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DROGER

Nässprejen ett vapen  mot heroindöden

■ Det var en januarikväll 
i ett övergivet rivningshus 
i New York-stadsdelen Sta-
ten Island som Peter märk-
te att mannen intill honom 
höll på att dö. 

– Vi hade skjutit heroin 
tillsammans någon timme 
tidigare, berättar Peter, en 
magerlagd 47-åring som 
inte vill säga sitt efternamn.

– Han kollapsade på gol-
vet, hans läppar och händer 
hade blivit blå och han bör-
jade bli kall. Jag gnuggade 
honom hårt med knogarna 
på bröstkorgen och skaka-
de på hans huvud, men han 
var helt borta.

Peter tog fram ett litet 
fodral och plockade upp 
en spruta med Naloxon 
– ett snabbverkande mot-
gift mot opioidöverdoser.

– Jag sprejade honom 
en gång i varje näsborre. 
Några minuter senare hos-
tade han till och vaknade. 

Jag ringde efter en ambu-
lans och de kom och häm-
tade honom, berättar Peter 
när han är på besök i miss-
brukskliniken Community 
health action of Staten Is-
lands buss som står par-
kerad varje tisdag på Bay 
Street, där många missbru-
kare rör sig. 

Då och då droppar Sta-
ten Island-bor, mest män 
i 20–30-årsåldern, in för 
att hämta rena sprutor och 
småprata lite med perso-
nalen. Det var här i bussen 
som Peter fick sin väska 
med Naloxon och en snabb-
kurs i hur preparatet an-
vänds. Peter, som gick över 
till heroin för två år sedan 
efter att ha varit beroende 
av crack i tjugofem år, miss-
brukar oftast ensam, utan 
att ha någon i närheten 
som kan rädda honom med 
Naloxon vid en överdos. 

– Händer något så hän-

der det, i min situation 
spelar det ingen större roll 
längre, säger han innan 
försvinner ut mot Staten 
 Islands hamnområde.

 ■

De dödliga heroinöver-
doserna har trefaldigats 
i USA sedan 2010. Ingen 
annan dödsorsak ökar lika 
snabbt som drogöverdoser, 
och epidemins omfattning 
jämförs med hiv-krisen på 
1980- och 90-talen. I feb-
ruari gick president Ba-
rack Obama ut med att han 
kommer att ansöka om 1,1 
miljarder dollar i den kom-
mande budgeten till åtgär-
der mot missbruket. Förut-
om satsningar på bland an-
nat vårdhem och behand-
lingsprogram handlar det 
om att göra Naloxon mer 
tillgängligt. Sedan årsskif-
tet går det att köpa prepa-
ratet receptfritt hos apo-

tekskedjan CVS i New York 
och i femton andra delsta-
ter. Ett tjugotal delstater 
står på tur under året. På 
Staten Island och på många 
andra håll i landet delas 
preparatet dessutom ut till 
missbrukare och anhöriga. 
Poliser, brandmän och am-
bulanspersonal har tillgång 
till det sedan tidigare.

– Begränsningen med 
Naloxon är att det kan ge 
folk en falsk känsla av sä-
kerhet, att de tror att de 
kan vara mindre försiktiga, 
säger Delphine Butler, som 
tränar missbrukare att an-
vända Naloxon på Commu-
nity health actions buss.

– Men fördelarna övervä-
ger helt klart. Med informa-
tion och träning kan man 
rädda liv. Vi måste försöka 
med alla metoder vi kan.

Staten Island, en New 
York-stadsdel med utsikt 
över vattnet mot Manhat-

tans skyskrapor, känns på 
många håll som en stillsam 
villaförort med välklipp-
ta gräsmattor och rader av 
identiska tvåplanshus. Men 
stadsdelen är också ett epi-
centrum för USA:s heroin-
epidemi. Här dör någon av 
en opioidöverdos var fjär-
de dag. Liksom på många 
andra håll i landet började 
krisen med recept belagda 
smärtstillande läkemedel. 
I mitten av 1990-talet dök 
opioiden Oxycontin och fle-
ra liknande preparat upp 
på den amerikanska läke-
medelsmarknaden. Pill-
ren ger stark men gradvis 
smärtlindring under tolv 
timmar. Men det är också 
möjligt att krossa tabletter-
na och injicera eller sniffa 
dem för att få hela effekten 
på en gång. 

På Staten Island har de 
smärtstillande pillren fått 
ovanligt stor spridning, 
bland annat genom att 
stadsdelens läkare skri-
vit ut dem i dubbelt så hög 
utsträckning som i resten 
av New York. Pillren ham-
nade snabbt på den svarta 
marknaden och säljs på ga-
tan under namnet ”Oxy”. 
Många som blivit beroende, 
antingen genom att ha fått 
dem utskrivna av läkare el-

ler efter att ha köpt dem av 
langare, har sedan gått över 
till heroin som är betydligt 
billigare. 

