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Socialstyrelsens föreskrifter 
om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om 
utbyte av sprutor och kanyler till personer som 
missbrukar narkotika; 

beslutade den 22 oktober 2020. 

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 2 och 4 § 3 förordningen 
(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela 
föreskrifter m.m. och 8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen 
(2017:80) att 2, 3, 6, 8, 13 och 15 §§ Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 
2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar 
narkotika ska ha följande lydelse. 

2 §1 Den region som avser att bedriva en verksamhet med utbyte av 
sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika ska ansöka 
om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg. 

Ansökan ska innehålla 

1. en motivering till varför regionen ansöker om att få starta verk-
samheten, 

2. uppgiften om att samråd har ägt rum med samtliga kommuner 
inom den region där verksamheten ska bedrivas, 

3. en organisationsplan, 
4. uppgifter om vem som ska vara verksamhetschef för den verk-

samhet som ska bedrivas, 
5. adressuppgifter till verksamheten, samt 
6. uppgifter om det antal personer som missbrukar narkotika som 

beräknas delta i sprututbytesverksamheten. 

3 §2 Ansökan ska dessutom innehålla en redovisning av vilka sam-
lade resurser som finns inom regionen för vård av personer som miss-
brukar narkotika och hur stora dessa resurser är i förhållande till beho-
ven. 

1 Senaste lydelse HSLF-FS 2017:2. 
2 Senaste lydelse HSLF-FS 2017:2. 
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6 § Sprututbytesverksamheten ska ha en medicinskt ansvarig lä-
kare. Verksamheten ska bedrivas i samverkan med regionens infek-
tionsmedicinska eller beroendemedicinska verksamhet. 

8 § Den person som missbrukar narkotika och som erbjuds att delta i 
sprututbytesverksamheten ska av regionen eller av kommunen 

1. informeras om smittorisker och skydd mot smitta, 
2. informeras om risker med missbruk av droger och alkohol, 
3. erbjudas en samtalskontakt, och 
4. erbjudas avgiftning, vård, behandling samt eftervård och stöd in-

om hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

13 §3 Regionen ska till Inspektionen för vård och omsorg vid verk-
samhetsårets slut lämna in en verksamhetsberättelse som innefattar en 
utvärdering av sprututbytesverksamheten. Av verksamhetsberättelsen 
ska det, vad avser personerna som deltar i sprututbytesverksamheten, 
framgå uppgifter om 

1. ålders- och könsfördelning, 
2. antalet besök och utbytta sprutor och kanyler, 
3. hur många hiv- och hepatittester som genomförts och utfallet av 

dessa, 
4. förekomsten av infektioner med hiv, hepatit B och hepatit C samt 

andra infektionssjukdomar som kan vara en konsekvens av narko-
tikamissbruket, 

5. dödlighet, 
6. hur många som har fått avgiftning, vård, behandling eller efter-

vård för sitt narkotikamissbruk, och 
7. i vilken omfattning resurserna har motsvarat behoven av vård 

m.m. 

15 §4 Regionen ska på Inspektionen för vård och omsorgs begäran 
lämna ytterligare uppgifter om sprututbytesverksamheten. 

Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket. 

Socialstyrelsen 

OLIVIA WIGZELL 
Jonas Widell 

3 Senaste lydelse SOSFS 2013:23. 
4 Senaste lydelse SOSFS 2013:23. 2 
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