
  
 
 

 

 

 

 

Namn: Linda Näslund 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKAEXA, VT-2019 

Nivå: Avancerad nivå  

Handledare: Mats Ewertzon 

Examinator: Anette Erdner  

 

 

 

 

 

 

Ökar livskvalitet hos personer som injicerar droger när tillgång 

till sprututbyte finns? 

En longitudinell studie på Stockholms Sprututbyte 

 

Does Quality of Life improve when people who inject drugs get 

access to needle exchange program? 

A longitudinal study at the Stockholm Needle Exchange Program 

 

 



 
 

 
 

 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Personer som injicerar droger har i tidigare studier visat sig ha en lägre 

livskvalitet än andra populationer och många lider av psykisk ohälsa. 

Spridning av blodsmittor som hiv och hepatiter och andra blodburna 

infektioner kan vara en risk vid injicering. Tillgång till sterila sprutor och 

kanyler genom sprututbyte är en åtgärd för att minska spridning av 

infektionssjukdomar. Centralt för psykiatrisk omvårdnad, i likhet med harm 

reduction, är att värna mänskliga rättigheter, att erbjuda vård på lika villkor 

och stärka förmågan till egenvård. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om livskvalitet hos personer som 

injicerar droger förbättras över tid efter inskrivning på Stockholms sprututbyte 

samt om det fanns någon skillnad mellan könen.  

Metod: Denna studie genomfördes som en prospektiv icke-experimentell longitudinell 

kvantitativ studie. Urvalet bestod av besökare på Stockholms sprututbyte som 

valde att delta. Studiedeltagarna svarade på livskvalitetsenkäten EQ-5D vid tre 

mättillfällen. EQ-5D mäter graden av tillfredsställelse i fem dimensioner 

(indexpoäng) samt innehåller en global skattning av nuvarande hälsotillstånd 

(EQ VAS). Förändring över tid analyserades med hjälp av ANOVA för 

upprepade mätningar. 

Resultat: Resultatet visade på en signifikant förbättring av livskvalitet över tid avseende 

EQ VAS för hela gruppen. Resultatet visade vidare att kvinnor skattade sitt 

nuvarande hälsotillstånd EQ VAS signifikant lägre än män.  

Slutsats: Deltagande i sprututbyte verkar ha betydelse och inverka positivt på 

hälsorelaterad livskvalitet hos personer som injicerar droger men mer behöver 

studeras för att få en bredare kunskap om vad det är som gör att det förhåller 

sig så. 

Nyckelord: Livskvalitet, Sprututbyte, Personer som injicerar droger  



 
 

 
 

 

 

Abstract 

 

Background: People who inject drugs have shown in previous studies to have a lower 

quality of life than other populations and many suffer from mental illness. 

The spread of blood infections such as hiv and hepatitis and other blood 

borne infections can be a risk when injecting. Access to sterile syringes and 

needles through syringe exchange is a measure to reduce the spread of 

infectious diseases. Central to psychiatric care, like harm reduction, is to 

protect human rights, to offer care on equal terms and to strengthen the 

capacity for self-care. 

Aim: The purpose of this study was to investigate whether the quality of life of 

people who inject drugs improves over time after enrollment in Stockholm 

needle and syringe exchange program and if there were any gender 

differences. 

Method: This study was conducted as a prospective non-experimental longitudinal 

quantitative study. The selection consisted of visitors at the Stockholm 

exchange who chose to participate. The study participants answered the 

quality of life questionnaire EQ-5D on three occasions. EQ-5D measures 

the degree of satisfaction in five dimensions (index points) and contains a 

global estimate of the current state of health (EQ VAS). Change over time 

was analyzed using ANOVA for repeated measurements. 

Results: The results showed a significant improvement in quality of life over time 

with regard to EQ VAS for the entire group. The results further showed that 

women estimated their current state of health EQ VAS significantly lower 

than men.  

Conclusions: Participation in needle and syringe exchange programs appears to have 

significance and a positive impact on health-related quality of life but 

further studies needs to gain a broader knowledge of what it is that makes it 

so. 
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1 Inledning 

Personer som injicerar droger (PID) är en stigmatiserad och marginaliserad grupp som ofta 

möts av fördomar och blir illa bemötta i samhället och inom vården. Jag har tidigare arbetat 

på en beroendemottagning som bedriver LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid 

opioidberoende) där man behandlar med läkemedel som metadon och buprenorfin. Den typen 

av verksamhet är i många avseenden kontrollerande och styrs av många förhållningsregler 

som patienterna behöver underkasta sig och det finns en risk att bli ofrivilligt utskriven från 

behandling. Jag tycker mig ha uppfattat en stor stress och rädsla hos patienter inför det och att 

många patienter inte upplever att de kan vara ärliga med hur deras situation ser ut då rädslan 

för repressalier är stor. Under min tid som sjuksköterska på sprututbytet i Stockholm upplever 

jag att en stor del av patientgruppen upplever det befriande att kunna vara ärlig med hur livet 

ser ut utan att behöva maskera verkligheten utifrån krav som ställs från exempelvis 

socialtjänst eller beroendevård. Att det finns ett ställe dit man komma för vård och hjälp utan 

att mötas med misstänksamhet eller för mycket krav man känner att man inte kan leva upp 

till. Detta skapar en grund tror jag för att på sikt kunna göra en förändring i den takt man själv 

vill och om man så önskar. En fundering som väckts är hur egenupplevd livskvalitet påverkas 

i och med detta. 

 

2 Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en definition av livskvalitet som begrepp och vad det kan innefatta. 

Sedan kommer en beskrivning av psykisk ohälsa och livskvalitet hos personer som injicerar 

droger internationellt och vidare om hur intravenöst droganvändande samt 

sprututbytesprogram ser ut både internationellt och i Sverige. Efter det kommer en 

beskrivning av sprututbytet i Stockholm och slutligen en förklaring om vad harm reduction är 

och hur det kan vara kopplat till omvårdnad. 

 

2:1 Definition: livskvalitet  

Livskvalitet som begrepp kan verka stort och luddigt och en definition kan behövas som 

förståelse. Här presenteras en definition från Folkhälsomyndigheten: 

 

Livskvalitet är den upplevda känslan av att leva ett gott liv. Det är en subjektiv upplevelse som skiljer 

sig från yttre mätbara betingelser. Det är ett bredare begrepp än ekonomi och levnadsnivå. Det 

inbegriper en rad faktorer som påverkar det i livet som vi värderar mest. Livskvalitet omfattar alla 

relevanta livsområden. Förutom materiella och individuella välbefinnandet inbegriper den också 



 
 2 (32) 

 

 

immateriella och kollektiva värden såsom frihet, social rättvisa, skyddandet av naturresurser och ansvar 

för kommande generationer (Biterman, 2015). 

 

Materiell levnadsnivå, hälsa, kunskap och utbildning, boende, personliga aktiviteter, politiskt 

deltagande, sociala relationer, miljö och ekonomisk och fysisk trygghet är det som påverkar 

livskvalitet hos människor (Biterman, 2015). Nordenfelt (2004) menar att livskvalitet har med 

den yttre välfärden och det inre välbefinnandets värden att göra, hur dessa samverkar i form 

av företeelser i den yttre välfärd som påverkar oss och våra reaktioner eller förväntningar av 

dessa är det inre välbefinnandet. 