Under 1980- och 1990-ta-
lets crackvåg var det unga 
svarta män i storstäderna 
som dukade under. Nu är 
det främst en annan grupp 
som drabbas: 90 procent av 
de som provade heroin för 
första gången det senaste 
decenniet var vita. Miss-
bruket har gradvis flyttat 
från innerstadsområden till 
förortsområden och små-
städer som befolkas av vit 
medelklass.  

– Jag gör en hel del hem-
besök hos familjer i de fi-
nare områdena och tränar 
föräldrarna i att använda 
Naloxon, berättar  Jamie 

FAKTA

USA:s heroinepidemi
■ Under 2014 dog närmare 
19 000 amerikaner i överdoser 
av smärtstillande medicin och 
drygt 10 500 av heroin. 
■ Mellan 1999 och 2013 fyr
faldigades dödsfallen i över
doser av receptbelagd smärt
stillande medicin i USA. 

Dödsfall på grund av heroin

överdoser näst intill fyrfaldi
gades också mellan 2002 och 
2013.
■ Fyra av fem ”nya” heroin
missbrukare i USA har börjat 
använda heroin efter att först ha 
missbrukat receptbelagda opio
ider, och inte kunnat förnya sitt 
recept, eller för att medicinerna 
blivit för dyra. Sjuksköterskan Rosemarie Azzarelle visar 18-åriga Dorothy Sanzone hur man använder Naloxon.  ”Min systers exman var missbrukare”, säger Dorothy Sanzone.  FOTO: JONAS CULLBERG

Delphine Butler tränar missbrukare i att använda Naloxon på organisationen Community 
health action of Staten Islands buss.

Ungdomar köar för att hämta ut varsitt Naloxon-kit under en informationskväll om Naloxon 
på Port Richmond High School på Staten Island.    

Longo, som arbetar på Com-
munity health  actions buss. 

– De vill vara diskreta 
med att deras barn har pro-
blem, och vill inte komma 
till något av våra offentli-
ga evenemang, eller hit till 
bussen för att få hjälp.

Under crack-epidemin 
möttes krisen med hårda 
tag: nolltolerans och långa 
fängelsestraff för innehav 
och försäljning. Att USA 
idag har 2,2 miljoner invå-
nare i fängelse – fler än nå-
got annat land – beror del-
vis på strategin under den 
här perioden. Men nu har 
i stället fokus skiftat till 
att betrakta missbruk som 
en sjukdom och till skade- 
minimerande åtgärder som 
Naloxon. 

 ■

Under primärvalen har 
både Demokraternas och 
Republikanernas kandida-
ter pratat flitigt om miss-
bruksfrågan, just med fo-
kus på vård. Republikanen 
Ted Cruz har talat om sin 
syster, som var beroende 
av smärtstillande medicin 
och dog av en överdos 2011. 
Perspektiv som hade varit 
otänkbara i presidentvals-
kampanjer på 1980- och 
1990-talet. Att det i hög 

grad är en mer inflytelserik, 
vit medelklass som drabbas 
har påverkat, menade Mi-
chael Botticelli, USA:s chef 
för den nationella narko-
tikakontrollmyndigheten, 
i en intervju med New York 
Times i höstas:

– De vet hur man ringer 
en lagstiftare, hur man brå-
kar med ett försäkringsbo-
lag, hur man driver en frå-
ga. De har kraftigt bidragit 
till att förändra samtalsto-
nen i den här frågan. 

Den nya inställningen 
till missbruk märks tydligt 
en tisdagskväll i februa-
ri på Susan E Wagner High 
School på Staten Island. 
Omkring tvåhundra ung-
domar och vuxna har kom-
mit till skolans aula för att 
lära sig rädda missbrukare 
med Naloxon och få varsitt 
fodral med preparatet med 
sig hem. Liknande möten 
hålls regelbundet runt om 
på ön.

– Det är ingen skam att 
göra misstag i livet, det är 
ingen skam att vara bero-
ende, säger den republikan-
ske senatorn Andrew Lanza 
när han inleder mötet. 

– Vi behöver lagstiftning 
som minskar tillgången på 
opioider och hindrar över-
förskrivningen.  Och vi be-

höver tyvärr det ni kommer 
att få lära er ikväll; rädda 
liv. 

Sjuksköterskan Kevin 
Keeley tar över, och berät-
tar för åhörarna hur Nalox-
on-sprejen fungerar.  

