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SAMMANFATTNING 
Vi har i vår uppsats valt att studera delar av metadonbehandlingen i Stockholm. Vi ville beskriva vilka 

faktorer som bidrar till att metadonbehandlingen fungerar. Vi valde att vända oss till åtta 

professionella aktörer, för att få deras syn på behandlingen. Hur anser de att behandlingen fungerar i 

nuläget och har behandlingen förändrats genom åren? I så fall, anser de att det är bra eller dåligt? För 

att få svar på sådana frågor förstod vi att vi måste söka personer som arbetat länge med behandling av 

heroinmissbrukare. Vi har arbetat utifrån följande frågeställningar: Vilka faktorer bidrar till att 

patienten skall ”lyckas” hålla sig drogfri under behandlingen, på vilket sätt har metadonbehandlingen 

förändrats genom åren och vilka för- och nackdelar finns det med behandlingen. Vår uppsats bygger 

på kvalitativa intervjuer med hermeneutisk synsätt med en abduktiv ansats. Materialet för vår uppsats 

har inhämtats från litteratur och databaser. Vi har diskuterat missbruket utifrån psykologiska 

förklaringar, riksfaktorer, ärftlighet och beroende. Ur teoretisk utgångspunkt har vi använt oss av 

Socialstyrelsens föreskrifter om faktorer som kan bidra till ett drogfritt liv. Enligt Socialstyrelsen 

syftar underhållsbehandling till överlevnad, god hälsa, missbruksfrihet och stabila sociala 

förhållanden. Underhållsbehandlingen resulterar i att heroinmissbrukare får en regelbunden tillförsel 

av ett läkemedel (metadon) som tar bort suget efter heroin. Därmed minskar den oro samt ångest som 

heroinisterna anses uppleva när de inte längre har tillgång till heroin. Dessutom får patienter som har 

HIV eller hepatit-c en möjlighet att få behandling för sina svåra infektionssjukdomar. I 

resultatredovisningen framkom det, att för att kunna ”lyckas” med behandlingen behövs både egen 

motivation, sysselsättning och stöd från behandlingspersonalen. I vår analys framkom det att 

metadonet hjälper patienten att göra andra åtgärder tillgängliga. Metadonet tar bort ett stort problem, 

det vill säga att bli fri från heroin, för att därmed kunna angripa andra problem i livet. Forskningen 

visar att metadonbehandlingen medför en markant minskning av kriminalitet, sjukhusvård, dödlighet 

samt en klar förbättring av livssituationen hos många patienter. Dessutom är metadonet den längst 

beprövade behandlingen för opiatmissbrukare. Metadonet har sedan behandlingen påbörjades i Sverige 

i mitten av 1960 – talet, varit föremål för heta diskussioner både bland forskare, massmedia och 

”vanligt” folk. Detta vände dock när AIDS – epidemin kom till Sverige. Även den svenska 

narkotikapolitiken har förändrats genom åren och det verkar som om metadonkonflikten möjligen har 

lagt sig något.  
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BAKGRUND 
I sin bok Heroinmissbruk (2005), beskriver Svensson, att metadon är en förkortning för 

metadonhydroklorid som är ett syntetiskt morfinliknande ämne, en så kallad opioid, samt att metadon 

är det äldsta preparat som används som ersättning för heroin (Svensson, 2005, s. 188). Enligt 

Socialstyrelsens läkemedelsassisterad behandling av heroinmissbrukare, en kunskapsöversikt (2004), 

räknas heroin som en av de tyngre drogerna, där överdödligheten hos personer som är beroende av 

heroin anses vara kraftigt överrepresenterad och att metadon, subutex samt suboxon är de ämnen som 

kan användas vid behandling av människor som missbrukar heroin (a. a. s. 8-9). Syftet med 

läkemedelassisterad behandling av heroinmissbruk är att den till fullo aktiverar opiatreceptorerna och 

dessutom på grund av sina egenskaper inte ger upphov till sug efter heroin.  

Enligt Socialstyrelsen allmänna råd och föreskrifter, Läkemedelsassisterad underhållsbehandling 

vid opiatberoende, skall underhållsbehandlingen resultera i att patienten upphör med sitt missbruk och 

får en förbättrad hälsa och en god social situation (SOSFS 2004:8, s. 4-7). 

 Johnson beskrev i sin bok Metadon på liv och död (2005), hur metadon under 1950- talet blev 

populärt för avgiftning, eftersom en långsam nedtrappning efter användning av heroin, ansågs 

effektfullt (a. a. s. 24). Nordegren & Tunving skriver i sin bok Droger A-Ö (1997) att 

metadonbehandlingen av personer med intravenöst opiatmissbruk startades i Sverige år 1966 vid 

forskningskliniken på Ulleråkens sjukhus i Uppsala på professor Lars Gunnes initiativ. 

Metadonprogrammet är Europas äldsta. Det är ett av de bäst strukturerade samt väl utvärderade 

programmen i världen (Nordegren & Tunving, 1997, s. 292). Sverige var ett av de första länderna 

utanför USA som byggde upp en underhållsbehandling baserad på metadon, till opiatmissbrukare 

(Svensson, 2005, s, 189).  

  Metadonprogrammet började inledningsvis i liten skala och växte därefter till ett mer omfattande 

program med ett par hundra patienter. Dock tog det inte lång tid innan den svenska 

metadonbehandlingen blev ifrågasatt och fick hård kritik, främst av personer verksamma inom den 

narkomanvård som syftade till drogfrihet.  Eftersom det ansåg att metadon var också en drog. Detta 

ledde i sin tur till ett intagningsstopp mellan 1979 och 1984 vilket fick tragiska effekter (Svensson, 

2005, s. 189). Av de narkotikamissbrukare som under dessa år förgäves satte upp sig på väntelistan, 

avled 50 procent. Därmed hävdes intagningsstoppet när oron för hiv-spridning öppnade dörren för en 

utvidgning av metadonprogrammet (Nordegren & Tunving, 1997, s. 292).  

 Grönbladh (1990) antyder i sin forskning (refererad i Svensson, 2005), att den smått klassiska 

studien som Ulleråkerforskarna genomförde, hade stor betydelse. I forskningen jämfördes två grupper 

av heroinister i en kontrollerad studie – den ena gruppen fick metadonbehandling, den andra 

hänvisades till narkomanvårdens ordinarie vårdutbud. Metadonets överlägsenhet visade sig vara 

överväldigande (Svensson, 2005, s. 190). Johnson (2005) skriver, att under 1980-tals första hälft avtog 

metadonmotståndet gradvis, detta berodde på att det inte längre gick att bortse från de positiva resultat 
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som metadonprogrammet i Uppsala kunde påvisa. Efter många års turer klassades 

metadonbehandlingen år 1983 som reguljär behandlingsmetod av Socialstyrelsen, baserad på 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Johnson, 2005, s. 16).  

  Enligt Socialstyrelsens beskrivning och utvärdering av Metadonbehandling i Sverige (1997), visar 

den tidigare forskningen att de svenska metadonprogrammen (från starten till och med 1993) medfört 

en markant minskning av kriminalitet, sjukhusvård och dödlighet samt en klar förbättring av 

livssituationen för många patienter (Socialstyrelsen, 1997, s. 10).  

 

   

Problemformulering  
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer skall underhållsbehandlingen resultera i att patienten 

upphör med sitt missbruk och får en förbättrad hälsa och en god social situation. Forskningen i Sverige 

och andra länder hävdar att behandlingen är effektiv, däremot blir behandlingsresultaten bättre i 

kombination med ett varierat utbud av psykosociala behandlingsmetoder jämfört med en behandling 

som enbart fokuserar på utlämning av doser av läkemedel. Däremot så är det viktigt att kombinera en 

psykosocial behandling med läkemedelsstöd för att patienten dels skall minska sitt missbruk, 

kriminella beteende och eventuella prostitution, dels verka för sysselsättning, relationer till drogfria 

vänner samt att få ökad livskvalitet. Detta gjorde oss nyfikna på att låta de som arbetar professionellt 

med behandlingen beskriva vilka faktorer som bidrar till att behandlingen fungerar. Vi var intresserade 

av deras syn på den behandling de kan erbjuda. Vad är det som gör att detta sätt faktiskt idag anses 

passa många missbrukare av heroin, vilka faktorer som bidrar till en ”lyckad” behandlig från en 

avbruten behandling med återfall i heroinmissbruk som följd. Vilka för- och nackdelar finns det med 

behandlingen. Samt om och i så fall på vilket sätt har behandlingen förändrats genom åren. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka faktorer som bidrar till att metadonbehandlingen 

fungerar utifrån de professionella aktörernas synsätt, samt att ta reda på om behandlingsformen har 

förändrats genom åren och i så fall hur.   

  

För att uppfylla uppsatsens syfte är våra huvudsakliga frågeställningar:  

- Vilka faktorer som bidrar till att patienten ”lyckas” hålla sig drogfri under behandlingen?  

- Vilka för- och nackdelar det finns med metadonbehandlingen, enligt intervjupersonerna? 

- På vilket sätt anser intervjupersonerna att metadonbehandlingen har förändrats genom åren?  

 

Metod  

Abduktiv ansats  

Vår forskningsdesign har en abduktiv ansats som innebär att vi har kunnat växla fritt mellan induktion 

och deduktion (Patel & Davidson, 2003, s.24). Den första fasen i abduktion kan kännetecknas av att 

vara induktiv. Därefter prövas i nästa steg denna hypotes eller teori på nya fall. Den andra fasen kallas 

för deduktiv. I den andra fasen kan den ursprungliga hypotesen eller teorin utvecklas och utvidgas för 

att bli mer generell (a. a).  

I början av vår uppsats har vi använt oss av ett induktivt forskningssätt som enligt Chalmers 

karaktäriseras att forskaren utgår från observationer och härleder teorier ur fakta (Chalmers, 1997, s. 

52). Vi har försökt tolka intervjupersonernas synsätt och sökt förstå hur de upplever sitt arbetssätt och 

sina erfarenheter (Kvale, 1997, s. 9, 117). Därmed har vi utifrån en deduktiv ansats utgått från ett 

teoretiskt synsätt från Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer för metadonbehandling, och undersökt 

hur behandlingspersonal tolkar och verkställer dessa riktlinjer. Våra intervjuer har utgått från 

föreställningar där fokus har legat på att ta reda på vilka faktorer som bidrar till att patienterna skall 

kunna ”lyckas” vara drogfria under behandlingen med hjälp av metadon. Denna abduktiva ansats har 

varit en fördel för oss utifrån att den inte har låst oss i ett synsätt om det till exempel har framkommit 

nya perspektiv under intervjutillfällena, vilket kan hända när forskaren använder sig av ett strikt 

deduktivt eller induktivt arbetssätt (Patel & Davidson, 2003, s.24).  

Det finns dock risker att arbeta med abduktion, eftersom forskaren kan bli färgad av erfarenheter 

och tidigare forskning. Därmed blir risken med undersökningen att forskaren omedvetet väljer 

undersökningsobjekt utifrån tidigare erfarenhet och även formulerar en hypotetisk teori som kan 

utesluta andra alternativa tolkningar (a. a). Utifrån att en av oss har tidigare kunskaper om metadon 

anser vi att den kan ha medfört hinder att arbeta enligt ett abduktivt arbetssätt, dock hade andra inte 

ens hört talas om metadon innan vi började diskutera metadon i början av uppsatsen. Med den 

andledningen anser vi att de inte har uppkommit hinder med valet av abduktion.       
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Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  
Vi har valt att använda oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Intervjun i vår uppsats är ett samtal 

om behandlingspersonalens dagliga arbete, där den muntliga diskussionen förvandlas till texter som vi 

sedan tolkade. Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att vinna en giltig och gemensam 

förståelse av textens mening (Kvale, 1997, s. 49). Utifrån hermeneutisk synsätt har vi beskrivit och 

förstått intervjupersonernas upplevelser om metadonbehandling. Denna process har varit en röd tråd 

genom hela uppsatsen. Vi har tolkat svaren från intervjuerna och jämfört med vår teori om 

Socialstyrelsen riktlinjer om metadonbehandling. Vi har som Patel & Davidson (2003) beskriver 

försökt att se helheten i vårt forskningsproblem (a. a. s.30).  

Enligt Patel & Davidson (2003) utgår ett hermeneutiskt förhållningssätt från att intervjuaren närmar 

sig forskningsobjektet subjektivt utifrån intervjuarens egen förståelse (a. a. s. 30). Intervjuarens egen 

förståelse, tankar, intryck och känslor samt den kunskapen som intervjuaren besitter anses vara en 

tillgång istället för ett hinder för att kunna tolka och förstå forskningsobjektet (a. a). Därmed valde vi 

att utgå från ett hermeneutiskt tolkningssätt utifrån att en av oss har tidigare kunskaper om metadon. 

Vårt val att använda oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt stärktes ytterligare av det har ett tydligt 

drag av abduktion i och med att vi har pendlat mellan helhet och delmängd och haft olika synvinklar 

under tolkningsakten (a. a).       

     

Urval och avgränsningar 
För att nå uppsatsens syfte har vi avgränsat oss genom att vi har att intervjuat åtta professionella 

aktörer som arbetar med patienter som får metadon inom Stockholms läns landsting. Metadon, subutex 

samt suboxon är de ämnen som kan användas vid behandling av människor som missbrukar heroin. Vi 

har avgränsat oss till att bara behandla metadon. Vi har intervjuat både sjuksköterskor och 

mentalskötare som har många års arbetserfarenhet bakom sig. De intervjuade personerna representerar 

verksamheter inom Stockholms läns landsting. Vi anser att de professionella aktörerna kan ge oss en 

ökad förståelse för vad metadon innebär samt hur de professionella aktörerna arbetar med de personer 

som deltar i metadonbehandlingen. 