 

2:2 Psykisk ohälsa och livskvalitet hos personer som injicerar droger 

Att injicera droger medför många hälsoproblem och mycket finns beskrivet gällande 

infektionssjukdomar inom gruppen men även psykisk ohälsa är vanligt förekommande i 

gruppen PID såväl som hos andra med substanssyndrom som inte injicerar. I en kohort på 287 

kokain- och heroinanvändare i Barcelona fann man att 22% av deltagarna i studien hade 

någon samsjuklig psykiatrisk diagnos som affektiva tillstånd, ångestsyndrom och 

psykossjukdomar, 27 % hade någon personlighetsstörning och främst antisocial 

personlighetsstörning följt av emotionellt instabil personlighetsstörning. Fler kvinnor än män 

hade någon psykiatrisk diagnos, 29,7 % jämfört med 17,7 % för männen (Chahua et al , 

2015). Liknande resultat fann man i en studie från Belgien där 40,3 % av deltagarna hade 

någon psykiatrisk samsjuklighet och att ungefär 40% av deltagarna i studien var missnöjda 

eller mycket missnöjda gällande sin generella hälsa (Colpaert, Maeyer, Broekaert, & 

Vanderplasschen, 2013). Chahua et al. (2015) fann även att egenrapporterad livskvalitet var 

lägre hos PID än för den övriga populationen och försämrades av psykisk samsjuklighet och 

injektionsfrekvens. Studier från både USA och Australien visade på liknande resultat där 

livskvalitet och välbefinnande var signifikant sämre hos PID än för den övriga populationen 

(Costenbader, Zule, & Coomes, 2007; Fischer, Conrad, Clavarino, Kemp, & Najman, 2013; 

Scott et al., 2017). Den största skillnaden som Costenbader et al. (2007) fann var i kategorin 

psykisk hälsa där deltagarna rapporterade sin psykiska hälsa 29% lägre jämfört med den 

övriga befolkningen och även att deltagare med en pågående hepatit C infektion rapporterade 

lägre generell hälsa än deltagare utan hepatit C. I en kohort opioidanvändare i Ryssland 

undersöktes skillnader mellan hiv-positiva och hiv-negativa deltagare. Hiv-positiva deltagare 

visade sig lida i större grad av psykisk ohälsa och de hade en lägre livskvalitet (Desrosiers et 

al., 2017). Fischer et al. (2013) jämförde även PID med andra grupper med svåra och kroniska 
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sjukdomar och även där var livskvalitet något som PID rapporterade lägre. Scott et al. (2017) 

undersökte välbefinnande i en kohort av 757 PID i Melbourne där deltagarna rapporterade sitt 

välbefinnande mellan 25–28% lägre än för den övriga befolkningen i Australien. Ökad 

psykisk ohälsa, instabila boendeförhållanden, att injicera mer än vanligt, överdoser och att bli 

utsatt för våld och övergrepp de senaste sex månaderna var faktorer som bidrog till ett lägre 

välbefinnande. Hög alkoholkonsumtion och användning av metamfetamin var faktorer som 

verkade inverka mest på livskvalitet bland deltagarna i studien av Costenbader et al. (2007). 

Colpaert et al (2013) fann att beroende av fler än en substans, som alkohol och droger, 

verkade ha ett samband med lägre livskvalitet än att endast vara beroende av en substans. 

 

2:3 Intravenöst droganvändande och sprututbytesprogram internationellt 

Enligt United Nations Office on Drugs and Crime (2018) uppskattas antalet personer som 

injicerar droger (PID) globalt till omkring 10,6 miljoner varav hälften lever med hepatit C och 

en av åtta med hiv. Trots tydliga rekommendationer om åtgärder för att minska spridningen 

av infektionssjukdomar och andra negativa hälsoeffekter bland PID så som 

sprututbytesprogram och substitutionsbehandling vid opioidberoende finns dessa bara 

uppskattningsvis i 79 länder globalt sett (UNODC, 2018). Sprututbytesprogram är i flera 

länder i Europa en redan etablerad del av nationella strategier för att begränsa spridning av 

blodsmittor som hepatiter och hiv bland PID. Sprututbytesprogram och tillgången till sterila 

sprutor och kanyler skiljer sig åt mellan länderna inom Europa. Sverige ligger här lågt i antal 

jämfört med exempelvis grannländerna Norge och Finland där den geografiska tillgången till 

sprututbytesprogram är mindre än 20 procentandelar i Sverige jämfört med över 80 för Norge 

och Finland (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, 2018). 

WHO (World Health Organization) gjorde en sammanställning som visar stöd för att 

sprututbytesprogram minskar riskbeteende hos PID, som att dela spruta och kanyl, samt att 

sprututbyte minskar spridningen av hiv (Wodak & Cooney, 2004). Bluthenthal et al. (2000) 

fann i en studie från Kalifornien att risktagande och riskbeteenden som att dela spruta och 

kanyl sjönk hos personer som besökte sprututbyte, 60 % av deltagarna i studien upphörde att 

dela spruta och kanyl. Liknande resultat gällande minskat risktagande och delaktighet i 

sprututbytesprogram fann Jones et al. (2008) och att det reducerade risken för spridning av 

hiv. 
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2:4 Intravenöst droganvändande och sprututbytesprogram i Sverige 

Statens folkhälsoinstituts (2011) rapport avseende narkotikabruket i Sverige uppskattar att 

127 000 personer regelbundet använder droger eller narkotikaklassade läkemedel utan 

läkarordination, 77 000 av dessa individer använder illegala droger och andelen med 

problematiskt användande uppskattas till 29 500 individer. Av dem som använt droger senaste 

månaden är det 7,8 % (6000 personer) som injicerat. I samma rapport framkommer att 

kvinnor är mer utsatta än män och att kvinnor har mindre socialt stöd och har en större 

psykiatrisk samsjuklighet (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

I Sverige startade det första sprututbytesprogrammet i Lund 1986 och året därpå i Malmö 

sedan dröjde det till 2006 innan andra landsting fick lagrum, juridisk tillåtelse, att öppna 

sprututbytesprogram (SFS 2006:323). År 2017 hade en tredjedel av landstingen i Sverige 

sprututbytesprogram men fler har öppnat efter det, Socialstyrelsen beskriver två huvudmål för 

verksamheten (www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende/sprututbyte): 

 

1. Förebygga spridningen av blodburna infektioner bland personer med ett etablerat 

injektionsmissbruk. 

2. Programmet ska skapa en kontaktyta för personer med injektionsmissbruk mot hälso- 

och sjukvården, socialtjänsten samt motiveras till rehabilitering och ett narkotikafritt 

liv. 

 

2:5 Sprututbytesprogrammet i Stockholm 

I sprutbytesprogram erbjuds personer som injicerar droger rena sprutor och andra verktyg i 

syfte att minska risken för spridning av infektionssjukdomar. År 2013 kom 

sprututbytesprogrammet att öppna i Stockholm, först som ett projekt för att sedan bli en 

permanent verksamhet 2017. Under 2018 besökte 1828 individer Stockholms Sprututbyte, 

368 nya individer valde att skriva in sig under året och totalt var 3281 patienter inskrivna, 

25% var kvinnor, medelåldern för besökarna var 38 år. Amfetamin och heroin dominerar som 

de mest använda drogerna bland samtliga besökare. Femtiosex procent av besökarna uppgav 

att de hade en pågående kontakt med socialtjänst, 39% hade en pågående kontakt med 

beroendevård och 8% med psykiatrisk vård (Kåberg & Lindström, 2019). S Sprututbyte 

syftar främst till att förebygga spridning av blodsmittor som hepatiter och hiv och andra 

blodburna infektioner men även till att motivera patienter till behandling och drogfrihet. 

Samtal och stöd erbjuds. På sprututbytet i Stockholm arbetar sjuksköterskor, läkare, kurator 

och barnmorska finns på plats en dag i veckan. Blodprover för hepatiter och hiv tas 
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regelbundet, alla erbjuds vaccin mot hepatit A och B, patienter med en hepatit C-infektion 

erbjuds behandling och patienter med hiv kan få sina läkemedel på sprututbytet. Att få hepatit 

C-behandling har inom hälso- och sjukvården på olika håll givits med krav på drogfrihet men 

sådana krav har inte ställts på sprututbytet. Sedan december 2016 har utredningar gjorts 

gällande hepatit-relaterad leverskada med ultraljud, fibroscanundersökning, och sedan 2017 

har hepatit C - behandlingar erbjudits. Sedan start har 76 personer påbörjat behandling och 

samtliga som fullföljt behandling har läkt ut sin hepatit C. Vidare ges utbildningar i 

överdosprevention där naloxon (motgift mot opiatöverdoser) delas ut och patienten utbildas i 

att identifiera överdoser, handhavande vid överdoser och en basal kurs i hjärt-och 

lungräddning samt administrering av naloxon. Under 2018 utbildades 515 personer och 776 

doser naloxon delades ut och vid 238 tillfällen hade naloxon använts vid överdossituationer 

(Kåberg & Lindström, 2019). Verksamheten är en harm reduction åtgärd och arbetet som 

sjuksköterska genomsyras av det synsättet. 

