
 
 Ja, ofta  2 
 Ja, då och då  2 
 Ja, men ytterst sällan 1 
 Nej  0 
 
 
Q40414243 index. 
Hur många nya nålar och pumpar köpte Du eller fick Du den senaste månaden? 
 
 Inte en enda nål och inte en enda pump  2 
 Minst en nål eller en pump (men inte 10 av varje) 1 
 Minst 10 nålar och minst 10 pumpar  0 
 
 
Q44 index. Händer det att Du delar lösning/filter/tussar (parafernalia) med 
andra? 
 
 Ja, ofta  2 
 Ja, då och då  2 
 Ja, men ytterst sällan 1 
 Nej  0 
 
__________________________________________________________________ 
 
Q31index + Q36index + Q40414243index + Q44index = Riskbeteende (injektion) 
 

 

Minimalt riskbeteende          0 

Moderat riskbeteende         1 
Stort riskbeteende  2-3 
Mycket stort riskbeteende 4-8
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Frekvensfördelning ”Riskindex Injektionsvanor” 
 
 

Riskindex Injektionsvanor 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

0 5 1,0 1,4 1,4 

1 18 3,8 5,2 6,7 

2 31 6,5 9,0 15,7 

3 56 11,7 16,2 31,9 

4 62 12,9 18,0 49,9 

5 64 13,3 18,6 68,4 

6 60 12,5 17,4 85,8 

7 38 7,9 11,0 96,8 

8 11 2,3 3,2 100,0 

Valid 

Total 345 71,9 100,0  

Missing System 135 28,1   

Total 480 100,0   
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Riskindex sexuella aktiviteter: 
 
 
 
 
Q51 index. Hur ofta använder Du kondom? 
 
Alltid    0 
Ofta     1 
Ibland    1 
Sällan     1 
Aldrig    1 
 
 
Q53 index. Använde Du kondom vid Ditt senaste samlag? 
 
Ja    0 
Nej     1 
Kommer inte ihåg   1 
 
 
 
Q51 index + Q53 index = Riskbeteende (sexuellt) 
 
Minimalt riskbeteende        0 
(Stort) riskbeteende     > 0 

Frekvensfördelning ”Riskindex Sexualvanor” 
 
 

Riskindex Sexualvanor 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Minimalt riskbeteende 80 7,0 7,7 7,7

Riskbeteende 783 68,4 75,0 82,7

Ingen sex aktivitet senaste 

året 

181 15,8 17,3 100,0

Valid 

Total 1044 91,2 100,0  

Missing System 101 8,8   

Total 1145 100,0   
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 Från vilket land kommer de deltagares föräldrar, som inte är födda i 
Sverige -  bland samtliga intervjuade och bland de som uppfyller 
inklusionskriterierna i de olika studierna.
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Pågående och planerade studier av HIV, hepatit C 
 hos injektionsmissbrukare i Stockholms län: 
Hur samverka för att uppnå bästa resultat? 

Moderator: Professor Sven Britton, Karolinska institutet 
27 april 2007 kl 09.00 - 16.00 Maria Beroendecentrum AB, Sal Mendel 

 
Maria beroendecentrum har sedan tillkomsten år 2002 uppmärksammat HIV och hepatit 
smitta - genom en särskild mottagning, medverkan i forskning samt genomförande av 
konferenser. Upptäckten av nya HIV och hepatit C fall och osäkerhet om smittvägarna 
aktualiserar vikten av  kunskaps-  och erfarenhetsutbyte.  
Vilka vinster – mänskliga, ekonomiska och forskningsmässiga - kan uppnås genom   
en bred samverkan för att nå en allsidig population injektionsnarkomaner med erbjudan 
om testning och socialmedicinska åtgärder? 

 

 
Förmiddag kl. 09.00 - 12.00 
 
INLEDNING och PRESENTATION  
Kristina Hillgren, leg psykolog och utbildningsansvarig Maria Beroendecentrum 
 
Huvudtalare: Dr Kamalesh Sarkar, MD, Assistant Director, Division of Epidemiology 
(HIV/AIDS), National Institute of Cholera & Enteric Diseases, Calcutta, India 
"Baseline epidemiological study on IDUs with special reference to HIV & HCV" 
 
AKTUELLT SMITTLÄGE 
 
Dr Anders Blaxhult, Smittskyddsinstitutet, Swedish Institute for Infectious Disease Control 
"Det epidemiologiska läget vad gäller HIV, hepatit C  bland 
injektionsmissbrukare i Sverige. Finns anledning till oro?" 
 
Dr Ingegerd Hökeberg Smittskyddsenheten, Stockholms läns landsting 
"Smittspårning och uppföljning av HIV och hepatit C inom Stockholms län.  
Finner vi dem vi söker?" 
 