      

Litteratursökning 
I litteratursökningen om metadon har vi använt av oss en mängd olika databaser såsom Libris samt 

sökmotorer på Ersta Sköndals bibliotek, Riksdagsbiblioteket, CAN (centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysningar), SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering), diverse olika bibliotek 

samt sökmotorn Google på Internet. Vi har använt av oss följande nyckelord: metadon, 

metadonbehandling, heroin, opiatberoende, missbruk, beroende och metadonkonflikt. 

Ur ett teoretiskt perspektiv i vår uppsats har vi använt oss av Socialstyrelsens föreskrifter och 

riktlinjer samt kriterier för läkemedelsassisterad underhållsbehandling (vid opiatberoende från olika 
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år), samt sociala och psykologiska förklaringar för möjliga riskfaktorer för missbruket. Björn Johnsons 

bok Metadon på liv och död (2005) behandlar Sveriges narkotikapolitik och narkomanvård. Vi har 

också använt oss av Bengt Svenssons bok Heroinmissbruk (2005), som innehåller både intervjuer med 

unga heroinmissburkare samt en omfattande genomgång av svensk forskningen om heroinmissbruk 

och behandling av heroinmissbrukare. Vi har även använt oss av Björn Johnsons avhandling 

Policyspridning som översättning (2003). Dessa har hjälpt oss att befästa den tidigare forskningen som 

finns inom området. Vi har dessutom fördjupat oss i ett antal andra rapporter och böcker i ämnet.  

Kvalitativa intervjuer 
För att uppnå vårt syfte och frågeställningar bestämde vi oss för att använda oss av kvalitativa 

intervjuer. Syftet med den kvalitativa intervjun enligt Kvale (1997) är att beskriva samt förstå 

intervjupersonens personliga uppfattning och upplevelse av sin livsvärld. Den kvalitativa intervjun är 

därmed ämnesorienterad och resultatet av intervjun kan analyseras utifrån den livsvärld som beskrivs 

av personen eller den person som beskriver sin livsvärld (a. a. s. 34).  

Nyckelfrågorna för oss innan vi sammanställde intervjuguiden har varit följande: Vad, varför och 

hur. Vad- har vi tillräckligt med förkunskap om ämnet inför intervjun? Varför- har vi formulerat ett 

klart syfte med intervjun samt hur- har vi tagit reda på olika intervjutekniker, och beslutat vilken som 

är lämpligast i denna uppsats (a. a. s. 119).  

Vi har inför intervjuerna sammanställt en intervjuguide (bilaga 1), enligt den halvstrukturerade 

typen, där intervjuerna innehåller en översikt över de ämnen som skall täckas och förslag till frågor. 

Det har på så sätt funnits möjlighet att göra förändringar gällande frågornas norm samt ordningsföljd 

om så har krävts för att följa upp svaren och berättelserna från de intervjuade (a. a. s. 117,126).  

Genomförande av intervjuer 
Utifrån att en av oss har tidigare kunskaper om metadon, och känner flera professionella aktörer inom 

området, kontaktade vi åtta stycken personer som arbetar med metadonbehandling inom Stockholms 

Metadonprojekt. Vi ringde dem i början av uppsatsen. Vi presenterade oss och berättade att vi ville 

genomföra en kvalitativ intervju, som vi kommer att använda som underlag för analysen av dem 

utskrivna intervjuerna. Vi förklarade kortfattat syftet med vår uppsats samt önskan om deras 

medverkan. Alla dessa tackade ja till att bli intervjuade. Vi berättade att vi kommer att använda 

bandspelare för att spela in intervjuerna. Vi berättade om vårt syfte med uppsatsen samt gick noga 

igenom de etiska forskningsreglerna. Vi fick då tillfälle att träffa åtta personer, alla med lång 

erfarenhet av behandling av heroinmissbrukare. Intervjuerna gjorde vi tillsammans och vi använde oss 

av bandspelare och vår intervjuguide (bilaga 1). Intervjuerna skedde på de professionella aktörernas 

arbetsplats i slutet av mars 2008. I början av intervjutillfällena presenterade vi oss själva samt varifrån 

vi kommer. Vi har noggrant informerat om de etiska forskningsreglerna vid telefonsamtal samt under 

själva intervjutillfällena. Fem av åtta är kvinnor och tre av dem är män, dock har inte detta varit ett 

medvetet val. 
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 När vi hade genomfört intervjuerna skrev vi ned dem och korrigerade språket. När vi bestämt oss 

för vad vi ville ha med i vår uppsats av intervjuerna, e-postade vi det till intervjupersonerna. De fick 

möjlighet att läsa genom det vi ville ha med utifrån vad de sagt. Därefter hade intervjupersonerna 

möjlighet att komma till oss med förslag till ändringar eller tillägg.  

När vårt arbete är klart och godkänt kommer vi att förstöra band- och utskrifter. 

      

Validitet och reliabilitet 
Validitet 

Enligt Steinar Kvale (1997) så är intervjuns validitet beroende av trovärdighet, tillförlitlighet samt 

rimlighet. Validera är att kontrollera och ifrågasätta. Det är viktigt när intervjuaren söker utröna 

validiteten att frågorna vad, hur och varför besvaras före frågan hur. Samt att studiens innehåll 

kommer före metoden (a. a. s. 219). För att sträva efter en god validitet har vi sammanställt och använt 

oss av den halvstrukturerade intervjuguiden (bilaga 1) för att säkerställa att vi har fått svaren till vårt 

syfte och frågeställningar. Dock är vi medvetna att den halvstrukturerade intervjuguiden kan ge 

möjligheten till olika svar, men vi har haft en utgångspunkt att försöka ställa snarlika följdfrågor om 

möjligt. Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och inget annat 

(Thurén, 2007, s. 26). Enligt Patel & Davidson (2003) betecknar validiteten i en kvalitativ studie att vi 

studerat rätt företeelse, vilket kan stärkas med god teoriunderbyggnad, bra instrument samt 

noggrannhet vid själva mätningen. Detta bör gälla under hela forskningsprocessen (a. a. s. 98). 

 Att validera innebär att kontrollera, ifrågasätta och att validiteten kan stärkas genom att ha en god 

teoriunderbyggnad. Vi har genom hela uppsatsen påmint oss själva om vad vi ville undersöka, samt 

vad vårt syfte samt frågeställningar var. Vi har även i analysen utgått från vårt syfte och 

frågeställningar som vi därmed knöt samman med tidigare forskning och teori (Kvale, 1997, s. 219).  

Vi har båda varit med under intervjutillfällena för att kunna säkerställa validitetsproblemet, det vill 

säga att vi har varit uppmärksamma på huruvida vi har tolkat svaren olika eller haft samma 

uppfattning om svarens innebörd. Vi har kontrollerat svaren om och om igen från början till slut. Vi 

har även haft en kritisk syn på analysen och ifrågasätt intervjuerna (Kvale, 1997, s.218).    

 
Reliabilitet  

Patel & Davidson (2003) anser att också att om en god reliabilitet inte kan uppnås genom regelrätta 

mätningar, blir undersökningen beroende av intervjuarens erfarenhet (a. a. s.101). Reliabilitet innebär 

att mätningarna är korrekt gjorda (Thurén, 2007, s. 26). Thurén (2007) hävdar att om flera forskare 

använder sig av samma metod och får samma resultat har studien hög reliabilitet (a. a. s. 22).  

 För att uppnå en god reliabilitet har vi använt oss av bandspelare för att spela in intervjumaterialet 

(Patel & Davidson, 2003, s. 101). Vi har även transkriberat intervjumaterialet ordagrant och lyssnat 

igenom intervjumaterialet flera gånger tillsammans. Intervjupersonerna har även fått ta del av 
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intervjumaterialet innan publicering. På detta sätt har vi kunnat säkerställa att vi inte har misstolkat 

intervjupersonernas svar och lagt till egna tolkningar.  

Vi är dock medvetna att vi inte kommer att nå något generaliserbart resultat utifrån att vi har 

avgränsat oss till att endast intervjua åtta professionella aktörer, men förhoppningsvis kan vi öka 

förståelsen om metadonbehandling. 

Analysmetod 
Vi har använt oss av meningskoncentrering som enligt Kvale (1997), innebär att de meningar som 

intervjupersonerna uttryckt formuleras mer precist, långa uttalanden pressas samman i kortare text. 

Med andra ord att intervjuanalyserna reduceras från större intervjutexter till kortare och precisare 

formuleringar (Kvale, 1997, s. 174). Vi har meningskoncentrerat intervjumaterialet och tagit bort alla 

pauser och skratt som har uppkommit under intervjuerna. På detta sätt ville få intervjusvaren mer 

lättlästa och helheten tillgängligare. Vi har försökt att vara så precisa som möjligt för att vara trogna 

intervjupersonerna.  

 Vi delade upp materialet mellan oss och läste noggrant igenom det flera gånger. Vi försökte förstå 

helheten av intervjumaterialet. Efter det har vi läst olika delar av intervjumaterialet var för sig för att 

på detta sätt har vi kunnat skaffa förståelse av dessa. Därmed har vi pendlat mellan dessa båda synsätt 

och ställt oss den olika förståelsen i relation till varandra (Patel & Davidson, 2003, s.30). Vi letade 

efter svaren på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi strök under det vi hittade, därefter skiftade vi 

material med varandra för att vara säkra på att allt kommit fram. 

  I analysen använde vi sedan det vi strukit under (syfte och frågeställningar) och knöt samman det 

med vår teori samt tidigare forskning. Vi har i hela tiden använt av oss den tidigare kunskapen som 

verktyg i uppsatsen (a. a).      

 

Metodproblem 
Det visade sig att en av intervjuerna blev av sämre kvalitet, på grund av bandspelaren. Detta gjorde att 

intervjupersonens svar hördes dåligt. Vi har skickat via e-post de frågor som vi inte kunde höra svaren 

på. Ytterligare ett metodproblem har varit att vi tog kontakt med den privata sektorn för att kunna få 

ytterligare ett perspektiv på hur metadonbehandling kan bedrivas. Intervjupersonerna från den privata 

sektorn hade svårt att avsätta tid för att kunna ställa upp på en intervju. Orsakerna bakom detta fick vi 

inte svar på. 

 

De etiska forskningsreglerna 
Vi har utgått från lagen (SFS20003:460) om etikprövning. Vi har följt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (www.codex.se) som innefattar följande fyra huvudkrav: 
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 Informationskravet: Vi har informerat intervjupersonerna om deras uppgift i studien och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. Vi har upplyst om att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst. Vi har också informerat intervjupersonerna om syftet med denna 

studie på ett övergripande sätt och att studien kommer att finnas tillgänglig för allmänheten. 

Ovanstående information har vi lämnat via telefonkontakt samt under intervjutillfället. 

Samtyckeskravet: Vi har inhämtat intervjupersonernas samtycke. Vilket innebär att de har rätt att 

självständigt bestämma hur länge och under vilka villkor de medverkar. De har också rätt att avbryta 

sin medverkan utan konsekvenser. Konfidentialitetskravet: Vi har använt bandspelare för att spela in 

intervjuerna och vi har avidentifierat intervjupersonernas namn. Intervjupersonerna har fått ta del av 

materialet innan det publiceras för att ha möjlighet till att korrigera eventuella felaktigheter eller annat 

som de inte längre känner sig beredda att berätta om. När vårt arbete är godkänt kommer vi att förstöra 

alla bandinspelningar och utskrifter. Nyttjandekravet: Betyder att intervjupersonernas uppgifter inte 

får användas för forskningsändamål eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga 

syften. 

 

Författarnas ansvarsområde i uppsatsen 
Vi har valt att skriva denna uppsats tillsammans. Vid intervjutillfällena har båda varit med, den som 

ställde frågorna har tagit hand om utskriften av intervjumaterialet och den andre har observerat samt 

antecknat intervjuerna. Vi har tillsammans skrivit metoddelen, resultatredovisning, analysen samt 

diskussionen. Mari har haft ansvaret för definition av begrepp, tidigare forskning samt även en del av 

teori delen. Pia har ansvarat för teoridelen, tidigare forskning, en del av metadonets historia samt 

socialpolitiken i Sverige och metadonkonflikten. 
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Definition av centrala begrepp  
Vi har valt att använda nedanstående termer och begrepp eftersom de i hög grad är influerade av 

lagstiftning, men också tradition, vetenskapssyn och ideologi enligt Socialstyrelsens (2007) Nationella 

riktlinjer för missbruks- och beroendevård (a. a. s. 29).  

 

Beskrivning av beroendet  
Beroendet är ett psykobiologiskt tillstånd som innehåller flera samtidiga symtom från sociala eller 

medicinska aspekter, dock inte när det handlar om ett juridiskt synsätt (Socialstyrelsen, 2007, s. 36). 

Den svenska sjukvården använder sig av den amerikanska diagnostiken DSM-IV (Diagnostic and 

Statiscal Manual of Mental Disorders) eller världshälsoorganisationen WHO (World Health 

Organisation) klassifikation ICD-10 (International Classification of Diseases). Diagnosklassifikationer 

för sjukdomar, psykiatriska diagnoser samt såväl som andra diagnoser registreras enligt ovan 

(Herlofson & Landqvist, 2002). Enligt ICD-10 är diagnosen för beroende följande:  
 

1. Stark längtan efter drogen.  
2. Svårigheter att kontrollera intaget. 
3. Fortsatt användning trots skadliga effekter. 
4. Prioritering av droganvändning är högre än andra aktivteter och förpliktelser. 
5. Ökad tolerans. 
6. Fysiska abstinenssymtom (Socialstyrelsen, 2007, s. 37).  

 
För att kunna kontrollera att personer har ett beroende krävs det enligt ICD- 10 att tre av sammanlagt 

sex kriterier är uppfyllda under en och samma tolvmånadsperiod (Socialstyrelsen, 2007, s.36). 