 

2:6 Harm reduction 

Harm reduction, eller skademinimering, handlar om att värna mänskliga rättigheter, att öka 

folkhälsa och grundar sig i att ingen ska bli exkluderad från sjukvård eller sociala insatser på 

grund av droganvändande, etnicitet, kön eller könsidentitet, sexuell läggning, val av arbete 

eller ekonomisk status (Harm Reduction International [HRI], 2019) Att använda droger 

innebär inte att man fråntas sina mänskliga rättigheter och inte heller ska behandlas grymt, 

omänskligt eller förnedrande. Personer som använder droger har lika rätt till liv, frihet, 

privatliv och sjukvård som alla andra. Insatser från samhället bör vara sådana att dem ges utan 

orimliga hinder, diskriminerande regler och föreskrifter och utan tvingande. En central roll i 

harm reduction är samarbetet med och inflytandet från brukare själva och brukarföreningar. 

Att undvika stigmatisering är en viktig del i detta synsätt och det innebär exempelvis att 

använda språk och terminologi som bygger på respekt och inte på stigmatiserande termer eller 

uppdelningar i exempelvis ”bra” eller ”dåliga” droger eller omtala personer som 

”missbrukare”, ”pundare” eller andra termer med negativa associationer. Skadliga stereotyper 

befästs av stigmatiserande språk och leder till hinder för att få vård och samhälleliga insatser. 

Vidare accepteras och godtas det att människor över hela världen vare sig kan eller vill sluta 

använda droger. Personer som använder droger ska accepteras och mötas som de är och där de 

befinner med respekt och värdighet. Målen för harm reduction är att hålla människor vid liv 

och uppmuntra positiva förändringar, reducera skadorna som kan komma från lagar och 
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policys gällande droger och även att erbjuda alternativa metoder för vård. Att arbeta utifrån 

harm reduction handlar om att främja och underlätta, utan tvång, positiva förändringar i en 

människas liv oavsett hur stor eller liten den förändringen blir. Kriminaliseringen av personer 

som använder droger, nekande av livsuppehållande vård och harm reduction insatser är 

exempel på sådana lagar eller regler. Harm reduction syftar således till att förbättra lagar, 

regler och polisväsende så dessa inte utgör en skada för hälsan och välbefinnandet hos 

personer som använder droger. Beroendevård och behandling bör utformas och ges utifrån 

individens behov och förutsättningar och utan tvång. Många som använder droger behöver 

inte behandling och andra är ovilliga att ingå i en behandling där total drogfrihet är målet 

medan det för andra är det som eftersöks. Behandlingen bör vara sådan att det finns alternativ 

och där drogfrihet inte bör vara det enda alternativet som erbjuds (a.a.). 

 

2:7 Psykiatrisk omvårdnad och harm reduction 

Psykiatrisk omvårdnad innebär bland annat att stärka personens känsla av att ha kontroll över 

sitt liv, erbjuda personer med psykisk ohälsa vård på lika villkor och stärka förmågan till 

egenvård och återhämtning (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor [PRF], 2014). 

Centralt för både harm reduction och specialistsjuksköterskans kompetensområde är att värna 

om mänskliga rättigheter och ta hänsyn till både samhälleliga och etiska aspekter i vård och 

omsorg samt att bedömningar och åtgärder bygger på vetenskap (HRI, 2019, PRF, 2014). 

Som utgångspunkt för psykiatrisk omvårdnad är att alla människor har möjlighet att utvecklas 

och växa, rätt till god och kvalitativ vård som syftar till att stödja personens oberoende och 

självständighet och att vård ska erbjudas på lika villkor (PRF, 2014). Målen för harm 

reduction är bland annat att hålla människor som använder droger vid liv och att skydda deras 

hälsa, öka folkhälsa samt att vård ska ges utifrån individens behov och inte vara tvingande 

(HRI, 2019).  

Sprututbyte är en harm reduction åtgärd och att arbeta där som sjuksköterska innebär att ha 

ett fördomsfritt och icke-dömande bemötande, att respektera patientens val och rättigheter. 

Mycket av det arbete som sjuksköterskan gör är att främja förmågan till egenvård, bidra till att 

öka hälsa i gruppen och reducera skador som kan komma från att injicera droger genom 

utbildning och information om exempelvis stickteknik och hygien för att minska risken för 

infektioner och spridning av blodsmittor (HRI, 2019). 
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2:8 Problemformulering 

Flera studier tyder på att livskvalitet hos PID är betydande lägre än för normalbefolkningen. 

Faktorer som verkar ha betydelse för och inverkar negativt på egenrapportrad livskvalitet kan 

vara blodsmittor, injektionsfrekvens, boendeförhållande, beroende av flera substanser, 

psykiatrisk samsjuklighet och psykisk ohälsa. Mot bakgrund av ovan beskrivning av 

livskvalitet bland personer som injicerar droger ämnade denna studie att undersöka huruvida 

livskvalitet ökade när sprututbyte, som tidigare inte erbjudits denna grupp, nu finns att tillgå. I 

och med att sprututbyten är tillgängliga erbjuds möjligheten för PID att kunna ta hand om sin 

hälsa på ett sätt man inte tidigare kunnat och inte haft möjlighet till. Mycket fokus ligger på 

blodsmittor gällande denna typ av verksamhet och har varit det huvuduppdrag man haft i 

Sverige men hur påverkas övriga delar av en människas liv, som livskvalitet, när människor 

får tillgång till och själva kan eller har större möjlighet att själva ta hand om sin hälsa. Det 

finns en kunskapsbrist gällande sprututbyte och dess inverkan på livskvalitet hos målgruppen. 

Vidare finns intresse för hur förhållandet mellan kvinnor och män ser ut avseende livskvalitet 

där antagandet är att kvinnor har lägre livskvalitet än män. Andelen kvinnor som söker 

beroendevård och är inskrivna på sprututbytesprogrammet är lägre än andelen män och kan 

bero på olika faktorer som större stigmatisering för kvinnor eller rädsla för att få sina barn 

omhändertagna. 

 

3 Syfte/Antagande 

Syftet med denna studie var att undersöka om livskvalitet hos personer som injicerar droger 

förbättras över tid efter inskrivning på Stockholms sprututbyte. Ytterligare var syftet att 

undersöka om det fanns skillnader i egenrapporterad livskvalitet mellan kvinnor och män.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt används Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans då egenvård 

är en central del av sprututbytet. Teorin innehåller tre delteorier och den om 

omvårdnadssystem är den som har betydelse och är relevant i detta sammanhang. Alla 

delteorier beskrivs ändå för en teoretisk helhetsuppfattning. 

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) beskriver att Orems teori om egenvårdsbalans består 

av tre delteorier – egenvård, egenvårdbrist och omvårdnadssystem. Hälsa är kopplat till en 

människas vilja och kapacitet till egenvård och egenomsorg under livets olika skeenden och 

är således i ständig förändring. Hälsa ses som en funktionell och strukturell integritet och att 
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ta hand om sin hälsa innebär att värna denna integritet genom att visa omsorg om sig själv och 

sina närstående och att kunna förhålla sig till tillvarons krav. Människan ses som kapabel och 

kunnig, med förmåga att själva kunna tänka och omvärdera sin situation och handla därefter. 

En förutsättning för människans tillvaro är den värld vi lever i, naturen med dess universella 

normer och mönster som, såsom människan, fungerar på ett förutbestämt vis men vidare finns 

även den kulturella och sociala världen där roller och traditioner avspeglar vårt förhållande 

och ansvar gentemot varandra (a.a.).  

