
Riksdagen vill att narkotikan 

ska försvinna från samhället 

 
Den svenska staten arbetar mot 
att narkotikan finns i samhället. 
Narkotika är farliga medel 
som ger njutning 
och som man lätt kan bli beroende av. 
Det kan vara hasch eller heroin. 
 
Riksdagen har bestämt 
att staten ska arbeta för 
att narkotikan ska försvinna från samhället. 
Staten ska ha det som mål. 
 
Vissa personer som använder narkotika 
använder sprutor 
för att spruta in narkotikan i kroppen. 
Om sprutan inte är ren 
kan personen bli smittad av till exempel hiv. 
Sprutan kanske hade använts 
av någon som redan var smittad av hiv. 
 
En ny lag ska göra det möjligt för landstingen 
att låta människor 
som använder narkotika och sprutor 
byta använda sprutor mot rena sprutor. 
Det kan göra att människor inte blir smittade 
av till exempel hiv 
för att de använder sprutor som inte är rena.  
 
 
 
Målet för narkotikapolitiken ett narkotikafritt 
samhälle (JuSoU1) 

 
Målet för den svenska narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. De narkotikapolitiska 
insatserna ska riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika. Detta för att minska 
nyrekryteringen till missbruk, få personer med missbruksproblem att upphöra med sitt 
missbruk och minska tillgången på narkotika. Det införs en lag om utbyte av sprutor och 
kanyler. Lagen innebär att Socialstyrelsen kan ge de landsting som ansöker om det tillstånd att 
bedriva en verksamhet som innebär att injektionsmissbrukare under vissa villkor får byta 
begagnade sprutor mot rena sprutor. Verksamheten ska bedrivas så att injektionsmissbrukare 
kan motiveras till vård och behandling. 
 
 



Missbrukare kan få rena sprutor 

 
Många människor som missbrukar narkotika blir smittade 
av sjukdomar, till exempel hiv. Det beror på att 
flera missbrukare använder samma spruta 
för att spruta in narkotika i blodet. Om en person 

är sjuk finns smittan kvar i sprutan. 
 
Därför har riksdagen bestämt att narkotikamissbrukare 
ska kunna byta smutsiga sprutor mot rena sprutor. 
Den nya lagen säger att Socialstyrelsen ska ge landstingen 
tillstånd att ordna så att missbrukare kan få nya sprutor. 
Men landstingen ska också försöka hjälpa missbrukarna 
att sluta använda narkotika. 
 
Målet för den svenska narkotikapolitiken är 
ett narkotikafritt samhälle. Myndigheter och kommuner 

ska kämpa för att få bort narkotikan. De ska se till att 
unga människor inte börjar missbruka narkotika, att de 
som redan är missbrukare får vård och att det blir svårare 
att köpa och sälja narkotika. 
 
 
 
 
Dina prover 

Ibland när du går till vårdcentralen eller sjukhuset 
får du ta prov, till exempel blodprov eller cellprov. 

En del prover kan sparas för att läkaren 
kan behöva titta en gång till på provet. 

En del prover sparas för att  
de som arbetar med vård ska kunna 
lära sig mer om olika sjukdomar. 

Nu finns det en ny lag som heter biobanks-lagen. 
Den säger att om provet ska sparas i mer än två månader 
måste du få veta om det. 
Du får bestämma om provet får sparas. 

Biobankslagen 

Världens viktigaste banker kallas för biobanker. Där kan doktorn ta ut information för att ge 
säker diagnos och rätt behandling. Informationen kan också användas till att ta fram nya och 
förbättrade behandlingsmetoder och för att förebygga och behandla sjukdomar. 



En biobank är en samling av prover från människa eller foster som tas i hälso- och sjukvården 
och som sparas i mer än två månader. För att få spara prover i en biobank måste patienten 
informeras och ge sitt samtycke till detta.  
 