Susanne Wallin, Socialmedicinska Häktesprojektet, the Remand Prison, Stockholm 
"Häktesprojektet: Nyupptäckta HIV smittade injektionsmissbrukare” 
 
GENOMFÖRDA ELLER PÅGÅENDE STUDIER 
 
Dr Christer Lidman, Infektionskliniken Huddinge sjukhus och Lillebil Nordén, 
Beroendecentrum Stockholm 
"Resultat från Hepatit C studie omfattande 310 personer i Stockholmsområdet 
som någon gång injicerat narkotika” 
 
Professor Jan Albert, Smittskyddsinstitutet, Swedish Institute for Infectious Disease 
Control  
"Utbrottet av HIV-smitta bland missbrukare i Stockholm: Preliminära fynd från  
molekylära typningar” 
 
Dr Martin Kåberg, Maria Beroendecentrum AB 
"Parafernalias roll i spridning av hepatit C hos personer som injicerar narkotika" 
 
Fredrik Liljeros, Sociologiska institutionen Stockholms universitet 
"Sexuella kontaktmönster och spridning av infektionssjukdomar" 
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Eftermiddag kl. 13.00 -16.00 
 
INLEDNING OM BEHOV AV NYA STUDIER 
 
Anna Mattsson och Pertti Koistinen Socialtjänsten i Stockholms stad 
"Vagabonderande missbrukare" 
 
Gunilla Olofsson, Staben, Socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad 
”Injektionsmissbruk, HIV och hepatit C bland ungdomar” 
 
PLANERADE STUDIER 
 
Teymur Noori, Socialstyrelsen och dr Rolf Byström, Hållpunkten läkarmottagning för 
hemlösa 
"HIV och hepatit C testning på Convictus dagverksamhet Bryggan, ett nytt 
projekt med stöd från Socialstyrelsen" 
 
Docent Sören Andersson, Smittskyddsinstitutet, Swedish Institute for Infectious Disease 
Control 
”Seroepidemiologisk kartläggning av HTLV I och HTLV II bland 
injektionsmissbrukare. Uppföljning av studier gjorda på 1990 talet” 
  
Monica K.Nordvik, Sociologiska institutionen Stockholms universitet 
"Kartläggning av forskning om injektionsmissbrukares sprutdelningsnätverk" 
 
Susanne Wallin, Socialmedicinska Häktesprojektet, the Remand Prison Stockholm 
"Mobila HIV-teamet, en länk i kampen mot HIV och hepatit" 
 
Dr Kamalesh Sarkar, MD, Assistant Director, Division of Epidemiology (HIV/AIDS), 
National Institute of Cholera & Enteric Diseases, Calcutta, India 
“Proposal for a baseline study” 
 
 
SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
Professor Lars Olof Bygren, Karolinska institutet,  Dr Robert Irestig, Karolinska institutet, 
Louise af Klintberg, Matematiska institutionen Stockholms universitet samt dagens 
föreläsare 
”Kan en baslinjestudie tillföra ytterligare kunskaper?" 
 
 
 
ANMÄLAN  
 
Fokusdagen är avgiftsfri, mejla Din anmälan till kristina.hillgren@mbab.se  
Uppge  namn, yrke , arbetsplats och telefon nummer där Du  nås enklast.  
Skriv ”Anmälan till  Fokus 27 april” i ämnes raden. 
Kursansvarig: Kristina Hillgren, tfn 616 5358, mobil 073 901 5487 

 

mailto:kristina.hillgren@mbab.se
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Dr Jagjit H. Khalsa, National Institute on Drug Abuse, USA  
lectures on  

 
1. Clinical/Medical Consequences of Marijuana Abuse 

 
2. Drug-Drug Interactions Among Medications Used in the Treatment of 

Infections (HIV/HCV) and Addiction (Methadone/Buprenorphine) 
 

3. Research on Medical Consequences of Drug Abuse and Infections  
(HIV and Hepatitis) 

 
Time & Place Friday June 1, 2007, 9 AM – 4 PM, 

Mariaberoendecentrum, Wollmar Yxkullsgatan 25, Stockholm 
 

 
Chairpersons 

 
Kristina Hillgren, psychologist 

Martin Kåberg, MD 
 
 

Heartily Welcome! 
 
 

Kristina Hillgren 
Maria Beroendecentrum AB 

Wollmar Yxkullsgatan 25 
Box 175 31, S 118 91 Stockholm, Sweden 

Tel +46 8 616 5358  Cellphone +46 73 901 5487 
www.mariaberoendecentrum.se, kristina.hillgren@mbab.se 

 
 

 

 
 

http://www.mariaberoendecentrum.se/
mailto:kristina.hillgren@mbab.se
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September 2008 

 
 
Till  
Baslinjestudiens befrämjare 
 
 
Information om möjligheter till kostnadsfri provtagning/vaccination efter Baslinjestudiens slut 
 
Fältdelen av Baslinjestudien, dvs provtagning för HIV och hepatiter samt intervjuer om riskbeteenden, 
avslutades den 31/8 2008. Då hade cirka 1145 personer intervjuats och testats sedan studiestart  
1/7 2007. Av dessa uppfyller 720 deltagare inklusionskriteriet, minst ett intravenöst missbrukstillfälle 
under det gångna året. Siktet var inställt på 800 deltagare, dit nådde vi inte. Resultatet är ändå gott, med 
beaktande att Convictus avsagt sig medverkan i studien och utförde egna provtagningar parallellt med 
Baslinjestudien. 
 