Vidare menar Wiklund Gustin och Lindwall (2012) att Orems teori om egenvård både är 

ett inlärt beteende men även en medveten handling då egenvården syftar till exempelvis att 

främja hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Denna potential besitter alla människor men alla 

har inte de färdigheter som krävs. Förmågan till egenvård påverkas av olika faktorer som 

ålder, kön, livsstil, hälsostatus, mognadsnivå, familj och socialt nätverk. Den sociokulturella 

och den yttre miljön, som exempelvis tillgång till sjukvård och rätt resurser, påverkar också 

förmågan till egenvård.   

När förmågan till egenomsorg inte räcker till för att balansera de krav på egenvårdsbehov 

som finns behöver människan professionell omvårdnad. Egenvårdsbrist kan uppstå vid 

olyckor, kriser, sjukdomar och andra både inre och yttre bidragande faktorer. Dessa faktorer 

kan således bidra till begränsningar hos en människa att själv eller med hjälp av närstående 

upprätthålla egenvårdsbalans i olika grad. Dessa personliga begränsningar som är 

bakomliggande den problematik patienten upplever behöver uppmärksammas. Detta för att 

återupprätta egenvårdsbalansen på ett mer konstruktivt och hållbart sätt än genom att 

sjuksköterskan bara åtgärdar problem. 

Resultatet av sjuksköterskans systematiska arbete är ett omvårdnadssystem och denna 

delteori omfattar de båda andra delteorierna. Fokus ligger på att främja människans, eller 

patientens, egenvårdskapacitet samt att möta de egenvårdskrav som finns. Sjuksköterskan är 

central i denna delteori. Orem menar att sjuksköterskan besitter kompetens att bedöma om 

obalans finns mellan patientens egenvårdskapacitet och egenvårdskrav utifrån den aktuella 

situationen och det aktuella hälsotillstånd patienten befinner sig i. Utifrån den bedömningen 

utformar sjuksköterskan tillsammans med patienten och dess anhöriga en omvårdnadsplan 

som syftar till att minska skillnaden mellan egenvårdskapacitet och egenvårdskrav för att 

bibehålla eller återställa egenvårdsbalansen. Här inkluderas patienten och dess anhöriga och 

det förtydligas vad de kan och bör göra, det är således inte enbart sjuksköterskans 

interventioner som omfattar omvårdnadsplanen (a.a.).  
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5 Metod 

 

5:1 Det självständiga arbetets plats i ett forskningsprojekt 

Denna studie är en delstudie inom ramen för ett forsknings- och utvärderingsprojekt där 

Centrum för Psykiatriforskning stod som huvudman. Syftet med forskningsstudien var att 

utvärdera hur sprututbytesprogrammet bidrog till att minska smittspridningen av blodburna 

sjukdomar i gruppen som injicerar droger i Stockholms län och om förändring skedde bland 

deltagarna avseende: riskbeteenden för blodsmitta, smittspridning av blodburna sjukdomar 

som hepatiter och hiv, alkohol och narkotikaanvändning, deltagande i beroendevård, 

psykiatrisk vård, somatisk vård och/eller sociala stödåtgärder samt länkning till dessa och 

slutligen fysisk och psykisk hälsa samt livskvalitet. 

Detta självständiga arbete är en delstudie avseende livskvalitet som baseras på tidigare 

insamlade data under ramen av ovan nämnda forskningsprojekt. Sammanställning, analys och 

presentation av resultat har gjorts av författaren inom ramen för det självständiga arbetet. 

Projektledaren för det övergripande forskningsprojektet, Anders Hammarberg, har varit 

behjälplig och bidragit med tillgång till data och även haft en roll som statistisk konsult i 

föreliggande arbete. 

 

5:2 Design 

Denna studie genomfördes som en prospektiv icke-experimentell longitudinell kvantitativ 

studie. Prospektiva studier kräver minst två datainsamlingar och även en stor 

studiepopulation. Alla prospektiva studier är nödvändigtvis inte longitudinella då 

datainsamling kan ske vid två tillfällen under samma dag medan datainsamlingen i en 

longitudinell studie görs vid två eller fler tillfällen under en längre tid (Polit & Beck, 2017). 

 

5:3 Urval 

Studiepopulationen bestod av besökare i sprututbytesprogrammet som uppfyllde följande 

inklusionskriterier och som valde att delta: 

 Injektionsmissbruk av narkotiskt preparat (styrktes med anamnestiska uppgifter 

och/eller stickmärken);  

 20 år eller äldre  

 Villighet att uppge identitet i form av namn och personnummer (vid nybesök eller om 

besökaren inte var välkänd skulle identiteten styrkas med legitimation). 
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I studien monitorerades den kohort av besökare som besökte sprututbytesprogrammet och 

som accepterade att delta. Deltagarna inkluderades konsekutivt efter att ha tillfrågats vid 

besök på mottagningen av den personal på sprututbytet som mötte besökaren. Ett konsekutivt 

urval innebär att alla som uppfyller inklusionskriterierna i en vald studiepopulation tillfrågas 

om deltagande under en given tidsram. Urvalet är vad man kallar för ett obundet 

slumpmässigt urval då det inte randomiseras (Polit & Beck, 2017).  

 

5:4 Procedur/Tillvägagångssätt 

Personer tillfrågades av mottagningspersonalen i samband med besök vid mottagningen om 

intresse för att delta i studien. Dem som valde att delta erhöll både muntlig och skriftlig 

information om studiens upplägg av studiens forskningssjuksköterska och fick då möjlighet 

att få svar på eventuella frågor om deltagandet. Deltagarna gav därefter sitt skriftliga 

samtycke. Informationen deltagarna fick innehöll beskrivning av forskningsstudien, hur 

studien gick till, att deltagandet var frivilligt, att insamlad data avidentifieras och behandlas 

konfidentiellt samt om eventuella risker och fördelar med deltagande i studien. För vidare 

information se bilaga (bilaga 1). 

  Forskningssjuksköterskan genomförde därefter tillsammans med studiedeltagaren 

formuläret EQ-5D (se närmare beskrivning nedan). Ytterligare data insamlades i samband 

med det besöket men här omnämns enbart det relevant för föreliggande studie, således EQ-

5D. Deltagarna rapporterade därefter motsvarande information en gång per år i samband med 

besök vid mottagningen under de tre åren då datainsamlingen gjordes på sprututbytet. 

Intervjuerna tog ca 20-30 minuter att genomföra men innehöll även annan datainsamling än 

den som förekommer i denna studie. Totalt valde 560 individer att delta från start men ett 

visst bortfall förekom. Totalt deltog 190 individer under alla mättillfällen och det är dessa 

data som redovisas. 

 

5:5 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes en gång per år mellan åren 2013 och 2016, från det att 

Stockholms sprututbyte öppnade och de efterkommande tre åren. Sociodemografiska data 

insamlades och innehöll information om ålder, kön, civilstånd, boendesituation, riskbeteende, 

status avseende eventuell blodsmitta, kontakt med myndigheter eller sjukvård, huvuddrog och 

sysselsättning.  Självskattningsformuläret EQ-5D, (EuroQol, 2011) mäter graden av 

tillfredsställelse i livet i fem dimensioner (delfrågor):  
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1. Rörlighet  

2. Hygien 

3. Huvudsakliga aktiviteter (exempelvis arbete, studier, hushållssysslor, familje- och 

fritidsaktiviteter) 

4. Smärtor/besvär 

5. Oro/nedstämdhet 

 

Dels erhölls en global hälsoskattning (EQ VAS) där deltagarna skattar sitt nuvarande 

hälsotillstånd mellan 0 – 100 där ju högre poäng är desto större tillfredsställelse och dels en 

indexpoäng mellan 0 – 25 där högre poäng är sämre tillfredställelse (bilaga 2). Indexpoängen 

är en sammanställning av delfrågorna i formuläret. EQ-5D är kort och enkel att använda, ger 

en holistisk bild av hälsa där deltagarna själva graderar deras hälsa utifrån varje dimension. 

