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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 bägge dessa 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.

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 injektionsnarkoman. 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
Kategori
Antal Nyupptäckt
Aktiva Injektionsnarkomaner
720
11
Icke Aktiva Injektionsnarkomaner
148
3
Ej Injektionsnarkomaner
182
1
Ej eller Ofullständigt intervjuade
95
2
Summa 1145
17

HIV Positiva fall
Tidigare kända
40
6
0
0
46

Summa
51
9
1
2
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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