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Information till dig 
som träffar personer 
som injicerar droger



Sprututbytesmottagningen 
Centralsjukhuset i Karlstad

Region Värmland har öppnat en mottagning för sprututbute vid 

Centralsjukhuset i Karlstad. Sprututbytet är en del i en samlad 

strategi för att minska smittspridning bland personer i länet 

som injicerar droger och på sikt få dem att ta steget till att 

sluta med sitt missbruk. Studier visar att sprututbyte är

effektivt och minskar spridningen av blodburna infektionen 

bland personer som injicerar droger.

Den här skriften vänder sig till dig som möter 
personer som injicerar droger. Den beskriver den 
nya mottagningen som öppnat vid Centralsjukhuset. 
Informera gärna de brukare du möter om att 
mottagningen finns och jobbar för deras ökade hälsa 
och livskvalitet.

Sprututbytesmottagning uppdrag:

• hantera byten och återlämning av sprutor och kanyler 

• provtagningar, vaccination och rådgivning samt  
smittspårning 

• motivationsarbete och länkar till fortsatt behandling
• tillitsskapande mötesplats

Hälsa och förbättrad livskvalitet
Tanken med sprututbytet är att främja hälsa och förbättra 
livskvaliten för personer som injicerar droger. Det ger 
möjligheter att nå många med svåra problem och erbjuda 
dem en väg ut ur missbruket.



Hur mottagningen fungerar
Verksamheten riktar sig till personer i Värmlands län 
som fyllt 18 år och som injicerar droger. Alla 
deltagare i sprututbytesprogrammet ska kunna styrka 
sin identitet. 

Mottagningen bemannas av speciellt utbildade 
sjuksköterskor och har tillgång till samtalsstöd och 
infektionsläkare. 
 
All personal på mottagningen har tystnadsplikt.

Råd, test och vaccinationer
Mottagningen ger information och vägledning om 
smittsamma sjukdomar. 

Alla deltagare i sprututbytesprogrammet testas regel-
bundet för hiv och hepatit.

Du som läser denna skrift har troligen fått den för 
att du möter personer som använder droger. 

Informera dem gärna om att mottagningen finns 
och jobbar för deras hälsa och livskvalitet.



Sprututbytesmottagningen
Centralsjukhuset i Karlstad

Adress
Centralsjukhuset
Hus 4, Rosenborgsgatan 
651 85 Karlstad

Buss
Värmlandstrafik linje 902 och 903, Karlstadsbuss
linje 3 och 13, hållplats Centralsjukhuset.

Entré
Sprututbytesmottagningen finns i hus 4 och nås via en 
egen ingång från Rosenborgsgatan.  Besökare kan ej 
gå in i sjukhusets huvudentré. Följ stråket som går från 
huvudentrén rakt söderut, cirka 50 meter till ingången i 
hus 4.

Öppet för drop-in 
Måndagar och torsdagar kl 13–16. 

Telefon
010-831 51 35. Telefontid samma som öppettider.

Mer information
1177.se/varmland (sök på sprututbyte)