EQ-5D är validerad, används i många länder och har översatts till de flesta världsspråken 

(Gusi, Olivares & Rajendram, 2010). Polit & Beck (2017) menar att fördelarna med ett 

personligt möte när man fyller i frågeformulär är att man kan ställa frågor vid oklarheter samt 

att det har en positiv inverkan på svarsfrekvensen och kan bidra till ett högre deltagande. 

 

5:6 Dataanalys 

Sociodemografiska data presenteras som medelvärden, antal och procent. Indexpoängen 

respektive den globala hälsoskattningen, EQ VAS, beräknades vid inklusion samt därefter 

kontinuerligt under studien. Förändring över tid analyserades med hjälp av tvåvägs ANOVA 

(variansanalys) för upprepade mätningar i en 2 (kön=män/kvinnor) x 3 (tid= inklusion/12 

månader/24 månader) design. Två separata ANOVOR genomfördes, en för indexpoängen 

(sammanräknad poäng för de fem delfrågorna, dimensionerna, i formuläret) samt en för 

frågan om nuvarande hälsotillstånd, EQ VAS.   

För ANOVA finns krav på normalitet, normalfördelning, vilket anses uppfyllt om stickprovet, 

studiepopulationen, är stort, som i detta fall. ANOVA för upprepade mätningar används vid 

tre eller flera mätningar för samma beroende variabel för varje deltagare (Polit & beck, 2017). 

En sådan analys av variansen, eller spridningen, görs genom att man delar den totala 

spridningen eller variansen i två delar, dels den inom gruppen (inomgruppsvariansen) och 

även den som finns mellan grupperna (mellangruppsvariansen). Spridningen inom grupperna 

får inte vara så stor att det förklarar den totala variationen som observeras om det ska vara 

statistiskt signifikant. Mellan inomgruppsvariansen och mellangruppsvariansen beräknas 

kvoten och dessa kvoter skapar en specifik fördelning som kallas F-fördelning eller F-kvot 

och det värdet bör överstiga ett visst kritiskt värde för att anses statistiskt signifikant. Ett p-
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värde <0,05 anses vara statistiskt signifikant (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) användes som statistiskt program för dataanalys. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Några hälso- eller andra risker med deltagande i studien jämfört med deltagande i den 

reguljära sprututbytesverksamheten var svårt att förutse. Utöver vanliga besök vid 

mottagningen kunde deltagare i studien behöva göra ytterligare besök för att exempelvis fylla 

i frågeformulär. Besvarandet av frågeformulären kan upplevas som ett integritetsintrång. För 

att förebygga och/eller minska det psykiska obehaget som kan upplevas vid insamlandet av de 

känsliga personuppgifterna informerades att det även ingår i sedvanlig verksamhet att 

tillfrågas om uppgifter kring exempelvis riskbeteende. På så sätt minskas risken att en enskild 

individ ska känna sig utpekad. Likaså informerades alla studiedeltagare om att de när som 

helst hade möjlighet att avbryta studiedeltagandet utan att detta på något sätt skulle påverka 

deras deltagande i den reguljära sprututbytesverksamheten. Ingen övrig nytta än den 

sprututbytesverksamheten erbjuder följer med studiedeltagande. Ingen ersättning utgick till 

studiedeltagare. Etikansökan är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, se 

bilaga. Diarienr: 2013/495-31/3 (bilaga 3). 

 

7 Resultat 

 

7:1 Sociodemografiska data 

Totalt deltog 560 individer vid inklusion i studien. Vid andra mätningen var ungefär hälften 

av deltagarna kvar och vid sista mätningen återstod 190 deltagare. Sociodemografiska data 

avser alla deltagare som deltog vid inklusion. Medelåldern för studiedeltagarna var 40 år, 

andelen kvinnor var 20 % och 80 % var män. 71 % av deltagarna var ensamstående. De 

dominerande drogerna var amfetamin och heroin varav drygt 43 % uppgav amfetamin som 

huvuddrog medan 33 % uppgav heroin. Drygt hälften av deltagarna, 56 %, rapporterade att de 

hade hepatit C och 7% att de hade hiv. 38 % hade eget boende och 10 % var bostadslösa och 

bodde på gatan. Ungefär 20% bodde i kommunens regi antingen på härbärge (5 %) eller på 

stödboenden (16 %). Majoriteten av deltagarna var arbetslösa (54 %) följt av 26 % som erhöll 

sjuk/aktivitetsersättning. 10 % hade arbete och resterande studerade, var ålderspensionärer, 

eller uppgav annat som sysselsättning, se tabell 1. Annat kan stå för försörjning utanför den 

offentliga marknaden, exempelvis kriminalitet. 
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Tabell 1 – sociodemografiska data för deltagare vid inklusion. 

 
1 KÖN & CIVILSTÅND ANTAL 

(%) 

2 BLODSMITTA & 
HUVUDDROG 

ANTAL 
(%) 

Kvinnor 112 (20,0) HCV 314 (56,1) 
Män 447 (79,8) HIV 39 (7,0) 
Gift 22 (3,9) Amfetamin 243 (43,4) 

Sambo 80 (14,39) Heroin 182 (32,5) 
Särbo 60 (10,7) Buprenorfin 30 (5,4) 

Ensamstående 396 (70,7) Metylfenidat 18 (3,2) 
 

SYSSELSÄTTNING 
(SENASTE 3 MÅNADERNA) 

ANTAL 
(%) 

BOENDESITUATION 
(SENASTE 3 MÅNADERNA) 

ANTAL 
(%) 

Arbetslös 304 (54,3) Eget boende 212 (37,9) 
Sjuk/aktivitetsersättning 146 (26,1) Behandlingshem 14 (2,5) 

Studerande 12 (2,1) Kriminalvård 13 (2,3) 
Heltidsarbete 40 (7,1) Stödboende 88 (15,7) 
Deltidsarbete 17 (3,0) Inneboende 105 (18,8) 
Ålderspension 14 (2,5) Härbärge 27 (4,8) 

Annat 26 (4,6) Bostadslös 55 (9,8) 
Inget svar 1 (0,2) Annat 45 (8,0) 

  Inget svar 1 (0,2) 
TOTALT 560 (100) TOTALT 560 (100) 

 

1 Svarsbortfall finns avseende kön och civilstånd 
2 37% av deltagarna uppgav att de inte hade eller inte visste om de hade någon blodsmitta 

 

7:2 Livskvalitet över tid för hela gruppen 

Syftet med denna studie var att undersöka om livskvalitet förbättras hos PID efter inskrivning 

på sprututbytet i Stockholm. EQ-5D belyser fem dimensioner i livet och besvaras med ett av 

tre alternativ där 1=inga problem, 2=vissa problem och 3=stora problem. Som framgår i tabell 

2 skedde ingen signifikant förändring under åren avseende dessa fem dimensioner 

(F(2,374)=2.67, p=0.07).  

Däremot skedde en förändring på den globala hälsoskattningen EQ VAS (nuvarande 

hälsotillstånd). Resultatet av den statistiska analysen visade att i gruppen som helhet så 

förbättrades det självrapporterade hälsotillståndet signifikant över tid (F(2,376)=9.89, 

p<0.00), se tabell 2.  

Därav kan antagandet att livskvalitet ökar kvarhållas då den globala hälsoskattningen, EQ 

VAS, signifikant ökar medan indexpoängen inte visar på någon signifikant förändring. 

 

 

Tabell 2 - Egenrapporterad livskvalitet (indexpoäng) samt den globala hälsoskattningen (VAS) över tid för hela 

gruppen.  