 Syftet med de specificerade diagnostiska kriterierna för psykiska störningar är att fungera som 

riktlinjer och stöd för diagnostiken DSM-IV (Herlofson & Landqvist, 2002). Enligt DSM-IV klassas 

beroende av följande kriterier: 

 
1. Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt. 
2. Abstinensbesvär när bruket upphör. 
3. Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs. 
4. Varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget. 
5. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av 

narkotika. 
6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas. 
7. Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador (Socialstyrelsen, 2007, s. 

37).  
 

För att personer skall uppfylla beroendet skall personen uppvisa tre av sammanlagt sju kriterier under 

en och samma tolvmånadersperiod (Socialstyrelsen, 2007, s. 36). 
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Beskrivning av missbruk 
Enligt ICD-10 betecknas missbruk som skadligt bruk, det vill säga bruk av psykoaktiva substanser på 

ett sådant sätt att det skadar hälsan. Vad gäller skadan kan den vara fysisk som vid leverinfektion 

(hepatit) vid intravenöst missbruk.  

 
1. Upprepad användning av narkotika som leder till misslyckande att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 
2. Upprepad användning av narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid bilkörning 

eller i arbetslivet. 
3. Uppredade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket. 
4. Fortsatt användning trots återkommande problem (Socialstyrelsen, 2007, s. 37). 

 
 
När det gäller frågan om missbruk krävs att personen enligt DSM-IV har minst ett av fyra kriterier 

uppfyllda under en och samma tolvmånadersperiod (Socialstyrelsen, 2007, s. 37).  

   Däremot saknar socialtjänsten enligt Socialstyrelsen, nationella riktlinjer och helt och hållet 

gemensamma definitioner av beroende och missbruk. Socialtjänsten gör i praktiken inga diagnostiska 

överväganden, såvida det inte är frågan om ett regelrätt samarbete med sjukvården. Därmed finns det 

inte med i socialtjänstlagens definitioner vad gäller termerna missbruk och missbrukare. Dock så finns 

det allmänt hållna formuleringar och bestämmelser om vård av missbrukare enligt socialtjänstlagen 1 

kap 3§, det vill säga lagen om tvångsvård av missbrukare (Socialstyrelsen, 2007, s. 37). Detta kan i sin 

tur ge upphov till olikheter i rättstillämpningen, anser Socialstyrelsen. Likformiga bedömningsgrunder 

är betydelsefulla på grund av att de gör arbetet förutsägbart och jämlikt (Socialstyrelsen, 2007, s. 38). 

 Socialstyrelsen anser också att socialtjänsten gör svåra utredningar och på detta sätt finns det ett 

mått av rättsosäkerhet och godtycke som motiverar större tydlighet. Det finns även en risk att den 

enskilde individen med missbruk- eller beroendeproblem redovisar sin situation bara i stora drag och 

att socialtjänstens beslut fattas på vaga grunder. När det saknas mer objektiva kriterier i form av 

standardiserade bedömningsinstrument (Socialstyrelsen, 2007, s. 38). 

 
Narkomani 

Ordet narkomani var ursprungligen strikt refererat till opiatberoende, men har med tiden ändrat sitt 

användningsområde. Narkomani betyder i den följande framställningen att det handlar om missbruk 

och beroende av medel som är illegala, eller kan förväntas bli det (Heiling, 2006, s. 114).  

       
Tolerans 

Individen anpassar sig till mer eller mindre långvarig närvaro av en farmakologiskt aktiv substans. 

Detta yttrar sig i att effekten av en viss dos avtar, alternativt att högre dos får tillgripas för att uppnå 

samma effekt. Därmed kan det finnas både metabol och farmakologisk tolerans, den första till exempel 

genom att nedbryta enzymer regleras upp, den andra genom att receptorer regleras ner (Heiling, 2006, 

s. 24).  
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Abstinens 

Om individen utvecklar toleransen kommer detta avbrott av substansen ofta att leda till symtom som 

vanligtvis är motsatta dem som åstadkoms av substansen. Detta avspeglar sig i att ett nytt jämviktsläge 

inställt sig, som förutsätter närvaro av substansen, och leder till bristsymtom när denna inte finns i 

systemet (Heiling, 2006, s. 24).   
 
Narkotika 

Narkotika anses vara ett samlingsbegrepp för ett stort antal preparat med avsevärda skillnader, vad det 

gäller farmakologiskt profil i missbruks- och beroendepotential samt hur de används i olika 

drogkulturer (Socialstyrelsen, 2007, s. 39).  

 

Behandling och psykosocial behandling 

Behandling kan definieras med stöd av fyra kriterier: evidens (vetenskapligt stöd), intention, 

kompetens och terapeutisk kontext. Psykosocial behandling bör förbehållas i kombination med kraven 

då den främst inriktas på den enskildes psykologiska situation och sociala förhållanden samt med 

fokus på missbruket eller beroendet. Dock uppfyller inte psykosocialt stöd behandlingskraven och 

därför avses sådana insatser som främst är ägnade åt den enskildes sociala situation (Socialstyrelsen, 

2007, s. 30).   

  
Heroin och dess påverkan för individen 

Vi har valt att beskriva heroin och dess påverkan för individen, då det är centralt för att kunna förstå 

varför en individ överhuvudtaget behöver en metadonbehandling. 

 Ordet heroin innebär på latin heroinum, av grekiskans heros, hjälte, eftersom heroin kan ge en 

känsla av makt och styrka. Heroin var ursprungligen ett kommersiellt varunamn för diacetylmorfin 

(Nordegren & Tunving, 1997, s. 204). Heroin framställs genom en enkel kemisk process ur opium 

eller morfin och är ett snabbverkande morfin. Opiumvallmo är en vacker, tålig, ettårig växt, med 

purpurröda eller vita blommor. Ur opiumvallmo utvinns heroin och är den enda av mer än hundra 

vallmosorter som innehåller opium i någon större utsträckning. Blomman har varit känd som en 

medicinalväxt sedan tusentals år före Kristus och antas härstamma från Mellersta Östern och har sedan 

spridit sig till stora delar av Asien. En ny växtplats har introducerats under 1990-talet i Colombia, som 

därmed seglat upp som en stor heroinproducent (Svensson, 2005, s. 33).   

 Processen till mogen vallmo tar ungefär några månader. Innan vallmon har nått sin fulla mognad 

blommar den och det är ett tecken på att växten är färdig. Det tar dock lång tid innan preparaten är 

färdiga att användas. Opium kan förvaras under lång tid (Svensson, 2005, s. 34).   

 Heroinets verkan i kroppen är detsamma som morfinets, men heroinet har en snabbare effekt. För 

att åstadkomma samma effekt som 10 mg rent morfin krävs det endast 3 mg rent heroin (Nordegren & 
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Tunving, 1997, s. 336). Heroinet är en mycket kraftfull, centralt dämpande opiat (Svensson, 2005, s. 

36).   

 Heroin är också mer fettlösligt än morfin. Därför går det lättare igenom blod- och hjärnbarriären 

och når omedelbart receptorerna i det centrala nervsystemet. Intag av heroin kan påvisas i urinen i upp 

till tre till fyra dygn, på grund av att i kroppen bryts heroinet ned till morfin. Dock kan man inte 

avgöra genom urinprovet om personer har tagit heroin eller morfin, eftersom resultatet blir detsamma 

(Nordegren & Tunving, 1997, s. 336). Det klassiska kännetecknet på att en person är påverkad av 

heroin är de små pupillerna. Personer som använder sig av kraftigare doser av heroin blir dåsig, 

motoriskt seg samt får svårigheter att tala och ger ett synnerligen påverkat intryck (Svensson, 2005, s. 

39). 

 Heroin brukar, i missbrukarkretsar antingen sniffas, rökas eller injiceras intravenöst, oftast i 

armvecket eller muskulärt i stussen eller lårens muskulatur. Alla morfinpreparat har en viktig 

egenskap vilken är att de ger toleransökning, det vill säga att den som tar preparaten måste med tiden 

använda allt större doser för att få samma effekt. Heroin- eller morfinmissbrukare kan komma upp i 

flera gram dagligen. Detta beror på att det centrala nervsystemet och dess endorfinsystem vänjer sig 

vid tillförseln (Nordegren & Tunving, 1997, s. 337). 

 Heroin ger ett snabbt insättande rus (a. a). Heroinkicken kommer efter 20- 30 sekunder. Personer 

som använder heroin beskiver känslan som stark, varm och den går genom hela kroppen. För personer 

som injicerar är kicken särkilt påtaglig, men om personer röker eller sniffar heroin är kicken inte lika 

plötslig och kraftfull. Efter kicken övergår tillståndet att vara hög, detta varar beroende på personens 

tolerans allt ifrån en timme till 5 – 6 timmar. Herionkickens effekt sitter i olika länge beroende på 

injektionens styrka. Individer som är höga beskriver känslan om en stark lyckokänsla som stänger ute 

omvärlden samt den oro och ångest, som kan vara förknippad med den (Svensson, 2005, s. 39). 

 Ett mycket behagligt rus karaktäriseras av dåsighet (Nordegren & Tunving, 1997, s. 337). 

Individen ser ut att befinna sig nära sömn. För utomstående personer är det inte en särkilt positiv syn, i 

och med att heroinisten ser ut att vara förlamade. Däremot kan den som befinner sig i det stadiet må 

bra (Svensson, 2005, s. 39). 

 Detta stadium varar några timmar där individen känner sig normal och  frisk. Efter det stadiet 

kommer abstinenstillståndet. Det kommer efter fyra till åtta timmar för individer som använder heroin 

regelbundet. Känslan förknippas med både stark psykisk och fysisk smärta. Den är så obehaglig att 

individer är beredda till stora uppoffringar för att ta sig ur det, om personen tar sig en ny dos heroin 

upphör abstinensen omedelbart. Om personen däremot inte tar sig en ny dos, så tar det några dygn 

innan den klingar av (Svensson, 2005, s. 39). Heiling skriver i sin bok Beroendetillstånd (2006), att 

opiatabstinens kan präglas av följande symtom: dysforisk sinnesstämning, illamående eller kräkningar, 

muskelvärk, ökat tårflöde eller rinnande näsa, vidgade pupiller, gåshud eller svettning, diarré, 

gäspningar, feber samt sömnsvårigheter (Heiling, 2006, s. 133). Dock, så är det viktigt anser Svensson 

(2005) att komma ihåg, att vissa delar i beskrivningen ovan stämmer på de flesta heroinister, andra på 
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ett mindre antal. Ett aktivt heroinmissbruk innebär att personer agerar på olika sätt under dygnets olika 

timmar och månadens olika dagar (a. a. s. 40). 

 

Heroinets påverkan för kroppen, både fysiskt samt psykiskt och socialt 

Enligt Nordegren & Tunving (1997) ger opioider som är rätt doserade och i ren form mycket få 

skadeverkningar (a. a. s. 338). Dock har senare års forskning nyanserat bilden av heroinets skadefrihet. 

Forskning enligt Kreek (2003), (refererad i Svensson, 2005) tyder på att en person som börjar använda 

heroin regelbundet manipulerar den egna kroppens produktion av bland annat serotonin och dopamin. 

Kroppens naturliga produktion av dem fungerar inte lika bra som tidigare (Svensson, 2005, s. 45). De 

huvudsakliga stora riskerna för fysiska skador vid opiatmissbruk är svårigheten att på den illegala 

marknaden veta styrkan på de preparat individer intar. Därför är risken för överdos alltid stor. ”Nästan 

alla dödsfall på grund av överdos av heroin beror på andningsstillestånd” (Nordegren & Tunving, 

1997, s. 338). Eftersom heroinet verkar hämmande på andningscentrum, som är ett nervcentrum i den 

förlängda märgen varigenom andningen regleras. Stora doser opioider dämpar andningen. Till en 

början blir andningen långsam och ytlig och kan slutligen helt upphöra (a. a). 

 Själva injektionstekniken är en annan riskfaktor. Gulsot (hepatit) och hiv/aids har spridit sig genom 

täta injektioner och orena sprutor bland heroinister. En längre tids heroinmissbruks effekt är att många 

kroppsliga symtom blir obehandlade. Till exempel undviker individer att behandla tandvärk, 

inflammationer, på grund av att symtomen täcks över av heroinets kraftigt smärtstillande effekter. 

Andra vanliga biverkningar av heroin är illamående och kräkningar och en fysisk kombination är 

förstoppningen, eftersom heroinet hämnar tarmens arbete (Nordegren & Tunving, 1997, s. 338). 

 Individer som haft ett långvarit missbruk av heroin eller andra morfinpreparat kan ofta känna en 

vilsenhet i tillvaron. De förtränger både fysiska och psykiska smärtor och vid försök till avbrott i 

missbruket, är misslyckanden frekventa. Självmord är en vanlig dödsorsak, eftersom själmord 

sammanhänger med de depressioner som kan bli en följd av missbruket. Oftast är självmordsmetoden 

avsiktlig överdos (a. a). 

 Om personerna inte är förmögna att få fram pengar till sitt heroin så nödgas de att ägna sig åt 

prostitution, eller annan kriminell verksamhet såsom: langning, stölder, snatterier, lägenhetsinbrott och 

bilinbrott (a. a. s. 337).  
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Tidigare forskning  

Metadonets historia 

Tyska kemister lyckades syntetisera ett ersättningspreparat kallat metadon under andra världskriget, 

när man led brist på opium (Nordegren & Tunving, 1997, s. 291). I kriget användes metadon som 

smärtlindring för skadade soldater sedan Tyskland blivit avstängt vad gällde tillförseln av opium  

(Johnson, 2005, s. 24). Däremot upptäckte amerikanska forskare efter krigsslutet att metadon kunde 

användas inom andra områden. I slutet av 1940- talet började forskare vid Addiction Research i 

Lexington att utveckla en metod för att använda preparat vid avgiftning av opiatmissbrukare. Metadon 

blev snabbt under 1950- talet populärt för avgiftning, eftersom en långsam nedtrappning med preparat 

av heroin – eller morfindoserna ansågs bra (a. a).  