Information som hämtas från sparade prover ska alltid behandlas under sekretess. Prover 
måste förvaras oåtkomligt för obehöriga och utan risk för att förstöras. 
De tillåtna användningsområdena för prover i biobanker är patientens egen vård och 
behandling, forskning och klinisk prövning, utbildning av vårdpersonal och kvalitets- och 
utvecklingsarbete inom vården. 

Får läkaren spara ditt blod? 

Läkare och forskare kan använda till exempel blod för att 
lära sig mer om sjukdomar och hitta nya mediciner. 
Därför vill de ibland spara blodprov och andra prover i biobanker. 
  
Den nya biobankslagen säger att du måste få veta 
om läkaren vill spara ett prov från dig i mer än två månader. 
Du har rätt att säga ja eller nej. 
 

Vuxenutbildning  

När du går på vuxenutbildning 
läser du varje ämne och kurs för sig. 
Du kan läsa en kurs i taget 
eller flera på en gång. 
Du kan läsa på dagarna 
eller på kvällarna. 
Du kan läsa kurser från grundskolan 
samtidigt som du läser kurser från gymnasieskolan. 
Du kan läsa på det sätt 
som passar bäst för dig. 

Vuxenutbildning  

 
Komvux i Stockholm består av 14 olika skolor som alla erbjuder kostnadsfria kurser på 
grundläggande och/eller gymnasial nivå. Du väljer själv efter behov och önskemål var du vill 
studera. 
 
Fem olika perioder 
Stockholms läsår är indelat i fem olika perioder vad 
gäller gymnasiekurserna. Kursutbudet presenteras 
två gånger per år. I oktober erbjuds vårens 
och sommarens kurser (period 1-3) och i april 
erbjuds höstens kurser (period 4-5). 
 



Start året runt 
För studier på grundläggande nivå finns ingen sista ansökningsdag. Du kan starta så snart det 
finns en plats. 
 
När och hur vill du studera? 
Inom den kommunala vuxenutbildningen läser du varje ämne och kurs separat. Det gör att du 
kan välja att läsa en kurs i taget, eller flera samtidigt. Studieprogram och studietakt 
kombinerar du så det passar dina behov och förutsättningar. 
 
Du kan läsa kurserna på dag- eller kvällstid, eller kombinera av dag- och kvällsstudier.  
 
Kurserna du läser kan vara på olika nivåer. Kanske vill du repetera matematik på 
grundskolenivå och samtidigt läsa engelska, samhällskunskap och datakunskap på 
gymnasienivå. 
 
Alla kurser finns i webbkatalogen 
Alla aktuella kurser som är sökbara finns 
presenterade i webbkatalogen  
www.stockholm.se/vuxkatalogen. 
 
Validering kan vara ett alternativ 
Har du kunskaper och erfarenheter av ett yrke men 
saknar dokument på detta kan validering vara ett 
alternativ till studier. 
 
Besök Vuxenutbildning Stockholm 
Du som är folkbokförd i Stockholms stad är välkommen 
till Vuxenutbildning Stockholm för information om vårt kursutbud eller för att testa dina 
kunskaper i engelska, matematik och svenska som andraspråk för att påbörja dina studier på 
rätt nivå. 
 
Vuxenutbildning 

Komvux finns för dig som bor i Stockholm och behöver mer utbildning. 
Du kan välja mellan 14 skolor i olika delar av Stockholm. 
Det är gratis att studera på komvux. Du kan läsa många 
olika ämnen, till exempel svenska, engelska, matematik och datakunskap. 
Du kan studera både på dagtid och kvällstid. 
Vi har olika kurser för invandrare. För dig som är utvecklingsstörd finns särvux. 
 
Vill du veta mer om vuxenutbildning? 
Besök vårt informationskontor på Hornsgatan 124. 
Det är öppet måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 12.30-16.30 
och på onsdagar klockan 12.30-19. 
Du kan också ringa till oss på 08-508 33 200 måndag-torsdag klockan 9.30-11.30. 
Vill du skicka e-post är adressen vux@utbildning.stockholm.se 
 

http://www.stockholm.se/vuxenutbildningscentrum
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