EQ-5D   Månad 0 n=189 Månad 12 n=189 Månad 24 n=189  

 m Std.deviation m Std.deviation m Std.deviation Statistisk 
signifikans 

Indexpoäng  
(0–25) 1 

7,77 1,65 7,37 1,76 7,66 1,98 0,07 

VAS (0–100) 2 48 21,9 58,51 23,46 57,60 23,17 0,00 
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1 Indexpoäng är en sammanställning av de fem dimensioner som ingår i frågeformuläret EQ-5D som presenteras med en 

siffra mellan 0–25 där ju högre värde visar lägre livskvalitet. 
2 Den globala hälsoskattningen (VAS) är en skala på mellan 0–100 där deltagarna skattade sitt nuvarande hälsotillstånd. 0 är 

sämsta tänkbara hälsotillstånd och 100 det bästa tänkbara. Data presenteras som medelvärde (m) och standardavvikelse 

(Std.deviation). 

 

 

7:3 Livskvalitet över tid avseende kön 

Ett ytterligare syfte med studien var att undersöka om det fanns några skillnader mellan män 

och kvinnor avseende livskvalitet. Som för gruppen i helhet förändrades inte de fem 

dimensionerna uppdelat på kön över tid men kvinnor skattade livskvalitet lägre än män vid 

alla mättillfällen avseende de fem dimensionerna i EQ-5D formuläret, se tabell 3. Den 

statistiska analysen visade att skillnaden mellan könen nästintill var signifikant (p<0.056). 

  

  
Tabell 3 – Skillnad i egenrapporterad livskvalitet (indexpoäng) över tid mellan kvinnor och män. 

 

EQ-5D indexpoäng 1 Månad 0 Månad12 Månad 24 

 m Std.deviation m Std.deviation m Std.deviation 

Kvinnor n=36 7,86 1,51 7,86 1,91 8,36 1,81 

Män n=154 7,75 1,69 7,26 1,70 7,50 1,98 
1 Indexpoäng är en sammanställning av de fem dimensioner som ingår i frågeformuläret EQ-5D som presenteras 

med en siffra mellan 0–25 där ju högre värde visar lägre livskvalitet.  Data presenteras som medelvärde (m) och 

standardavvikelse (Std.deviation). 

 

 

Som framgår i tabell 4 visade resultatet vidare att på samma sätt som avseende indexpoängen 

så rapporterade kvinnor lägre på EQ VAS jämfört med män vid samtliga tre mättillfällen. 

Skillnaden mellan könen var statistiskt signifikant (F(1,187)=4.32, p<0.04) och tyder således 

på att kvinnor i gruppen som injicerar droger har ett sämre hälsotillstånd än männen i samma 

grupp. För både män och kvinnor förbättrades deras hälsotillstånd ändå över tid. Antagandet 

att kvinnor rapporterar sin livskvalitet lägre kan således kvarhållas. 

 

 
Tabell 4 – Skillnad i global hälsoskattning (VAS) mellan kvinnor och män över tid.  

 
EQ VAS 1 

Månad 0 Månad12 Månad 24 

 m Std.deviation m Std.deviation m Std.deviation 

Kvinnor n=36 44,92 18,75 54,03 20,49 49,47 21,06 

Män n=154 48,67 22,54 59,56 24,04 59,50 23,30 
1 Den globala hälsoskattningen (VAS) är en skala på mellan 0–100 där deltagarna skattade sitt nuvarande 

hälsotillstånd. 0 är sämsta tänkbara hälsotillstånd och 100 det bästa tänkbara. Data presenteras som medelvärde 

(m) och standardavvikelse (Std.deviation). 
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8 Diskussion 

 

8:1 Metoddiskussion 

8:1:1 Design 

Denna studie genomfördes som en prospektiv icke-experimentell longitudinell kvantitativ 

studie. När randomisering inte är möjligt är det den starkaste designen enligt Polit & Beck 

(2017) som också menar att mycket av den vårdvetenskapliga forskningens problemområden 

inte är lämpade för experimentella interventioner. En svaghet med en icke-experimentell 

design jämfört med en experimentell design är möjligheten till att dra slutsatser om 

orsakssamband. En icke-experimentell design undersöker redan existerande grupper och har 

inte möjlighet att anta gruppen man undersöker ser likadan ut då ingen randomisering görs 

(Polit & Beck, 2017). En fördel i denna studie är att den är prospektiv och att den testar ett 

antagande om att livskvalitet ökar efter inskrivning på Stockholms sprututbyte och i en sådan 

design finns potential till att dra slutsatser om orsakssamband enligt Polit & Beck (2017). 

 

8:1:2 Urval 

I ett konsekutivt obundet slumpmässigt urval tillfrågas alla i en specifik population att delta. 

Det minskar risken för partiskhet i urvalet och är ofta det bästa valet när förfrågan om 

deltagande sker över en viss tid och inte vid en och samma tidpunkt (Polit & Beck, 2017). 

Däremot är ett obundet slumpmässigt urval mindre sannolikt att ge ett representativt urval än 

ett systematiskt urval enligt Polit & Beck (2017). I detta fall skulle ett systematiskt urval inte 

vara möjligt då deltagarna tillfrågades när Stockholms sprututbyte öppnade och när patienter 

valde att skriva in sig därefter. Urvalet avseende kön får anses representativt utifrån andel 

kvinnor respektive män som är inskrivna och aktivt besökt mottagningen under föregående år, 

2018, 25 % kvinnor och 75 % män (Lindström & Kåberg, 2019).   

 

8:1:3 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde en gång per år genom att deltagarna svarade på frågeformuläret EQ-

5D i samband med besök på sprututbytet och tillsammans med en forskningssjuksköterska. 

Som tidigare nämnts så menar Polit & Beck (2017) att det finns fördelar med ett personligt 

möte när man fyller i frågeformulär då möjlighet finns att ställa frågor vid oklarheter samt att 

det har en positiv inverkan på svarsfrekvensen och kan bidra till ett högre deltagande.  
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 Frågeformuläret EQ-5D i sig är ett validerat mätinstrument och används internationellt för 

att mäta livskvalitet (Gusi, Olivares & Rajendram, 2010). Då hemlöshet och instabila 

boendeförhållanden är relativt vanliga hos denna patientgrupp skulle insamling av data genom 

utskick via post eller mail inte vara optimalt och risken för lågt svarsdeltagande vara högt. Att 

genomföra datainsamlingen på plats på sprututbytet var således att föredra då deltagarna i 

studien förmodades komma dit även av andra skäl.  

Bortfallet är relativt stort med tanke på att 560 individer valde att delta från start men av 

dessa var det 190 individer som fullföljde studien under alla tre mätningar vilket ändå får 

anses relativt bra med tanke på målgruppen. Bortfallet kan tänkas bero på fängelsestraff, 

dödsfall, LVM (lagen om vård av missbrukare), att personer slutat använda droger, flyttat till 

annan stad eller har fått behandling inom sjukvården eller är placerade på behandlingshem. 

Sprututbytet bedrivs till största del som en drop-in mottagning och ingen uppföljning sker när 

patienter inte kommer, annat än vid dödsfall. Sociodemografiska data saknas för uppföljande 

mätningar vilket är en svaghet i analysen avseende resultatet. Sådan information hade givit en 

ytterligare tyngd till resultatet. 

 

8:1:4 Dataanalys 

ANOVA för upprepade mätningar används vid tre eller fler mätningar av samma beroende 

variabel för varje deltagare och är att föredra jämfört med t-test som är bättre lämpade för 

analys av skillnaden mellan två medelvärden (Polit & Beck, 2017). Anders Hammarberg, 

medicine doktor, vid Centrum för Psykiatriforskning samt projektledare för 

forskningsprojektet där denna delstudie ingår har varit med som statistisk konsult och bidragit 

med granskningar av den statistiska analysen 

 

8:2 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om livskvalitet ökar hos personer som 

injicerar droger efter inskrivning på Stockholms sprututbyte samt om det fanns någon 

könsskillnad avseende egenrapporterad livskvalitet. Antagandet var att livskvalitet ökar och 

att kvinnor rapporterar lägre livskvalitet än män i samma grupp.  