– När du får in opioider 
i ditt system fylls dina re-
ceptorer i hjärnan. De tar 
bort smärta, du blir eufo-
risk, allt känns väldigt bra. 
Men när för många recep-
torer fylls upp hämmas 
det centrala nervsystemet 
och kroppen förstår inte 
längre att du behöver an-
das. Naloxon sparkar bort 
opioiderna från de recep-
torerna. Ruset försvinner 
snabbt, du mår plötsligt väl-
digt dåligt och blir kanske 
väldigt arg, men du lever. 

 ■

Enligt en sammanställ-
ning från organisationen 
Harm reduction coalition 
återupplivades 26 463 per-
soner av ”lekmän” med 
hjälp av Naloxon mellan 
1996 och början av 2014. 
Omkring 83 procent av 
dessa räddades av andra 
missbrukare, enligt statis-
tiken som omfattar hälften 
av de organisationer som 
delar ut Naloxon. Sam tidigt 
är det få som ser Naloxon 

som en lösning på miss-
bruksproblemet. Det sak-
nas fortfarande resurser 
till vård och behandling 
i många delstater. Brand-
män och poliser vittnar om 
hur personer som räddats 
med Naloxon fortsätter 
med missbruket, och hur 
de återupplivar samma per-
son månad efter månad.  

Staten Island-bon Dawn 
Guzman, som är på Susan E 
Wagner High School för att 
lyssna på informationsmö-
tet om Naloxon, är medve-
ten om den problematiken. 

– Jag säger inte att Nalox-
on leder till att folk använ-
der mer droger, men konse-
kvensen att de kan dö blir 
mindre tydlig, säger hon 
när mötet är slut och delta-
garna köar för att hämta ut 
varsitt Naloxon-kit.

Dawn Guzman, som be-
rättar att hon bor i ett med-
elklasskvarter i Staten Is-
land, kan egentligen allt om 
Naloxon men har kommit 
hit i alla fall. Hennes son 
började, tillsammans med 
sitt kompisgäng, med Oxy-
contin för fem år sedan. Ett 
år senare var han beroen-
de av heroin, stal familjens 
värdesaker och rånade folk 
för att få pengar till droger. 

– Han har tagit fyra över-

doser som jag känner till 
och efter varje gång har 
han fortsatt, berättar Dawn 
Guzman. När hon kom hem 
en kväll i november 2014 
var han medvetslös. 

– Ögonen hade rullat till-
baka och han hade slutat an-
das. Jag plockade ihop mitt 
Naloxon-kit som jag fått av 
en vän, men mina händer 
darrade så att sprutan gick 
sönder. Jag monterade ihop 
en till och sprejade honom 
i vardera näsborre.  Han vak-
nade upp på en sekund, och 
var arg, väldigt arg. Vi åkte 
till sjukhuset, stannade där 
ett par timmar, sedan åkte 
vi hem. Nu är han på ett be-
handlingshem och är ren, 
just nu. För mig är Nalox-
on som sänt från gudarna. 
Problemet är bara att alla 
inte har det i fickan. Någon 
gång måste du sluta med 
drogerna eller så kommer 
du att dö.

FAKTA

Naloxon
■ Naloxon används både i form 
av injektioner och nässprej. 
I USA godkändes det av läke
medelsverket FDA 1971 och 
har under en längre tid används 
inom akutsjukvården för att 
upphäva överdoser. På senare 
år har det också börjat delas ut 
till missbrukare och anhöriga. 
Preparatet fungerar bara mot 
opioidöverdoser. 

■ I Sverige används det också 
i akutsjukvården, där det främst 
injiceras. Sydsvenskan har 
tidigare rapporterat att Region 
Skåne i höst vill inleda en klinisk 
prövning med utdelning av 
Naloxonsprej till 1 600 perso
ner under tre år. 
■ Naloxonsprej delas även ut till 
missbrukare i Norge, Tyskland, 
Spanien och Danmark.

Peter, 47 år, räddade livet  
på en annan missbrukare. 

Dawn Guzman kunde rädda 
sin son.

Ett fodral med två doser Naloxon delas ut till missbrukare, 
anhöriga och andra runt om i USA.

NEW YORK

TEXT: JONAS CULLBERG
utland@sydsvenskan.se

FAKTA

3
gånger fler heroinöverdoser  
inträffar nu jämfört med 2010.

16
delstater tillåter försäljning av 
preparatet Naloxon.

26 463
personer ”återupplivades” med 
hjälp av Naloxon mellan 1996 
och början av 2014.

83
procent av dessa räddades av 
andra missbrukare.
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USA

New york

Stadsdelen Staten Island  
i New York är epicentrum för 
heroinepidemin.

USA går igenom sin värsta heroinepidemi någonsin. Fler 
amerikaner dör nu av drogöverdoser än i trafikolyckor. 
Som ett svar tränas tusentals missbrukare och anhöriga 
i att rädda liv med hjälp av nässprejen Naloxon ett motgift 
mot överdoser. 
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