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Yrkande angående socialtjänstens arbete mot 
narkotikadödlighet.  
 
Stadsdelsnämnden föreslås besluta:  

- Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten för socialtjänstens 

medarbetare som arbetar med människor i riskzon för överdos får tillgång till motgift 

för överdoser.  

 

- Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten för socialtjänstens 

medarbetare som arbetar med människor i riskzon för överdos får utbildning i 

användandet av preparat mot överdoser. 

 
Beroende gör att du förlorar din frihet. För att förbättra varje individs livschanser är det 

viktigt att bekämpa missbruk i alla led. För oss ligger fokus på individen och dennes rätt att få 

det stöd och den behandling hen behöver för att komma ur sitt beroende.  

 

Behandling och förebyggande insatser är det som hjälper människor tillbaka till ett 

fungerande liv. Missbruksvården ska vara kunskapsbaserad och socialtjänstens insatser för 

enskilda individer med missbruksproblem ska vara forskningsbaserade för att säkerställa att 

de ger effekt. Det förebyggande arbetet för barn och unga ska alltid ligga i fokus. Genom ökat 

stöd för att åtgärda övrig problematik, som psykisk eller fysisk ohälsa, hemlöshet och 

eventuella bakomliggande orsaker till missbruket kan man hjälpa människor på ett bättre sätt. 

 

Narkotikadödligheten i Sverige är näst högst i hela EU och har mer än fördubblats de senaste 

tio åren. Enligt EMCCDA – EU:s inrättning för narkotikaforskning och narkotikakunskap – 

så har Sveriges narkotikarelaterade dödlighet gått upp de senaste åren från 73 per miljon 

invånare till 93 per miljon invånare. Snittet i EU är 17 dödsfall. Den som överdoserat heroin 

och andra opioider behöver snabbt få ett motmedel, till exempel Naloxonhydroklorid 

(Naloxon). I dag finns inte Naloxonet där överdoser faktiskt sker, utan bara  i ambulanser och 

hos akutsjukvården. Läkemedel som kan häva en överdos behöver finnas tillgängliga där och 
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när de behövs, till exempel bland socialtjänstens medarbetare. Sverige ska ha en 

missbruksvård som ligger i framkant, är human och räddar liv. 

 

Politiken ska utgå från en skadelindringsprincip. Den som är fast i ett narkotikamissbruk ska 

få snabb och vetenskapligt grundad hjälp att bryta  sitt missbruk. I Europa tas Skottland som 

ett framgångsrikt exempel där motgiftspreparat såsom Naloxon delas ut inte bara direkt till 

enskilda individer utan även finns tillhands för samhällsviktiga institutioner som möter 

människor i riskzonen.  

 

En förutsättning för att rädda liv är att socialtjänstens medbararbetare som jobbar nära 

människor i riskzonen har tillgång och vet hur en använder Naloxon. Naloxon spelar en stor 

roll i att öka möjligheter att förebygga dödsfall och allvarliga skador för den här gruppen av 

patienter. Idag så kombineras föreskrivning av naloxon med utbildningsinsats som förklarar 

hur läkemedlet fungerar och hur det ska användas. Det är för oss en självklarhet att 

socialtjänsten ska vara  förberedda och ha förutsättningar att rädda liv.  