Resultatet visar på en signifikant ökning i egenrapporterad livskvalitet gällande nuvarande 

hälsotillstånd (EQ VAS) över tid för hela gruppen samt att kvinnor skattar sin livskvalitet 

signifikant lägre än män. För både män och kvinnor förbättrades det nuvarande 

hälsotillståndet över tid. Tidigare forskning gällande förhållandet mellan deltagande i 
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sprututbytesverksamhet och egenrapporterad livskvalitet har författaren inte funnit vilket 

medför att resultatet av denna studie är något nytt. Personer som injicerar droger har i tidigare 

studier från Spanien, USA och Australien rapporterat livskvalitet signifikant lägre jämfört 

med den allmänna befolkningen (Chahua et al, 2015, Costenbader et al, 2007, Fischer et al, 

2013, Scott et al, 2017). I en studie från Malmö undersökte man livskvalitet hos personer som 

remitterades från sprututbytet till LARO (Läkemedelsassisterad behandling vid 

opioidberoende) och jämförde med den allmänna svenska befolkningen. Medelvärdet för EQ 

VAS låg på 47,3 hos de personer deltog i studien vilket var betydande lägre än för den 

allmänna befolkningen som skattade sitt nuvarande hälsotillstånd till 83,3 (Bråbäck, Brådvik, 

Troberg, Isendahl, Nilsson & Håkansson, 2018). Resultaten från ovan nämnda studier och 

föreliggande studie är liknande, medelvärdet för EQ VAS vid inklusion låg på 48 och vid sista 

mätningen på 57,6. Faktorer som verkar ha betydelse för en lägre livskvalitet har visat sig 

vara bland annat instabila boendeförhållanden, högre injektionsfrekvens, psykisk ohälsa, 

överdoser, hög alkoholkonsumtion eller att hepatit c eller hiv (Costenbader et al, 2007, 

Colpaert et al, 2013, Desrosiers et al., 2017). I föreliggande studie hade exempelvis endast 

37,9 % av studiedeltagarna vid inklusion eget boende men då data saknas för uppföljning av 

dessa parametrar går det inte att uttala sig om huruvida fler fått boende och om det kan 

förklara den ökning av livskvalitet som skedde. 

På sprututbytet i Stockholm finns möjlighet för patienter att få hjälp i kontakten med 

socialtjänsten och remittering till beroendevård om man inte har det för hjälp med exempelvis 

boende eller behandling. Patienter utbildas och informeras om säker injektionsteknik för att 

undvika infektioner och blodsmittor. Sprututbytet fungerar ungefär som en vårdcentral för 

PID och många patienter vänder sig dit i första hand när de är i behov av vård då det finns 

förtroende för verksamheten och personalen. Stigmatiseringen av PID gör att många inte vill 

vända sig till någon annan vårdinstans då det finns erfarenhet av att bli illa bemötta och dåligt 

behandlade. Författaren i denna studie tror att ökningen av livskvalitet delvis beror på att PID 

på sprututbytet ges omvårdnad som kännetecknas av ett förhållningssätt som genomsyras av 

harm reduction, att bli bemött med respekt och värdighet utan dömande.  

Enligt Wiklund Gustin & Lindwall (2012) menar Orem att vår förmåga till egenvård 

påverkas av olika faktorer som exempelvis livsstil och hälsostatus samt om resurser saknas 

för att kunna upprätthålla egenvårdbalansen. En person som injicerar droger behöver dels 

tillgång till sprutor, kanyler och övrig parafernalia för att ta hand om sin hälsa men även stöd i 

att lära sig att injicera säkert och här har sjuksköterskan en central roll. Obalansen som finns 

mellan krav och kapacitet till egenvård är det som sjuksköterskan fokuserar på i 
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omvårdnadsarbetet för att återställa förmågan till egenvård. Detta arbete görs i samråd med 

patienten på sprututbytet för att öka hälsa och minska riskerna med att injicera droger. 

Personer som injicerar droger kan få mjukdelsinfektioner som exempelvis kan bero på 

bristande kunskap gällande vårdhygien. Detta är vad Orem skulle kalla för egenvårdsbrist, då 

det finns en obalans mellan förmågan och kraven som ställs för egenvård. Fokus för 

sjuksköterskan blir här att minska den obalansen genom att utbilda och informera patienten i 

vårdhygien för att återupprätta egenvårdsbalansen. Viljan att ta hand om sin hälsa är något 

som är grundläggande för alla människor oavsett psykisk ohälsa eller beroendeproblematik 

och att få möjlighet till ökad egenvårdsförmåga borde resultera i ett större välbefinnande och 

en ökad livskvalitet.  

 

8:3 Kliniska implikationer  

Att livskvalitet ökar i gruppen som helhet efter deltagande i sprututbyte tyder på vikten av 

denna typ av verksamhet och fortsatt implementering runt om i landet bör eftersträvas. Då 

kvinnor verkar vara en mer utsatt grupp och skattar sin hälsa och livskvalitet lägre än män gör 

att deras specifika situation behöver adresseras mer. På Stockholms sprututbyte finns planer 

och beslut på att mottagningen en dag i veckan ska rikta sig enbart till kvinnor som en del i 

detta. Vidare bör detta resultat beaktas i kliniska sammanhang för både 

specialistsjuksköterskan och andra yrkeskategorier gällande bemötande och vikten av att möta 

patienter med värdighet och respekt för deras specifika situation utan att döma. 

 

8:4 Förslag till fortsatt forskning  

Ytterligare studier behövs som undersöker aspekter av livskvalitet närmre, som exempelvis 

hur boende inverkar på livskvalitet. Vidare finns behov av studier av mer kvalitativ karaktär 

för en djupare förståelse för kvinnors utsatthet i denna grupp men även för gruppen som 

helhet. 

  

9 Slutsats 

Resultatet visar på att hälsorelaterad livskvalitet ökar efter deltagande i 

sprututbytesprogrammet och att kvinnors livskvalitet är lägre än männen i samma grupp. 

Deltagande i sprututbyte verkar således ha betydelse och inverka positivt på hälsorelaterad 

livskvalitet hos personer som injicerar droger men mer behöver studeras för att få en bredare 

kunskap om vad det är som gör att det förhåller sig så. Kvinnor skattar sin hälsa signifikant 
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lägre än män och det överensstämmer med tidigare studier och behöver inom vården 

adresseras ytterligare för att öka hälsa  
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Bilaga 1. Information om deltagande i studien  

Information kring studien av sprutbytesprogrammet i Stockholms län 

 

Bakgrund och syfte 

Kroniska infektionssjukdomar, som hiv samt hepatit B och C, är ett utbrett problem bland 

intravenösa narkotikamissbrukare med många negativa konsekvenser för hälsan som följd.  

 

I sprutbytesprogram erbjuds intravenösa narkotikamissbrukare rena sprutor och andra verktyg 

i syfte att minska risken för spridning av infektionssjukdomar. Ett sådant program har startats 

i Stockholm stad, där intravenösa missbrukare i Stockholms län erbjuds att deltaga. För att 

utvärdera om sprutbytesverksamheten innebär förbättringar för deltagarna erbjuds deltagarna 

också att delta i ett utvärderingsprogram. 

 

Förfrågan om deltagande i studien 

Du tillfrågas om att deltaga i studien därför att du 1) har besökt sprutbytesprogrammet i syfte 

att erhålla sterila sprutor och eller verktyg, 2) dokumenterats vara intravenös missbrukare av 

narkotiskt preparat, 3) är över 20 år samt 4) boende i Stockholms län. 

 

Hur går studien till? 

Studien innebär i stort sett att du deltar i programmets verksamhet på samma sätt som om du 

utnyttjade programmet utan att vara med i studien. Skillnaden är att du något oftare kommer 

att få besvara frågor kring några områden som är viktiga för utvärderingen. 

Om du accepterar att deltaga i studien kommer du att få besvara ett antal frågor om dig själv 

som handlar om följande områden: Boendesituation, arbetssituation, alkohol- och 

droganvändning, om du delat sprutor och andra verktyg, deltagande i vård (sjukvård, 

psykiatrisk och beroendevård), deltagande i stödinsatser i socialtjänstens regi samt 

livskvalitet. Det kommer också att registreras hur många sprutor och kanyler du lämnar in 

respektive får ut från mottagningen. 