 Vincent Dole var invärtesmedicinare och specialist på metaboliska sjukdomar (sjukdomar som har 

med ämnesomsättningen att göra). Han upptäckte mer eller mindre av en tillfällighet att metadon även 

kunde användas som för långtidsbehandling av narkomani (Johnson, 2005, s.24). Dole arbetare med 

studier av fetma i början på 1960- talet vid Rockefelleruniversitet i New York då han plötsligt slogs av 

likheterna mellan hans feta patienters begär efter mat och narkomaners narkotikabegärd (a. a). 

 Dole bjöd år 1964 in läkare och en psykoanalytisk terapeut Marie Nyswander, för att medverka i en 

studie av hur morfin bryts ned i två manliga narkomaners kroppar. Nyswander hade tidigare behandlat 

heroinister med psykoterapi. De två manliga patienter som deltog i studien fick fri tillgång till morfin 

på villkor att de stannade vid sjukhuset för observation. De ökade snabbt sina doser och blev 

fullständigt passiviserade. Patienterna ville endast tittade på television i väntan på nästa injektion 

(Johnson, 2005, s. 25).  

 Tanken var att patienterna skulle avgiftas med metadon efter behandlingen. Dole och Nyswander 

ville dock ta tillfället i akt att studera metadonets nedbrytning och patienterna ställdes därför in på en 

relativt hög och långvarig dos. Med stigande förvåning kunde forskarna konstatera att de två manliga 

patienter började bli mer aktiva och var villiga att försöka ändra sin livssituation (Johnson, 2005, s. 

25). Båda patienterna började studera och fortsatte samtidigt att ta sina dagliga metadondoser (a. a). 

Därmed utvidgades försöket till att omfatta 22 heroinister. Forskarna Dole och Nyswander kunde 

under hösten 1965 publicera en första rapport, som i sin tur redovisade uppseendeväckande resultat. 

Metadonbehandlingen ledde till att narkotikabegäret i stort sett hade upphört hos merparten av 

patienterna. Dessa patienter kunde även träffa missbrukande vänner och se dem injicera heroin utan 

några större problem. Patienter som tog heroin märkte ingen nämnvärd effekt, på grund av att deras 

heroinkick i stort sett var blockerad.  Försökets resultat mottogs med stor entusiasm av amerikanska 

myndigheter samt fick till följd att metadonkliniker snabbt började spridas över stora delar av USA. 

Vincent Dole fick 1998 års Laskerpriset, för bedriften att utveckla metadonbehandlingen, som efter 

Nobelpriset är den finaste utmärkelsen i den medicinska världen (a. a). 
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 Psykiatrikern Lars Gunne reste sommaren 1965 till New York för att tillbringa ett år vid 

Rockefelleruniversitetet, som gästforskare. Hans vistelse skulle komma visa sig bli oerhört 

betydelsefull för hans fortsatta karriär. Vid universitetet hade det sedan något år bedrivits ett försök 

med långtidsbehandling av narkomani med metadon. Under sin tid vid Rockefelleruniversitetet blev 

Doktor Lars Gunne insatt i och intresserad av hur man med hjälp av metadon kunnat behandla 

heroinnarkomaner på ett oerhört lyckosamt sätt. Kortfattat kan försöket beskrivas med att 

behandlingsprogrammet hade tre faser. Fas ett varade i cirka en och en halv månad där man ersatte 

heroinet mot metadon. Patienterna fick dessutom genomgå medicinska undersökningar och psykiatrisk 

utvärdering. Deras sociala förhållanden utreddes och de erbjöds hjälp med att börja studera eller 

arbeta. Under andra fasen skrevs patienterna ut från sjukhuset, men fick komma varje dag för att få sin 

metadondos. Urinprover för att kontrollera att de inte använde andra droger på sidan om, var 

obligatoriska. Fas tre som var den slutliga fasen handlade i stort om att ”normalisera” patienternas 

sociala situation. Försöket var i stort mycket lyckat.  

 I USA fanns redan på 1960-talet ett stort antal heroinister, medan Sverige bara hade ett litet antal 

opiatmissbrukare. Doktor Gunne var tveksam till om huruvida metadonbehandling i Sverige skulle 

vara fruktbart men ville ändå starta en liten försöksverksamhet. Under hösten 1966 började Gunne sitt 

försök i liten skala och trots osäkerhetsfaktorn, vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala. I september 1969 

hade totalt 28 personer antagits till försöket. Sverige var även ett av de första länderna utanför USA 

som byggde upp underhållsbehandling med metadon, till opiatmissbrukare (Svensson, 2005, s, 189).  

  

Fakta om metadon som långtidsbehandlingsform av opiatberoende 
De narkotikaklassade preparaten brukar delas in fyra olika grupper: opiater, centralstimulantia, 

hallucinogener och sömngivande och lugnande preparat (Johnson, 2005, s. 23). Det är viktigt att ha en 

viss grundläggande kunskap om opiaternas farmakologiska egenskaper för att kunna förstå 

metadonbehandling samt dess användningsområde. Samtliga naturliga preparat som framställs ur en 

opiumvallmo är: opium, morfin, morfinbas och kodein. Däremot heroin som är det vanligaste preparat 

hos opiatmissbrukare heroin, är en halvsyntetisk vidareförädling av morfin. Heroinet ger i gengäld en 

snabbare och kraftfullare effekt i hjärnan, men har en kortare verkningstid än morfin. Vid 

underhållsbehandling av heroinmissbruk är metadon det äldsta och vanligaste preparat. Metadon är en 

helt syntetisk framställd opiat som har liknande egenskaper som morfin, heroin och andra 

opiumpreparat. Den verkar som smärtlindrande, ångestdämpande och rogivande och klassas som ett 

narkotiskt preparat (a. a).      

 Metadon kan injiceras eller blandas med juice till en eller två gånger dagligen. Dess effekt verkar 

långsamt, och det har som andra opioider vanebildande egenskaper (Nordegren & Tunving, 1997, s. 

291-293). Metadonets utsöndring sker långsamt och halveringstiden är 24- 36 timmar. Preparatet 

används inom medicinen, när man önskar ge patienter en långvarig smärtlindring, till exempel vid svår 
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cancer (a. a. s. 291). Därmed i höga doser eller vid intravenösa injektioner kan alla opiater ge 

euforieffekter, det vill säga skapa kraftfulla rus- och lyckoupplevelser. Preparaten i opiatgruppen leder 

vid fortlöpande tillförsel till en tillvänjning som gör att deras effekter minskar eller upphör. Sådan 

tillvänjning eller tolerans, gör att brukaren måste öka dosen för att nå den önskade effekten. 

Opiattolerans som är väl utvecklad innebär att brukaren i fysisk mening är kraftigt beroende av sin 

drog, och leder vid avbruten tillförsel till svåra influensaliknande abstinensbesvär (Johnson, 2005, s. 

24). 

 Ett slags normalstillstånd vid metadonbehandling inträder efter euforin (lyckokänslan), eller kicken, 

under vilket missbrukaren kan fungera mer eller mindre som en vanlig, opåverkad människa. Dock så 

kan varaktigheten av detta normalstillstånd variera hos individen beroende på vilket preparat som 

använts. Detta normalstillstånd varar mellan ett till två dygn för preparatet metadon. Det långa 

normaltillståndet gör att metadon är lämpligt att använda i samband med underhållsbehandling. 

Metadonet ger inga euforieffekter hos välinställda underhållspatienter. Dessa patienter befinner sig i 

ett konstant normalstillstånd (Johnson, 2005, s. 24). Opiater är ett preparat som har få biverkningar när 

kroppen väl har utvecklat tolerans mot dem. Detta leder i sin tur till att underhållsbehandling kan pågå 

under en mycket lång tid utan att patienten tar skada. Således bör metadon preparat som används i 

underhållsbehandling ses som läkemedel som blockerar suget efter heroin och abstinensbesvären och 

därigenom gör patienten mottaglig för psykosociala förändringar – inte som ersättningsdroger (a. a).  

 I farmakologiskt hänseende är metadon en agonist, det vill säga den binder vissa receptorer i 

kroppen och aktiverar de därigenom. Metadon är en ren agonist som fullständigt binder sig till 

kroppens endorfrinreceptorer (mottagare). När de gör detta utlöser de en kedja av reaktioner i de celler 

receptorerna är kopplade till (Johnson, 2005, s. 117). 

 

Underhållsbehandling 
Enligt Socialstyrelsen läkemedelassisterad behandling för heroinmissbrukare, en kunskapsöversikt 

(2004) finns det tre grupper av olika läkemedel som är aktuella vid läkemedelassisterad behandling av 

heroinberoende.  
1. Medel som fullt ut aktiverar opiatreceptorer, vilka dock på grund av sina egenskaper 

inte ger upphov till någon eurofi av betydelse, till exempel metadon. 
2. Medel som delvis aktiverar opiatreceptorerna men även blockerar effekterna av heroin 

(buprenorfin Subutex).   
3. Medel som endast blockerar receptorerna (Naltrexon) (Socialstyrelsen, 2004, s. 11). 

 
 Underhållsbehandling skall tillämpa med stöd av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Enligt  

hälso – och sjukvårdslagen 1 kap. 2§ avses med underhållsbehandling metadon eller andra läkemedel 

som utgör narkotika, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika och som 

godkänts för behandling vid opiatberoende samt ordineras i samband med psykosocial behandling vid 

sådant beroende (SOSFS 2004:8, s. 3).  

 Behandlingen skall resultera i överlevnad, god hälsa, missbruksfrihet samt stabila sociala 
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förhållanden (Socialstyrelsen 2006, s. 11). Behandlingen skall ges med respekt för patientens 

självbestämmande, integritet och värdighet. Bemötande skall ske med omtanke och 

behandlingspersonalen skall ge en sakkunnig och omsorgsfull vård i överensstämmelse med patientens 

behov (a. a). Behandlingen utgår ifrån patienternas behov och innehållet kan därmed variera. Som 

regel krävs ett långvarigt opiatberoende för att patienten skall kunna få behandling. Socialstyrelsen 

anser att behandlingen skall ses som en del i en bred och långsiktig vård. Behandlingen skall stödja 

patientens beslut att vilja förändra sin livssituation. Behandlingen ger även patienten möjligheten att 

upprätta förtroendefulla och stadiga relationer med behandlingspersonal samt få stöd från denna så 

länge hon eller han har ett vårdbehov. Delmålen med behandlingen är även att kunna få patienterna att 

stanna kvar i behandlingen under en länge tid. Enligt Socialstyrelsen visar många studier att för tidigt 

avbruten behandling leder till återfall, med hög risk för missbruksrelaterad död. Behovet av en 

kompletterande öppen eller sluten vård är stort hos avancerade missbrukare av heroin, och 

underhållsbehandling kan möjliggöra att dessa patienter även fullföljer annan somatisk och psykiatrisk 

vård (a. a).  

 

Socialpolitiken i Sverige samt metadonkonflikten  
Blomberg, Elmér, Harrysson & Petersson skriver i sin bok, Svensk socialpolitik (2000), att det är ett 

välkänt faktum att mänskligheten sedan urminnes tider sökt sig till lugnande, bedövande eller 

stimulerande medel för att döva bekymmer och oro eller för att få behagliga upplevelser. Dessutom är 

det väl känt att drogbruk kan leda till både medicinska och sociala skador. Därmed har detta i sin tur 

har föranlett myndigheter och även enskilda organisationer att ingripa på olika sätt (a. a. s. 202).  

Ted Goldberg beskriver i sin bok Samhället i narkotikan (2005), att den svenska narkotikapolitiken 

står på tre ben: Förebyggande åtgärder, en restriktiv kontrollpolitik samt även vård och behandling. 

Dessa skall på så sätt balansera varandra (Goldberg, 2005, s. 223). Syftet med den svenska 

narkotikapolitiken är på ett övergripande sätt ett narkotikafritt samhälle och målet har länge varit 

drogfrihet. Det anses att ansenliga summor har satsats att försöka påverka attityder till droger och 

deras konsumenter. Dessutom är det officiella målet att reducera efterfrågan på narkotika genom att 

skapa de rätta attityderna som anses som ett effektivt medel (a. a. s. 252). 

 Björn Johnsons skriver i sin avhandling policyspridning (2003), att det narkotikapolitiska fältet är 

ett spännande område. Där möts rättsliga, socialpolitiska, medicinska och moraliska principer  

(a. a. s. 101). Och det är ändå bara några av dem. Tonläget är och har ofta varit ovanligt högt. 

Moraliskt indignerade aktörer från olika grupperingar förefaller ibland nästan tävla om att bjuda över 

varandra i sina strävanden att visa upp den hårdaste inställningen mot narkotika (a. a. s. 103). 

 I Sverige kom narkotikan att på allvar, bli ett samhällsproblem i mitten av 1960-talet. Innan dess 

hade narkotikafrågan så gott som konfliktlös. Allt sedan dess ses allt icke-medicinskt användande av 

narkotika som missbruk. Om vi utgår ifrån ett sådant synsätt så menar Johnson att det omfattande 
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svenska narkotikamissbruket inte alls är ett nytt fenomen. Under slutet av 1800-talet var det inte helt 

ovanligt att välbeställda kvinnor injicerade morfin. Senare, under 1940- och 1950-talen förekom det 

ett välkänt och omfattande bruk samt missbruk av centralstimulantia. Då användes bland annat 

amfetamin som bantningsmedel. Johnson (2003) beskriver situationen i Sverige som att man i slutet av 

1950-talet beräknade att det som mest fanns 250 000 – 350 000 brukare av olika slag. Johnson (2003) 

säger sig kunna räkna upp fler historiska exempel, men menar dessa räcker för att kunna fastslå att 

narkotikaklassade preparat nästan alltid använts som legala läkemedel, som varit mycket uppskattade 

av läkarprofessionen, innan de klassats som missbruksmedel (a. a. s. 104-106).  