Nu börjar det stora arbetet med att koda, sammanställa, tolka och publicera data. Vår ambition är att 
bearbetningen av data i stort sett ska vara färdig till årets slut. I november presenteras Baslinjestudien på 
The 10th Annual Scientific Meeting of International Society of Addiction Medicine (ISAM) i Kapstaden. 
Färdigställandet av nationella och internationella publikationer beräknas kräva ytterligare några månaders 
arbete. 
 
Fram till årsskiftet fortsätter vi med delgivning av provsvar och vaccinationer mot Hepatit B. 
Med dessa rader vill vi uppmana de deltagare i studien som ännu inte hämtat sina provsvar 
och/eller inte vaccinerat sig att komma till våra läkarmottagningar:  
 
TID Onsdagar och torsdagar kl 17 - 19 
PLATS Maria Beroendecentrum, Wollmar Yxkullsgatan 25, ingång kaféet 
INFO Sara Roman, projektsekreterare, tfn 616 5429 & 073-901 5308 
 
Baslinjestudiens bilburna sjuksköterskor kommer även fortsättningsvis uppsöka patienter som har svårt 
att komma till läkarmottagningarna för delgivning och vaccination. Mycket talar för att Baslinjestudien 
bidragit till att personer med missbruk blivit mer angelägna att låta testa sig.  
 
Bilägger information om kostnadsfri provtagning för HIV och hepatiter samt vaccination mot hepatit B. 
 
Vi vill tacka deltagarna i studien och personalen på de många institutioner med anknytning till missbruk 
som villigt medverkat till att göra studien framgångsrik. Sist men inte minst vill vi tacka våra medarbetare 
och samarbetspartners. 
 
Med stolthet och tacksamhet tecknar vi 
 
 

  
Kristina Hillgren Sven Britton 
psykolog, projektledare professor, forskningsansvarig 
mobil 073 901 5487 mobil 073 687 0738 
kristina.hillgren@mariberoendecentrum.se sven.britton@ki.se 
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Baslinjestudien har slutat provta för HIV och hepatiter per 2008-09-01.  
Personer med intravenöst missbruk som kostnadsfritt vill provta och/eller  
vaccinera sig mot hepatit B kan vända sig till: 
 
Håkan Johansson, Öppenvården, Maria Beroendecentrum, Wollmar Yxkullsgatan 25, 1 tr 
Telefon 070-732 6628 måndag-torsdag kl 08:00 - 15:00 
 
Hållpunkten läkarmottagning för hemlösa, Maria Prästgårdsgata 32 F 
Telefon 08-616 5876 måndag-torsdag kl 08:00 - 16:00 
 
Socialmedicinska HIV-bussen 
Telefon 08-559 38 559 
 
Convictus Hälsokaféet, Magnus Ladulåsgatan 11, tisdagar kl 16.30 - 19.30 
Telefon 08-669 6315 
 
Convictus Bryggan Vantör, Skebokvarnsvägen 341, Bandhagen 
Telefon 08-508 20 396 
 
Convictus Bryggan Östermalm, Roslagstullsbacken 10 
Telefon 08-508 100 94 
 
IMB-mottagningen, Infektionskliniken Karolinska, Huddinge sjukhus 
Telefon 070-450 7755 
 
Dessutom erbjuder samtliga offentligt finansierade vårdcentraler kostnadsfri provtagning 
för HIV och hepatiter samt kostnadsfri vaccination mot hepatit B till personer  
med intravenöst missbruk. 
 
Vid misstanke om sexuellt överförd smitta går det bra att vända sig till sjukhusens 
SESAM-mottagningar, se Vårdguiden. 
 
Baslinjestudiens läkare och sjuksköterskor fortsätter att delge provsvar och vaccinera mot heptatit B 
under hösten 2008. 
 
TID Onsdagar och torsdagar kl 17 - 19 
PLATS Maria Beroendecentrum, Wollmar Yxkullsgatan 25, ingång kaféet 
INFO Sara Roman, projektsekreterare, telefon 08-616 5429 & 073-901 5308 
 
 
Med vänlig hälsning 
 

 
Sara Roman 
projektsekreterare Baslinjestudien 
08-616 5429 & 073-901 5308 
sara.roman@mariaberoendecentrum.se 
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