Du kommer också att ombes att lämna blodprov för att fastställa om du bär på blodsmitta och 

relaterade sjukdomar (hiv, hepatit C, hepatit B, HTLV-II och GBV-C). Sammanlagt tas 15ml 



24 (30) 
 

 

blod per gång. Prov kommer att sparas avidentifierat i Karolinska Universitetssjukhusets 

biobank. Enbart behöriga forskare har tillträde till biobanken. I den händelse resultat från 

analyser från biobanken kommer att publiceras, görs detta på genomsnittlig gruppnivå. Ingen 

individ kommer att kunna spåras i resultatet.  

 

Den enda skillnaden i hur proceduren blir för dig om du tackar ja till att deltaga i studien är att 

du kommer att uppmanas att besöka mottagningen regelbundet (var tredje månad 

kontinuerligt efter att du tackat ja till studien).Vidare kommer HTLV-IIoch GBC-C att 

analyseras enbart om du tackar ja till deltagande. De uppgifter som insamlas från dig kommer 

ej att användas i forskningssyfte om du tackar nej till deltagande. I övrigt tillfrågas du samma 

frågor oavsett om du deltar i studien eller enbart i den reguljära verksamheten vid 

mottagningen. 

 

Vilka är riskerna? 

Riskerna att deltaga i studien är desamma som då du deltager i den reguljära verksamheten 

vid mottagningen.  

 

Finns det några fördelar? 

Inga speciella fördelar för dig som enskild person finns om du deltar i studien. Däremot kan 

det vara värdefullt att så många som möjligt vill lämna uppgifter till forskningsprojektet för 

att kunna utvärdera verksamheten.  

 

Hantering av data och sekretess 

Om du väljer att deltaga i sprutbytesprogrammet kommer du att behöva identifiera dig själv 

med hjälp av legitimation eller motsvarande. De data som samlas in kommer att registreras 

mot dina personuppgifter i en databas som förvaltas av hälso- och sjukvårdsnämndens 

förvaltning i Stockholms län. Om du väljer att deltaga i studien, så kommer dina data att 

uthämtas av behöriga forskare avidentifierade med hjälp av en kodnyckel som förvaras i 

kassaskåp på mottagningen. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att 

obehöriga ej kan ta del av dem. 
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Resultat från studien kommer att publiceras i internationella tidskrifter på ett sätt så att 

enskilda deltagare ej kommer att kunna identifieras (på genomsnittlig gruppnivå). 

 

Försäkring och ersättning 

Ersättning enligt Patientskadelagen utgår vid skador i samband med deltagande i programmet. 

Ingen ersättning utgår vid deltagande i projektet. 

 

Frivillighet 

 Det är helt frivilligt att deltaga i forskningsprojektet. Inga negativa konsekvenser vad gäller 

möjligheten att få vård kommer av om du nekar till att deltaga. Du har när som helst rätt att 

avbryta ditt deltagande i studien utan att motivera varför, utan att detta påverkar ditt 

omhändertagande vid mottagningen. Vänd dig till någon av den medicinska personalen vid 

mottagningen och meddela om du ångrar ditt deltagande. 

 

Ansvariga 

Företrädare för huvudmannen för forskningsprojektet: Clara Hellner Gumpert, 

Verksamhetschef vid Centrum för psykiatriforskning, Stockholm. 

 

Kontaktperson: Med dr. Anders Hammarberg, Centrum för psykiatriforskning, Stockholm. 

e-post: anders.hammarberg@ki.se 

 

 

 

ID-nr: __________ 

 

Samtycke till att deltaga i forskningsstudien kring Sprutbytesprogrammet i Stockholms 

län 

 

mailto:anders.hammarberg@ki.se
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Jag har tagit del av muntligt och skriftligt given information om studien, fått tillfälle att ställa 

eventuella frågor och fått dem besvarade, och samtycker härmed till att deltaga i ovan nämnda 

studie, samt till att mina blodprover sparas 5 år i angiven biobank (i regi av Karolinska 

Universitetssjukhuset): 

 

I och med att jag svarar samtycker jag till att vara med i studien och jag vet att min 

medverkan är frivillig och att mina svar hanteras avidentifierat och med konfidentialitet.  
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Bilaga 2. Livskvalitetsenkät EQ-5D 

 

 

    

 

 

 

Livskvalitetsenkät 

EQ-5D 

Svensk version 

 

(Swedish version) 
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Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så här ), vilket 

påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd i dag. 
 

 

 
Rörlighet 

Jag går utan svårigheter    

Jag kan gå men med viss svårighet    

Jag är sängliggande    

 
 
Hygien 

Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning   

Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv    

Jag kan inte tvätta eller klä mig själv    

 
 
Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier,  
hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) 

Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter      

Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter   
Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter    

 
 
Smärtor/besvär 

Jag har varken smärtor eller besvär    

Jag har måttliga smärtor eller besvär    

Jag har svåra smärtor eller besvär    

 
 
Oro/nedstämdhet 

Jag är inte orolig eller nedstämd    

Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning    

Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd    

 

  



29 (30) 
 

 

Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ett 

hälsotillstånd är, finns den termometer-

liknande skalan till höger. På denna har Ditt 

bästa tänkbara hälsotillstånd markerats med 

100 och Ditt sämsta tänkbara hälsotillstånd 

med 0. 

 

Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra 

eller dåligt Ditt hälsotillstånd är, som Du själv 

bedömer det. Gör detta genom att dra en linje 

från nedanstående ruta till den punkt på skalan 

som markerar hur bra eller dåligt Ditt 

nuvarande hälsotillstånd är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ditt  

nuvarande 

hälsotillstånd 

9 0 

8 0 

7 0 

6 0 

5 0 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

100 

Sämsta 

tänkbara 

tillstånd 

0 

Bästa 

tänkbara 

tillstånd 
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Bilaga 3. Beslut från regionala etikprövningsnämnden 

Dnr: 2013/495-31/3 

Sökande: Karolinska Institutet 

Behörig företrädare: Clara Hellner Gumpert 

Projekt: Utvärdering av sprututbytesprojektet för injektionsmissbrukare i 

Stockholms län. 

Forskare som genomför projektet: Anders Hammarberg 

 

Vid sammanträde den 3 april 2013 beslutade nämnden att sökanden 

skulle komplettera ärendet enligt följande. 

1. Enkäterna är mycket omfattande och ska besvaras vid ett flertal 

tillfällen. Forskningspersonerna har förutom ett drogmissbruk även 

ofta en psykiatrisk bidiagnos. Man kan därför förutse att de kommer 

att ha stora svårigheter att fullfölja projektets intentioner. Nämnden 

ifrågasätter därför om inte bortfallet kommer att bli betydande alt. att 

enkäterna kommer att fyllas i ofullständigt. Detta kan utgöra en 

betydande risk vad gäller utvärdering av insamlade data. Såvitt 

nämnden kan se har detta problem inte behandlats i ansökan och 

nämnden önskar därför en utförlig kommentar. 

2. Enkäterna har i stor utsträckning tidigare använts inom olika s.k. 

häktesprojekt där situationen är något annorlunda, då de 

forskningspersoner som deltar i sådana projekt har bättre 

förutsättningar att besvara frågorna. Nämnden ifrågasätter därtòr om 

inte de vetenskapliga resultaten från den nu planerade studien skulle 

bli säkrare om sökanden fokuserade enkäterna på de mest primära 

frågeställningar som avser sprutbytesprogrammets syften. 

Nämnden lämnar över till den vetenskapliga sekreteraren att avgöra 

ärendet sedan kompletteringar gjorts. 

Sedan sökanden kommit in med begärda kompletteringar fattar den 

vetenskaplige sekreteraren följande 

BESLUT 

 Nämnden godkänner forskningen. 2013 -05- 0 8 

På nämndens vägnar 

 

Hans Glaumann 

Vetenskaplig sekreterare 

Beslut expedierat till behörig företrädare 

Kopia för kännedom till ansvarig forskare 
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