 Det hade under senare delen av 1950-talet beslutats om ökad kontroll och skärpta påföljder och 

dem var man i sort eniga om. I början av 1960-talet började den hårdnande narkotikalagstiftningen 

ifrågasättas, först och främst av socialläkare som inte utgick från lika snäva medicinska premisser som 

dominerat debatten tidigare. Ifrågasättandet och kritiken handlade om att ”hårdare tag” mer eller 

mindre” tvingade narkomanerna att bli kriminella, vilket gjorde det svårt om inte omöjligt, för dem att 

ta sig ur sitt missbruk. Flera läkare hävdade att narkomani borde betraktas som en sjukdom och att om 

narkotika kunde ordineras som en del i behandlingen så vore mycket därmed vunnet (Johnson, 2003, s. 

106). 

 1965 bildades i Stockholm, Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare (RFHL). 

Uppkomsten av detta förbund var en direkt reaktion mot det inflytande som både polis och 

rättsväsende hade fått på det narkotikapolitiska området. Sjuka skall inte förföljas utan erbjudas vård, 

var RFHL:s budskap. RFHL:s idéer fick stort genomslag och det tog inte lång tid innan ett försök med 

legalförskrivning av narkotika till narkomaner, inleddes i Stockholm. 

 Denna period i den Svenska narkotikapolitikens historia har sedan dess kallats ”den stora oredans 

tid”. Vad som egentligen hände och varför är något som debatteras än idag. Klart är att slutligen var 

det bara en läkare som var villig att fortsätta den legala utskrivningen av narkotika. 

Legalutskrivningsförsöket sträckte sig från 1965-1967 och man räknar med att cirka 300 narkomaner 

hade tillgång till centralstimulerande preparat samt morfin. Elva människor dog i samband med 

försöket. RFHL såg sig nödgade att dra tillbaka sitt stöd till verksamheten och efter ett par år ansågs 

försöket vara ett stort misslyckande (Johnson, 2003, s. 107). 

Opiatmissbruket i Sverige började öka i början av 1970-talet, vilket innebar att de 

narkotikapolitiska frågorna fick ökad sprängkraft. I och med detta förändrades de olika aktörernas sätt 

att se på metadonbehandlingen, eftersom man hade en tydligare problembild att förhålla sig till. 

Metadonbehandlingen kunde plötsligt hävda sin potentiella roll som problemlösare. I USA växte 

samtidigt kritiken mot metadonet och det och den svenska förändringen kom paradoxalt nog att det 

svenska metadonprogrammet kom att förknippas med legalförskrivningen på 1960-talet. Ett antal 

aktörer i det svenska politiska flödet kom att börja mobilisera motståndet mot metadonet (Johnson, 

2003, s. 112-115). 
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Bidragande till det nyväckta motståndet var även de förändringar som skedde inom det 
narkotikapolitiska fältet i stort, och i synnerhet inom narkomanvården, företrädde ett 
utpräglat socialt perspektiv. De beslut som fattades i slutet av 1960-talet om att basera 
narkomanvården på sociala snarare än på medicinska institutioner påverkade även indirekt 
metadonfrågan. Detta hängde inte minst samman med att Socialstyrelsens 
narkomanvårdssektion, den myndighet som hade tillsynsansvaret över narkomanvården ett 
stort antal socialpolitiskt inriktade policies, som både konkurrerade med och till viss del var 
svåra att förena med metadonet (Johnson, 2003, s. 113-114). 

 

 Före år 1970 bedrevs narkomanvården nästan uteslutande på de psykiatriska sjukhusen (Långbro, 

Beckomberga och dylika) Från 1970-talets början började en utflyttning av narkomanvården och en 

omfattande, distinkt och självständig från sjukvården, narkomanvård tog sin början. En omfattande 

vårdapparat med behandlingshem, rådgivningsbyråer och öppenvårdsmottagningar började byggas ut. 

I samband med detta flyttade socialarbetare, psykologer och beteendevetare av olika slag fram sina 

positioner medan den medicinska professionens grepp om narkomanvården lättade. RFHL hade en 

ledande position i det här arbetet och öppnade och drev själva ett antal behandlingshem för 

missbrukare (a. a. s. 114-115). Mot mitten av 1970-talet ansågs metadonbehandlingen kontroversiell. 

Den sågs som osäker och de rehabiliteringseffekter som dittills dokumenterats, likaså. Programmet 

fick fortsätta men restriktionerna blev fler och fler och man talade om det som en 

forskningsverksamhet.” I slutet av 1960- talet hade den svenska metadonbehandlingen varit en lösning 

som sökte sitt problem. Ökningen av det svenska opiatmissbruket innebar att ett potentiellt sett 

lämpligt problem så sakteliga kunde börja skönjas. Ett tydligt tecken på detta är att antalet remisser till 

Ulleråker vid den här tiden började öka” (Johnson, 2003, s. 115). 

Paradoxalt nog så började nu de metadonkritiska rösterna att höras allt ljudligare. 

Metadonbehandlingen blev föremål för ett allt kraftigare ifrågasättande. Kritiken kom främst från 

RFHL, socialarbetare samt företrädare för den drogfria narkomanvården. Likaså från massmedia, 

läkare och politiker. Dessas huvudargument var att metadonet som i sig var ett narkotiskt preparat 

borde bannlysas från Sverige som internationellt sett stod för en restriktiv narkotikapolitik (a. a. s. 

118). 

 I november 1984 hade AIDS smittan oåterkalleligen fått fäste bland Stockholms narkomaner. Det 

stod tidigt klart att injektionsnarkomanerna bland av heroin var en betydande riskgrupp. Den 

omständigheten att aids smittade både genom blodet och sexuellt gjorde att missbrukarna ansågs som 

en särskilt farlig riskgrupp. Eftersom det var/är mycket vanligt att kvinnliga narkomaner prostituerar 

sig och att manliga narkomaner ofta hade drogfria partners, kunde ju dessa utgöra en bro över till den 

övriga befolkningen. Det var emellertid inte bara läkarna som såg metadonet som en möjlig räddning 

från aidsspridningen. Doktor Gunne rapporterade att när narkomanerna i Stockholm fick reda på 

riskerna, 1983 – 1984, var det många prostituerade narkomaner som ringde Ulleråker för att ställa sig i 

kö där. Ulleråker hade intagningsstopp. När så stoppet hävdes 1984 insåg man att det skulle ta flera år 

att bli av med den långa kön. 
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 När det så blev möjligt att hiv-testa de nyintagna märkte man att många redan var smittade, viket 

gjorde klinikledningen på mycket illa berörda. De vände sig till Socialstyrelsen samt till massmedia, 

för att söka få till stånd en snabbare utbyggnad. Gunne och dåvarande biträdande överläkare vid 

metadonmottagningen i Stockholm, Olof Blix, sökte sig även till den nystartade aidsdelegationen med 

sitt förslag, men möttes inte av någon som helst entusiasm (Johnson, 2003, s. 152-156).  

Medieopinionen hade trots allt börjat vända till metadonbehandlingens förmån, vid den här tiden. 1985 

kunde man plötsligt läsa positiva artiklar om metadon i massmedia. De flesta politiker, 

narkomanvårdare och framförallt socialarbetarna var fortfarande obetingat kritiska mot metadonet. 

Gunne och hans medarbetare arbetade oförtrutet vidare och i takt med att andelen smittade 

narkomaner ökade så började även de vårdideologiska attityderna till metadonet att förändras. I mars 

1987 hade Ulleråkerskliniken 73 personer på sin väntelista. De allra flesta, 53 stycken, var från 

Stockholm. Väntetiden för att få in alla beräknades till mellan ett och två år.  Läkare mot aids som 

grundades 1984 var en grupp läkare som ansåg att sjukdomen framförallt måste betraktas som ett 

medicinskt problem och inte som en politisk fråga. Enligt Johnson menade Kerstin Tunving, 

överläkare vid Saint Lars sjukhus i Lund som senare skulle bli ordförande i Läkare mot aids, i en 

intervju i Sydsvenska Dagbladet att Socialstyrelsen omedelbart bör ge klartecken för en kraftig 

utökning av det svenska metadonprogrammet. Hiv-smittan har ändrat hela situationen inom 

narkomanvården. Idag måste drogfriheten komma i andra hand och smittbekämpningen i första. Till 

och med RFHL började backa lite och bli något mer positiva till metadonbehandling. 

I maj 1987 publicerades Socialstyrelsens uppföljning och utvärdering av Ulleråkersprogrammet. Man 

menade att resultaten från metadonbehandlingen fortfarande var positiva. Man använde stort utrymme 

för att diskutera aids-problematiken och ansåg det vara nödvändigt att kunna erbjuda hiv-positiva 

missbrukare metadon. Däremot ville man inte luckra upp de generella kriterierna för behandling då det 

skulle kunna innebära att resultaten blev sämre. Det konstaterades också att de häftiga vårdideologiska 

motsättningarna mellan sjukvård och socialtjänst, fortfarande förekom. Socialtjänsten uppvisade 

fortfarande en starkt avvisande hållning till metadonet. Man menade dock att inskrivningen gick allt 

för långsamt och man arbetade senare ut en handlingsplan för att takten skulle öka. Nya riktlinjer togs 

fram som ersatte de från 1983.  

Lösningen blev att Stockholmsmottagningen omvandlades till ett eget program, det andra i Sverige. 

Ulleråker skulle inte längre vara den centrala inskrivningsenheten. Metadoninställningen skulle för 

dem som kom från Stockholm även ske i Stockholm. Högsta antalet patienter höjdes från 150 till 300 

(Johnson, 2003, s. 158). 

 Den svenska metadondebatten har riktat sin kritik mot metadonprogrammets innehåll och en 

blandning av narkotikapolitiska, medicinska och vårdideologiska argument (Svensson, 2005, s. 193). 

Många behandlare ansåg att utdelandet av metadon till heroinister är att ersätta ett narkotikamissbruk 

med ett annat och att byta en drog mot en annan, eftersom metadon är ett opiatpreparat. Det föreligger 

också en stor risk att metadonpatienterna säljer sitt metadon och köper heroin för pengarna istället. Det 
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kan i sin tur leda till en ökad spridning av narkotika. Patienterna skulle också bli känslomässigt 

avtrubbade av metadonet. Metadon har omfattande biverkningar och effekterna av metadon kan 

närmast liknas som en form av kemisk lobotomering. Patienterna ges inte möjlighet att bearbeta de 

känslomässiga problem som ligger bakom missbruket genom att de får metadon. ”Existensen av 

metadonbehandling sprider en uppgivenhet bland heroinisterna och medför att de tackar nej till drogfri 

behandling” (Svensson, 2005, s. 193). 

 

Beskrivning av metadonbehandling i praktiken 
I början av i behandlingen får den heroinberoende först genomgå en nedtrappning till drogfrihet. 

Tackar patienten ja till metadonbehandling, så vidtar en utprovning av lämplig dosering. För att kunna 

finna ut en dos, provar man sig fram med hjälp av blodplasmaprover. Dock, skall patienten då vara fri 

från ångest och sug och på andra sidan får de inte så mycket metadon, på grund av att han eller hon 

skall uppfattas som drogpåverkad. Denna process kan ta flera veckor. Patienterna kommer i början av 

behandlingen till metadonmottagningen varje dag, därefter om de klarar av att hålla tider och inte 

uppvisar ett så kallad sidomissbruk kan de få ta med sig doser hem. Exempelvis över helgen eller för 

flera dagar i samband med kortare resor. Patienterna kontrolleras genom regelbundna urinprover att de 

verkligen tar metadonet och inte missbrukar andra preparat vid sidan om (Svensson, 2005, s. 198-199). 

När man har kommit fram till en lämplig dos av metadon, kan patienten använda detta i många år. 

Eftersom metadon inte ger en ytterligare toleransökning, när patienten har tagit rätt dos. Enligt 

internationell forskning tyder allt på att för låga metadondoser leder till att patienterna avbryter sin 

behandling (Svensson, 2005, s. 199).  
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Teoretiska perspektiv 

Möjliga riskfaktorer till missbruket utifrån sociala och psykologiska 
förklaringar  

Enligt Björn Johnsons bok Metadon på liv och död (2005), ansåg Lars Gunne på slutet av 1970- talet 

att metadonbehandlingen var en effektiv behandlingsmetod, dock kvarstod emellertid den viktiga 

frågan varför metadonet fungerar. Gunne upptäckte även att opiatberoende var mycket svårare att 

bryta än andra beroendetillstånd vilket fick honom att misstänka att biologiska faktorer kunde vara 

avgörande. Redan år 1967 formulerad Vincent Dole en metabolisk teori där förklaringar utgår i 

biologiska termer. Hans teori tyder på att den opiatberoende efter en tids missbruk hade ådragit sig en 

metabolisk störning i hjärnan, vilket i sin tur gjorde det nödvändigt för honom eller henne att 

fortlöpande tillföra ett opiatpreparat (Johnson, 2005, s. 129).  

 För personer som använder opiatpreparat verkar det genom att fastna vid kroppens receptorer för 

endorfin och utlöser ett antal reaktioner i hjärnan. Dessutom kan ett långvarigt opiatmissbruk leda till 

konsekvenser genom att hjärnan byggs om, så att antalet dopaminreceptorer minskar och 

endorfinsystemet skruvas ner på sparlåga. Orsaken till detta kan vara att opiatberoende leder till ett så 

starkt sug efter drogen, det vill säga att hjärnan har råkat i dubbelt elände. En del forskning tyder på att 

metadonbehandling fungerar genom att det bidrar till att återställa en rubbad kemisk balans i hjärnan. 

Därmed kan ett stört signalsystem ibland komma igång igen efter några års jämn tillförsel av metadon 

(Johnson, 2005, s. 141).      

  Det finns en mångfald av möjliga förklaringar till varför människor använder droger och blir 

beroende av dem. Framförallt i Sverige finns det de som är biologiskt orienterade med tre grupper av 

förklaringar som har varit dominerande sedan narkotikamissbruket etablerades som samhällsproblem. 

Framförallt är dessa nödvändiga att förklara om vi skall kunna ha förstålelse för hur det kommer sig 

att underhållsbehandlingen är så effektivt. I nuläget har forskare kommit fram till att både 

beroendemekanismerna i hjärnan och ärftlighetens betydelse för risken att utveckla ett drogberoende 

och detta har fått en stor betydelse för den svenska narkomanvården (Johnson, 2005, s. 129-130).  

 1) Symptomteorier, innebär att grund antagandet är att missbruk är ett symptom på underliggande 

sociala eller psykologiska problem. Det finns många olika slag samt många olika nivåer av 

symptomteorier. Till exempel på individnivå enligt personlighetspsykologiska teorier förklaras 

orsakerna till missbruk i barndomen och uppväxtförhållanden. Inom personlighetspsykologiska teorier 

anser många att missbrukare lider av personlighetsstörningar och att det kan tolkas som att missbruket 

delvis är en följd av dessa störningar. Ur ett sådant synsätt blir den missbrukade drogen sekundär i 

förhållande till de verkliga orsakerna bakom missbruket. Gällande gruppnivån så finns det 

familjepsykologiska symptomteorier, därmed personer med säregna uppväxtförhållanden. Familjens 

fattigdom, alkoholmissbruk, misshandel och sexuella övergrepp är ingredienser som ingår i mönstret. 

Det finns även i gruppnivån stämplingsteorier samt teorier om avvikande beteende. Sådana teorier 
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tyder på att grundproblemet är att barnet tidigt stämplas som en avvikare. ”Identiteten som narkoman 

kan sedan bli ett sätt att upprätthålla och förstärka bilden av sig själv som oduglig”  

(Johnson, 2005, s. 131). Inom den här typen av teorier finns begrepp såsom avvikarkarriär, 

stigmatisering och självdestruktivitet. Symptomteorier finns på samhällsnivån som betraktar 

narkotikamissbruk som ett symptom på samhällets snarare än individens problem. Till exempel 

betraktas läkemedelsbehandlingen som symptombehandling, alltså det vill säga något som inte bidrog 

till att lösa de verkliga problemen (a. a. s. 131). För den svenska narkotikapolitiska debatten har de 

symptomteoretiska förklaringarna varit betydelsefulla. Bland annat utgjorde de den ideologiska 

grunden för de sociala institutionernas dominerande ställning på narkomanvårdsområdet under 1970-

talet (Johnson, 2005, s. 130-131).          

 2) Inlärningsteorier, enligt vilka missbruk anses som ett förvärvat destruktivt beteende med 

inneboende dynamik. Här finns det också olika nivåer. Bland annat i inlärningspsykologiska teorier på 

individnivå, som utgår från iakttagelser om att skadliga vanor normalt förvärvas i tonåren. Droger har 

ofta positiva effekter och när personer stiftar bekantskap med dem ger de en positiv förstärkning, som 

underlättar inlärningen av drogvanor. Inlärningsteorier är nära knutna i behandlingshänseende till 

omlärande behandlingsmetoder, som syftar till att åstadkomma förändringar i missbruksbeteendet 

(Johnson, 2005, s. 132). ”Från iakttagelserna om hur drogvanor förvärvas är steget inte långt till 

gruppbaserade inlärningsteorier som fokuserar på rekryteringsprocesser och har stor betydelse i 

drogbaserade ungdomskulturer” (Johnson, 2005, s. 132). Nils Bejerots socialmedicinskt orienterade 

epidemiteori (refererad i Johnson, 2005), har varit mycket inflytelserik i Sverige. 

 
Bejerot, som utgick från den i sig ganska oproblematiska observationer att nya 
droganvändare nästan alltid lärs upp av redan etablerade användare, såg missbruk som en 
psykosocial kontaktsmitta. Från detta drog han dock den kontroversiella slutsatsen att 
missbrukborde studeras – och framförallt bekämpas – enligt epidemiologiska principer. 
Bejerot menade att man måste isolera smittbärarna, om nödvändigt med tvång, och 
undervisa befolkningen om farorna med missbruk (Johnson, 2005, s. 132). 
 

 
 Själva drogen intog även en central roll i Bejerots epidemiteori, något som inte är så ovanligt i 

inlärningsteoretiska sammanhang. Bejerot ansåg att det egentliga beroendet var ett inlärt beteende där 

drogbegäret antagit en driftmässig karaktär och styrka samt enligt honom var emellertid det fysiska 

beroendet av en drog bara som en tillfällig komplikation (Johnson, 2005, s. 132). 

 3) Tillgänglighetsteorier, fokus riktas därmed mot drogerna och deras tillgänglighet, det vill säga 

att den centrala omständigheten att droger kan missbrukas endast om de går att få tag på i ett samhälle 

(Johnson, 2005, s.130). I Bejerots studie (refererad i Johnson, 2005), var han intresserad av 

tillgängligheten både på individ- och gruppnivå. Han använde av sig tillgänglighetsteorier för att 

kunna motivera kraftfulla kontrollpolitiska åtgärder riktade mot såväl narkotikahandeln som de 

enskilda missbrukarna (a. a. s. 133).  

 Det finns en hel del av olika slags förklaringar men om en viktig förklaring skall lyftas upp så är 
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den så kallade trappsteghypotesen, som anser att bruk av lättare droger tenderar att övergå i missbruk 

av tyngre droger. Denna hypotes kan även utrustas med både sociala och biologiska förtecken. 

Ovanstående förklaringar skall man kritiskt granska när det gäller missbruksområden (Johnson, 2005, 

s. 133-134). 

Ärftlighet och beroende 
Av dem som någon gång använt en viss drog utvecklar grovt räknat mellan 15 och 30 procent någon 

form av beroende. Heroin avser den lägre siffran. Genom åren har frågan om bilogisk ärftlighet varit 

oerhört kontroversiell, och ofta satts i något slags motsatsförhållande till det sociala arvet. Dock 

inkluderas nästan alltid biologiska förklaringsmodeller och miljöfaktorer som viktiga komponenter 

(Heiling, 2006, s. 142). 

 Ärftliga faktorer som kan påverka risken för beroendeutveckling har forskare kunna påpeka en lång 

rad. Med tiden leder missbruket till att antalet receptorer för signalsubstansen dopamin minskar i 

hjärnan. Alla människor har emellertid inte lika många dopaminreceptorer från början. Enligt 

hjärnbildsundersökningar har forskarna kunnat visa på stora variationer även hos sådana personer som 

aldrig nyttjat några droger. Personer som har många dopaminreceptorer har ett naturligt skydd mot 

beroende, däremot så löper de med få dopaminreceptorer en större risk och personer med låg egen 

endorfinproduktion kan även löpa en ökad risk för beroende (Johnson, 2005, s. 142).  

 Faktorer som svag impulskontroll har forskare kunnat påvisa hänger samman med störning i 

serotoninfunktionen, ännu en av kroppens många signalsubstanser. Personer som har underskott av 

serotonin tenderar att vara aggressiva och impulsiva och löper större risk att bli kriminella eller 

utveckla ett beroende. Missbrukare har ofta enligt hjärnbildsundersökningar nedsatt aktivet i den delen 

av pannloben som styr impulskontrollen. Det kan vara ärftligt betingat att ha en störd 

serotoninfunktion, dock kan det också beror på grund av miljöbetingande störning under barnets tidiga 

utveckling (a. a). 

 En annan riskfaktor som dramatiskt ökar beroendeutveckling är psykiska sjukdomar. Det vill säga 

förekomsten av psykiska sjukdomar som manodepressivitet eller schizofreni. Psykiska sjukdomar har 

oftast en stark ärftlig komponent, där även miljöfaktorer har en betydelse. Ytterligare en riskfaktor 

som påverkar risken att bli beroende är stressbenägenheten. Forskarna har kunnat påvisa med hjälp av 

djurförsök att hjärnan blir mera mottaglig för drogeffekter om halterna av stresshormonet kortisol är 

höga. Orsaken till detta kan vara att kortisol ökar känsligheten i dopaminsystemet. Att bli stressad är 

delvis ärftligt, dock kan även det påverkas i hög grad av miljöfaktorer. Person som är stressade på 

grund av olika problem löper en större risk att utveckla ett beroende eller leda till ett återfall (Johnson, 

2005, s. 143). 

  När det gäller forskning om familje- och tvillingstudier av de ärftliga faktorernas betydelse vid 

opiatberoende tyder forskningen på att det kan vara meningsfullt att dela upp den ärftliga sårbarheten 

och för beroendeutveckling i en generell och en drogspecifik del. Sannolikt är att den generella 
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sårbarheten har med svag impulskontroll att göra. När det gäller opiatberoende är den drogspecifika 

sårbarheten störts, som i sin tur stämmer väl överens med ovan nämnda iakttagelsen att 

ärftlighetsfaktorerna är viktigast vid opiatberoende. 

 Beroendeforskare anser att både arvet och uppväxtmiljön har stor betydelse för beroendet. 

Adoptionsstudierna har kunnat påvisa att barn till missbrukande biologiska föräldrar som 

bortadopteras till familjer som inte missbrukar utvecklar alkoholberoende i betydligt lägre grad än 

sådana som bortadopteras till familjer där även adoptivföräldrarna missbrukar. Det positiva med 

sambandet mellan arv och miljö är att ingen på förhand är dömd till missbruk, dock är det samtidigt så 

att arv och miljö ofta samverkar på ett negativt sätt för personer med en förhöjd genetisk sårbarhet för 

beroende (Johnson, 2005, s. 145). 

Socialstyrelsen kunskapsöversikt och riktlinjer för underhållsbehandling  
Svensson hävdar i sin bok Heroinmissbruk (2005) att många heroinmissbrukare inte klarar ett liv utan 

legala eller illegala droger (a. a. s. 187). Fast de har slutat med heroin, så kan suget finnas kvar, det vill 

säga längtan tillbaka till heroinruset. Därmed kommer samtidigt alla de negativa känslor fram som 

heroinet på ett effektivt sätt har dövat. Många missbrukare anser att istället för att drogfriheten blir en 

befrielse, blir vardagen utan droger tung, ångestfylld och plågsam. Till slut blir den enda utvägen 

återfall eller självmord (a. a. s. 187). 

 Mot heroinmissbruket är den mest internationellt använda behandlingsmetoden 

underhållsbehandlig, det vill säga att heroinmissbrukaren får en regelbunden tillförsel av ett 

läkemedel, metadon, som tar bort suget efter heroin. I varierande omfattning minskar, den oro och 

ångest som heroinisterna anses uppleva när de inte längre har tillgång till heroin. Därmed ersätts en 

illegal drog följaktligen av en legal (Svensson, 2005, s. 188). 

”Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter innehåller bestämmelser som behövs med hänsyn 

till patientsäkerheten och till skydd för varje enskild person ”(Socialstyrelsen, 2006, s. 9). Dessutom 

anger bestämmelserna krav på hur metadonbehandlingen skall bedrivas vad det gäller till exempel 

kvalitet och säkerhet, vårdbeslut, vårdplan, läkemedelshantering samt vårdens upphörande. 

Metadonbehandlingens kriterierna har varit strikta genom åren, det vill säga kriterierna som patienten 

skall uppfylla innan han eller hon kan få behandling. Kriterierna har i stort sätt varit detsamma, från 

starten i mitten av 1960- talet i USA och härstammar från Dole och Nyswanders originalprogram (a. 

a). Dock har Socialstyrelsens föreskrifter (26) om underhållsbehandling med metadon förändrats 

genom åren, det vill säga att enligt Socialstyrelsen kriterier (1990:16) så skulle patienten ha uppfyllt: 

”Minst fyraårigt dokumenterat intravenöst opiatmissbruk, prövat drogfri behandling, fyllt 20 år, 

uppgifter som visar att avancerat blandmissbruk inte föreligger och ha en acceptabel valfrihetssituation 

(ej vara arresterad, häktad, dömd till fängelsepåföljd eller intagen i kriminalanstalt ”(Socialstyrelsen, 

1997, s.9). Tidigare kunde endast högst 600 personer få metadonbehandling (a. a. s. 9). I nuläget har 

det tidigare taket på antal metadonpatienter tagits bort (Johnson, 2005, s.122-123).  
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”Metadonbehandlingen reglerades fram till och med den 31 december 2004 av Socialstyrelsens 

föreskrifter (SOSFS 1990:16 ändring 1991:33,1999:20 och 2004:1) om metadonunderhållsbehandling 

och förskrivning av opiater på indikation av narkomani” (Socialstyrelsen, 2006, s. 9). Syftet med 

föreskrifterna var att hantera de stora risker som okontrollerade metadonprogram kan medföra. 

Socialstyrelsen menar att de kriterier som har fastställts beträffande intagning av patienter i 

metadonbehandling har utgjort grund för verksamheten. Det har funnits skäl att överväga behovet av 

nya regler för underhållsbehandlingen vid opiatberoende, ansåg Socialstyrelsen med anledningen av 

registrering av det nya preparatet Subutex. Dessutom har det övervägts hur patientens behov och 

ställning i hälso- och sjukvården skall kunna tillgodoses vid en sådan behandling (Socialstyrelsen, 

2006, s. 9). 

  I nuläget gäller enligt Socialstyrelsen (2006) Underhållsbehandling vid opiatberoende, handbok 

med kommentarer till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelassisterad 

underhållsbehandling vid opiatberoende (SOSFS 2004:8), som började gälla den 1 januari 2005 får 

enbart en läkare inom specialiserade beroendevården skriva ut metadon: 

 
Metadon eller andra läkemedel som utgör narkotika enligt Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika 
och som godkänts för behandling vid opiatberoende skall ordineras 
av en legitimerad läkare vid en sjukvårdsinrättning inom beroendevården 
där underhållsbehandling ges (Socialstyrelsen, 2006, s. 23). 

 

Kriterier för att kunna få behandlig är idag följande: patienten skall ha fyllt 20 år, samt haft minst två 

års dokumenterat opiatmissbruk. Patienten har förmåga att tillgodogöra sig information om sådan 

behandling och kunna lämna sitt samstycke. Dock skall patienter som är yngre än 20 år kunna få 

behandling om synnerliga skäl föreligger. Däremot får inte behandlingen påbörjas, ”om det finns skäl 

att anta samtycket inte ger stöd för att den kan genomföras enlighet med vårdplanen” (a. a. s.17).     

 Socialstyrelsen poängterar att insatsen skall ske i samråd med kommunens socialtjänst, 

beroendesjukvård samt eventuellt kriminalvård, som tillsammans skriver en gemensam 

behandlingsplanering, det vill säga vårdplan. Vårdplanen syftar till att patienten genom sitt samstycke 

tar ställning till alla delar av behandlingen och även fastställer vem som är ansvarig för behandlingen. 

Den skall innehålla såväl medicinska, psykosociala och psykologiska åtgärder. I vårdplanen skall även 

framkomma patientens beroende av opiater, andra droger, hälsotillstånd och även sociala situation. För 

att kunna bedöma av patientens sociala situation och hjälpbehov används ASI (Addiction Severity 

Index) och DOK (Dokumentation och utvärdering inom missbruksvården). 

 Om patienten inte vill ha kontakt med socialtjänsten kan behandlingen trots det påbörjas, under 

förutsättning att patienten inte är i behov av insatser och att övriga förutsättningar, det vill säga 

medicinska som sociala är uppfyllda. Detta skall i så fall framgå tydligt av vårdplanen. 

Socialtjänstlagen är en rättighetslag, som kräver att patienten själv skall ansöka biståndinsats och 

medverkar frivilligt. För att behandlingen av patienter med ett opiatberoende skall bli framgångsrik 
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krävs det att sociala behov, till exempel behov av bostad, skuldsanering, sysselsättning eller 

psykosociala stödåtgärder, tillgodoses. Däremot om man inte kan tillgodoses dessa behov, saknas 

förutsättningar att påbörja behandlingen (Socialstyrelsen, 2006, s. 20-21).  

 Forskningen hävdar, (genom utvärderingar i Sverige och andra länder) att behandlingen är effektiv 

men också att behandlingsresultaten blir bättre i kombination med ett varierat utbud av psykosociala 

behandlingsmetoder jämfört med behandling som fokuserar på utlämning av läkemedelsdoser, bara. 

Dessutom har forskare betonat hur viktigt det är att kombinera en psykosocial behandling med 

läkemedelsstöd för att patienten dels skall minska missbruk, kriminalitet, och prostitution, dels verka 

för sysselsättning, relationer till drogfria vänner samt få ökad livskvalitet. Det även viktigt att 

betydelsen av fortsatt psykosocial eftervård inte får underskattas, eftersom det kan leda till att 

rehabiliteringen avstannar. Vid utvärderingarna anser Socialstyrelsen att samarbetet med socialtjänsten 

är särskilt viktigt för att rehabiliteringen inte skall avstanna och att det är viktigt att kontinuitet 

eftersträvas i kontakterna (a. a. s. 21). 

 Underhållsbehandlingen för inte påbörjas om annan behandling vid opiatberoende bedöms 

tillräcklig, patienten är beroende av andra preparat än opiater eller alkohol, på ett sådant sätt att som 

innebär en oacceptabel medicinsk risk och att patienten har varit utskriven från en sådan behandling 

under de senaste sex månaderna (a. a. s. 17).  

 Enligt Socialstyrelsen avses dokumenterat opiatberoende om patientens uppgifter om beroende 

som inhämtas från socialtjänst, kriminalvård eller hälso- och sjukvård. Om patienten saknar uppgifter 

om opiatberoende och beroendevården ändå bedömer att patienten är i behov av underhållsbehandling 

kan vårdenheten ansöka om dispens hos Socialstyrelsen. Dock, så måste patienten också ha förmåga 

att ta ställning i frågor som gäller behandlingen och lämna sitt samstycke. Underhållsbehandlingen 

skall ges frivilligt, det vill säga behandlingen får inte utgöra ett alternativ till eller en del av påföljd i 

en dom. Behandlingen får inte heller ges som villkor för att få bistånd – eller vårdinsatser. 

Underhållsbehandlingen kräver från patientens sida aktiv medverkan och medför mycket långsiktiga 

konsekvenser för dem. Däremot om patienten är anhållen, häktad eller intagen på en rättspsykiatrisks 

undersökning skall den läkare som har ansvaret för behandlingen ta ställning till om behandlingen kan 

fortsätta eller måste avbrytas (a. a. s. 17-19). 

 Socialstyrelsen poängterar vikten i början av metadonbehandlingen, att bryta beteendet med en 

tydlig fokusering på regler och styrning samt att behandlingspersonal inte lämnar utrymme för 

misslyckande eller läckage från behandlingen. Patientens regelbundna läkemedelsintag sker under 

övervakning (mist sex månader), till dess att patienten stabiliseras och till dess annan ordination ges. 

Oftast efter sex månader, när patienten visar tecken på rehabilitering och ökade förmåga till 

ansvarstagandet, kan det finnas möjlighet att ge patienten ökat handlingsutrymme samt ansvar. På så 

sätt säkerställer vårdpersonalens följsamhet i behandlingen, att hjälpa patienten att sköta sin 

medicinerig samt att förhindra läckage till den illegala marknaden (a. a. s. 24).  

 Efter cirka sex månader utförs även utvärdering av det samlade behandlingsresultatet. Därmed om 
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behandlingsteamet bedömer att patienten är stabilt fri från missbruk samt att rehabilitering gynnas, så 

kan hon eller han börja ta doser hemma. Då kan patienten påbörja medicindosen dagen före 

intagandet, och om patienten fortsätter att vara stabilt fri från missbruk så kan hon eller han 

tillsammans med behandlingsteamet komma överens om att få ut läkemedelsdosen för längre 

tidsintervall. Detta syftar till att på ett flexibelt sätt kunna uppmuntra samt främja ett ökat 

ansvarstagande från patientens sida. Hur många doser patienten får tar med sig åt gången efter de 

första sex månaderna, tar den behandlande läkaren ställning till i varje enskilt fall. Dock, påbörjar 

patienterna från en liten skala som behandlingsteamet successivt kan utöka om patienten anses vara 

drogfri. För att få med sig doser hem är en viktig förutsättning är att patienten har en struktur på sin 

vardag med någon form av sysselsättning och hämtningarna av doserna skall anpassas efter det 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 25). Socialstyrelsen rekommenderar följande åtgärder enligt kliniska 

erfarenheter:  

 
1. Behandlingen och överenskommelsen i vårdplanen följs upp en gång i kvartalet i ett möte 
mellan patient och behandlare från beroendevården och, om patienten är aktuell där, även 
socialtjänsten.  
2. Kontaktmannasamtal cirka en gång/vecka 
3. Deltagande i evidensbaserad psykosocial behandling till exempel manualbaserad 
återfallsprevention, social färdighetsträning eller motsvarande. 
4. Strukturerad uppföljning av behandlings utfallet till exempel genom användning av 
skattningsinstrument ASI (Addiction Severity Index)- intervjuer med regelbunden återföring 
till patienten och hans eller hennes nätverk av behandlare.  
5. Psykiatrisk bedömning när patienten har varit drogfri en månad. 
6. Arbete, daglig behandling eller sysselsättning. Patienter i underhållsbehandling deltar i 
denna behandling på samma villkor som alla andra patienter inom hälso- och sjukvården. 
Detta betyder att de betalar normala avgifter för läkarbesök, provtagningar och de läkemedel 
som förskrivs på recept till dem. Eftersom patienterna kommer dagligen under det första 
halvåret, uppnår de snabbt summan för frikort och betalar alltså resten av året ingenting, 
precis som andra patienter med kroniska besvär eller sjukdomar (Socialstyrelsen, 2006, s. 
26).     

   
  I Socialstyrelsen föreskrifter betonas på flera ställen vikten av uppföljning och kontroll av 

behandlingen. ”Missbruksfriheten kontrolleras genom att övervakade urinprover initialt tas 2–3 gånger 

per vecka för opiater, centralstimulantia och bensodiazepiner (lugnande medel) samt alkohol och en 

gång/vecka för cannabis. Riktade analyser tas vid misstanke om annan droganvändning 

”(Socialstyrelsen, 2006, s. 25). Dock, skall man notera att enstaka återfall i missbruk eller 

manipulationer med urinprov inte skall medföra utskrivning samt att ett visst alkoholmissbruk anses 

tillåtet. Det är också tillåtet att patienten kan hålla sig borta från behandlingen upp till en vecka 

(Svensson, 2005, s. 196). 

Socialstyrelsen poängterar att alla typer av återfall till blandmissbruk kräver individuella 

behandlingsinsatser för patienten. Det är viktigt att behandla varje drog för sig och 

behandlingspersonalen skall kartlägga missbruket för att försöka finna vägar att ytterligare optimera 

behandlingen. Den första åtgärden kan såväl vara tätare kontakter med personalen. Därmed kan en bra 
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balans mellan kontroll och behandling uppnås. För att förebygga ett misslyckande kan det även gynna 

att sätta in insatser som kan skapa social stabilitet.  

 I första hand skall i normalfallet maximala stödinsatser användas. Patienter med opiatberoende blir 

inte friska över en dag bara för att de har påbörjat behandlingen. ”Återfallen kan ge den information 

som behövs för att lära om och träna in nya beteenden. Endast när detta misslyckats kan det bli 

aktuellt att enbart på grund av återfall utesluta patienter ur behandlingen ” (Socialstyrelsen, 2006, s. 

28). En individuell bedömning av patientens situation skall göras vid utskrivningen, och en ny 

vårdplan skall upprättas. Det är viktigt att patienten inte avvisas under denna period. Patienten bör 

erbjudas en kontakt som möjliggör ett pedagogiskt arbete som vid ytterligare behandlingsförsök på ett 

bättre sätt kan följa behandlingen. Man bör avvakta med det nya behandlingsförsöket i minst sex 

månader efter utskrivningen. Under förutsättning att inga medicinska skäl motstrider detta, så bör 

dessa tidsramar följas. Samtidigt bör man se till så att andra behandlingsinsatser mellan socialtjänsten, 

patienten och beroendevården fortsätter enligt överenskommelse (Socialstyrelsen, 2006, s. 28).  

 För att patienten skall kunna uteslutas från behandlingen enligt gällande föreskrifter från 

Socialstyrelsen i 6 kap. 2§: 

 
Om en patient trots särskilda stödinsatser inte kan förmås att medverka till syftet med 
underhållsbehandlingen uppnås, skall den avbrytas om patienten: 
 
1. Inte har medverkat i sådan behandling under längre tid än 1 vecka 
2. Har upprepade återfall i missbruk av narkotika  
3. Missbrukar alkohol i sådan omfattning att det utgör en medicinsk risk 
4. Upprepade gånger har manipulerat urinprover 
5. Har utsatt patienter eller vårdpersonal för våld eller hot om våld eller 
6. Har dömts för narkotikabrott enligt en dom som vunnit laga kraft (Socialstyrelsen, 2006, 
s. 27).    
 
 

 Däremot om patienten blir utesluten ur behandlingen, finns det som regel enligt 4 kap. 3§ i hälso- 

och sjukvårdslagen att patienten inte ska kunna påbörja ny behandling inom ett halvår. Det finns ett 

undantag, om det med hänsyn till patientsäkerheten finns särskilda skäl att återuppta den. Svensson 

(2005) anser att gällande personer som återgår i tungt heroinmissbruk torde man regelmässigt kunna 

återropa hänsyn till patientsäkerheten. De nuvarande bestämmelserna från Socialstyrelsen innebär en 

lättnad kring metadonbehandlingen (Svensson, 2005, s. 198). 

Vad gäller Socialstyrelsens policy angående resor inom Sverige så medges som regel inte utlämnande 

av doser under det första halvåret av behandlingen. Den tillfälliga vistelseorten får istället användas 

som plats för utlämnande av doser. För att få resa utanför Sveriges gränser, så måste man först i 

normalfall ha genomgått cirka ett års missbruksfri behandling. För mer än 14 dagar, så medges sällan 

utlämnande av doser. Om patienten en längre tid befinner sig utomlands, så kontaktas en verksamhet i 

besökslandet som bedriver underhållsbehandling (Socialstyrelsen, 2006, s. 41). 

      34



Resultatredovisning 
Vi kommer kort att presentera våra intervjupersoner. Vi har även valt att ge våra intervjupersoner ett 

fingerat namn. Genom detta förfarande kan intervjupersonerna känna sig trygga att kunna tala fritt om 

sin arbetsplats och om sina respektive arbeten.  

 

Presentation av intervjupersonerna 
Alla våra intervjupersoner arbetar inom Stockholms metadonprojekt, vi har intervjuat åtta 

professionella aktörer både sjuksköterskor och mentalskötare. Fem av dem är sjuksköterskor och tre av 

dem är mentalskötare. Bosse är mentalskötare, han började arbeta inom vården 1989 och har arbetat 

med metadonbehandling sedan 1993. Carolina blev färdig somatisk sjuksköterska 1992, sedan dess har 

hon arbetat med missbruksrelaterad vård. Hon har arbetat på metadonmottagningen sedan 2001. 

Madeleine är somatisk sjuksköterska sedan 1997 och har arbetat med missbrukrelaterad behandling 

sedan hon gick ut. Anna är somatisk sjuksköterska och hon gick ut 1998 och sedan dess har hon 

arbetat med missbruksrelaterad vård samt arbetat på Funkis och på metadonmottagning sedan 2004. 

Ulf är mentalskötare. Han har arbetat med beroendevården sedan 1991 och på metadonbehandlingen 

sedan 1998. Carmen är sjuksköterska och har arbetat sedan 1986 när metadonmottagningen startades. 

Maj-Britt är sjuksköterska och har arbetat på mottagningen sedan 1992. Micke är mentalskötare. Han 

började arbeta inom sjukvården 1973 med barn och ungdomspsykiatrin och på metadonmottagningen 

har han arbetat sedan 2007.  

  
Kriterier för att patienter skall kunna få behandling  

Vi har frågat våra intervjupersoner vilka kriterier som patienterna måste uppfylla för att kunna påbörja 

metadonbehandlingen. Vad gäller Socialstyrelsens riktlinjer för att kunna få behandling, fick vi eniga 

svar förutom från en utav intervjupersonerna. Följande faktorer som uppkom var att patienten måste 

vara 20 gammal, uppfylla två års dokumenterat intravenöst missbruk samt ha ett opiatberoende.  

 
Fyra års dokumenterat intravenöst missbruk. Och att man ha varit på avgiftningar, samt 
provat andra behandlingsalternativ (Madeleine). 
 

 

 Bosse menar att det är önskvärt och en fördel om patienten har provat andra behandlingsformer, 

men det är dock inget krav. Han berättar att den tidigare grundidén och kravet var att patienten skulle 

ha provat och misslyckats med allt innan de fick metadonbehandling, men det är borttaget i nuläget. 

 Caroline och Maj-britt berättar att kriterierna har förändrats genom åren, men de poängterar även 

att patienten inte kan bli dömd till metadonbehandling, för den är frivillig och patienten kan inte få 

metadonbehandling istället för fängelsestraff. Däremot finns det enligt Maj-Britt ett nedskrivet häfte 

      35



om vad som behövs för att kunna få behandling. I nuläget tar mottagningen också hänsyn till 

patientens ålder samt att patienten inte skall ha ett avancerat blandmissbruk. 

 Ulf berättar däremot att de inte sysslar med kriterierna i nuläget och känner inte riktigt till de 

nuvarande kriterierna. 

Carmen var den enda intervjupersonen som pratade om hur det går till att få metadonbehandling. Att 

patienten faktiskt måste gå till sin socialsekreterare, som i sin tur skall skriva en remiss. 

  
Patienten ska gå till sin socialsekreterare och till en beroendeläkare (på en lokal mottagning). 
En remiss ska skrivas till Metadonsektionens utredningsenhet (Carmen). 
 
 

Vad krävs av patienten för att hålla sig drogfri under behandlingen? 
 
På var en av våra frågställningar om vad som krävs för att patienten skall kunna hålla sig drogfri under 

behandlingen så fick vi följande svar. Majoriteten av våra intervjupersoner poängterar att motivation, 

sysselsättning samt att man kan hantera mottgångar i livet och har ett ordnat liv och bostad kan hjälpa 

patienter att hålla sig borta från drogerna.  

 Fyra av våra intervjupersoner anser att för att kunna hålla sig drogfri under behandlingen, så är det 

patienten själv som måste vilja det. Att de har tillräckligt med motivationen som är en 

grundförutsättningen för att klara det, samt att patienten själv har tagit beslutet att sluta med drogerna 

och verkligen vill ändra sitt liv.  

 
Får man då mindre pengar från socialtjänsten och dessutom kanske bor i ett dåligt boende 
och lever i ett vakuum eller ingenmansland, då är det tufft. Då behövs morötter (Anna). 

 
Ulf berättar att det är viktigt att patienten kan lära sig av sina misstag samt hur man hittar vägen ut ur 

missbruket. Dessutom är den bästa lärdomen enligt honom att patienten lär sig att bli uppmärksam, 

och att det inte alltid går som hon eller han har tänkt sig. Det var kanske så att personalen hade rätt och 

att det stämde vad de sade: 

 
Vi har ju en viss erfarenhet och att auktoritet inte är att vara tråkig och ett hinder. Utan det 
är för att vara hjälpsam. Det är en process att inse att man kanske måste vara inom 
situations tecken lite tråkig och torr för att kunna hjälpa andra och kunna gå vidare (Ulf). 

 
 
Både Maj-Britt och Madeleine berättar att det krävs stöd från behandlingspersonalen, socialtjänsten, 

samt anhöriga samt nära vänner som betyder någonting för patienten och har en central roll i 

patientens liv. Maj-Britt anser även att patienter skall bli sedda som de personer de är. 

Caroline antyder att patienter som går på metadonbehandlingen inte har det lätt, när hon eller han 

skall ändra hela sitt liv. Caroline poängterar att det kan svårt att inte sidomissbruka. Hon berättar att 

deras ambition är att försöka bygga upp en tillit till patienten för att hon eller han skall våga berätta att 

de behöver hjälp. Eller om patienten är sugen på någon drog, så ska de våga prata om det.  
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Det är svårt och krävs mycket från patienterna att klara det här, det inte bara att börja på 
metadonbehandling så ordnar sig allt. I början handlar det om alla problem (Caroline). 
 

 
Det är väldigt individuellt menar Bosse, patienten kanske har familj, nätverk eller släktingar som 

hjälper dem och som inte använder droger. På detta sätt klarar patienten sig bra med enbart med 

metadon. 
 

Sedan finns det patienter som har det helt annorlunda. De har kanske inte gått klart 
grundskolan, inte har någonstans att bo, hänvisas till stödboende och i värsta fall till något 
härbärge. De har ett större arbete att göra för att hålla sig drogfri, helt klart (Bosse). 
 

 
Maj-Britt berättar:  

 
Att man slutar umgås med de kompisar man har det är viktigt, att de kan gå från 
mottagningen och göra någonting annat, efteråt, men det är viktigt med kompisar. De som 
hittar kompisar utanför det här går det oftast bättre för (Maj-Britt). 
 

 
Carmen tog upp att patienten måste ha viljan för att kunna bli drogfri: 
 

Samtal, vi brukar fråga patienten; vad vill du? Vad vill du att vi ska hjälpa till med och så 
gör vi vad vi kan. Men viljan måste komma inifrån patienten själv (Carmen). 
 

 
 
Hur är behandlingen upplagd? 

 
Maj-Britt berättar att i början av metadonprogrammet kommer patienterna till mottagningen dagligen 

och får dricka sin metadondos samt lämna ett urinprov under övervakning. Har patienten haft rena 

urinprover under sex månader, det vill säga rena urinprover från heroin, tabletter och övrigt så kan 

patienten börja ta med sig doser hem. Sedan när patienten har varit med i verksamheten i fyra år och 

haft rena urinprover i två år så flyttar patienten till Funkis. Dock, är de inte på mottagningen så hårda 

med fyraårsgränsen utan efter två års rena urinprover kan patienten övergå till Funkis. Och på Funkis 

har behandlingspersonalen egna regler och rutiner.  

 
 Två års rena prover är det som gäller och det är det som verkar vara det svåra idag  
 (Maj-Britt). 
 

 Carmen berättar att finns det fyra mottagningar i Stockholm där patienten kan gå och dessa 

mottagningar sköter själva upptrappningen av metadon.  

  

 Anna anser även att det kan ta ungefär ett år innan patienten är inställd på en rätt medicindos och 

har hittat nya former i livet. 
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När de börjar, och då kan man ju kalla det för första fasen, så ställs de in på metadon och 
det gör de gradvis tills de kommer upp till grund dosen som är 70mg och de dricker 
dosen övervakat dagligen. Sen så småningom då, beroende på hur de sköter sig, om de 
har rena prover, om de har någon sysselsättning så kan besöken glesas ut. Först kanske 
de kommer dagligen och får med sig dosen till dagen efter. De lämnar urinprover, först 
två gånger i veckan, sen så småningom en gång i veckan. Sköter de sig bra kan de få 
hämta doserna på apoteket (Madeleine). 
 

 

Och när man genomgått dem så kommer patienten till Funkis som i stort sett fungerar likadant nu som 

då. Patienten ska visa upp flera års drogfrihet, det vill säga rena urinprov.  

 
Då ska de till Funkis, som det finns en mottagning som heter, och det är när man varit 
drogfri i flera år, tidigare var det fem år, nu behöver det inte vara så länge längre 
(Madeleine). 

 
Sköter man sig bra kan man också få hämta doserna på apoteket (Madeleine). 

 
 
Ulf menar att metadonbehandlingen är individuell och det finns inget begränsat avslut, patienten kan 

själv bestämma om hon eller han vill ha metadonbehandlingen hela livet ut eller om de har ett syfte 

eller ett plan att använda behandlingen för en kortare tid och sedan stegvis trappa sig ur metadonet för 

en längre period. Kanske till och med sluta för gott. 
 

 
Den är alltifrån en timme till livslång kan man nog säga. Det är upp till var och en vad just 
den specifika personen vill göra (Ulf). 

 
 
Bosse var det enda som berättade att det finns kontrollpunkter i behandlingen, men har patienten varit 

med i behandlingen under två månader och urinproverna är rena från droger kan patienten påbörja take 

away doser, det vill säga hon eller han kan få hem sitt metadon exempelvis över helgen. 

 
Sedan sker gradvis en minskning av besöken på mottagningen man kommer mindre ofta och 
man får med sig mer och mer doser hem. Det där brukar går i tre månaders intervaller men 
det görs hela tiden avsteg utifrån individen och utifrån vad som passar bäst. Vissa går längre 
tider och dricker doser hos oss eller kommer oftare, vissa släpper man på tidigare utifrån hur 
deras vardag ser ut. Förutsatt att patienterna är drogfria naturligtvis, vid återfall och 
sidomissbruk då går man dagligen på mottagningen (Bosse). 
 
Idag ställs man direkt in på ett vanligt team och sen så för man all sin behandling där 
(Caroline). 
 

 
Vilka insatser får patienterna utöver metadonbehandling? 

 

Vi ville även ta reda på vilka insatser de kan erbjuda utöver den medicinska vården. Följande svar 

framkom: utöver den medicinska behandlingen så skall patienten få ett ordnat boende, stödsamtal och 

infektionsbehandling. Detta på grund av att många missbrukare har infektionssjukdomar till exempel 
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hepatit-c eller hiv. Många patienter har behov av psykoterapi och man kan remitera patienten till 

behandlingen efter sex månaders drogfrihet. 

 
Det vi har är återfallsprevention, sedan har vi olika former av terapier såsom gruppterapier 
och familjeterapier. Det tar längre tid i och med att det finns köer. Vi har också en psykolog 
som kan göra olika undersökningar (Ulf).   

 
Samtliga patienter får en vårdplan upprättad tillsammans med mottagningen och 
socialtjänsten (Bosse). 
 
Samtal kan med sina kontaktpersoner, samarbetet med socialtjänsten. Socialtjänsten kan 
hjälpa till med arbetsträning och sysselsättning (Madeleine). 

 
 
Vilken funktion uppfyller metadonbehandlingen för patienten? 

 
Vi ville ta reda vad våra intervjupersoner anser att metadonbehandlingen uppfyller för funktion för 

patienterna samt om det finns någonting som metadonet inte uppfyller. Det svar som vi fick av 

majoriteten av intervjupersonerna var att metadon i första hand är en medicin som tar bort suget mot 

heroin och anses vara mottagningens huvudsysselsättning. Viktiga faktorer kom upp att metadonet gör 

patienterna mera mottagliga för andra insatser och kan på detta sätt ändra saker i livet. Maj-Britt 

menade att den största vinsten för patienten, är att metadonet tar bort suget på heroin. 

Ulf poängterade att metadonet hjälper bra mot två saker. Det tar bort den fysiska abstinensen och 

förhindrar effekten av opiaterna. När patienten sedan får en väl fungerande metadondos, verkar det 

som om patienten inte känner av opiat suget eller opiat abstinensen och inte får någon effekt om 

patienten till exempelvis skulle ta heroin. Han menade att på detta sätt kan patienten kupera 

abstinensen samt suget efter drogen till ett minimum.  

 Anna talade om att det är deras förhållningssätt att akut kunna erbjuda stödsamtal och finnas på 

plats om det behövs och anser att många patienter behöver det. Även också att personalen hjälper till 

att samordna olika möten till exempel vad gäller socialtjänsten och frivården. 

Caroline menar att människan får en upprättelse, en möjlighet att komma tillbaka till samhället och får 

möjligheten till ett värdigt liv: 
 
Det är många som sagt till mig att de vill ingå i det här maskineriet. Jag vill bli som en 
svensson eller en vanlig kugge i maskineriet. Jag tycker att man ska satsa på det här, och vi 
har metadon och då har man enorma möjligheter att blir så mycket annat, som vilken 
samhällsmedborgare som helst. Men det blir man inte om man hela tiden står utanför 
(Caroline).  

 
 
Ulf berättar att metadonet ger trygghet till patienten, han kan diskutera med patienten samt påbörja 

arbetet med alla frågorna de har lagt undan när patienten var aktiv och missbrukade: 

 
Att livet hinner ikapp när man inte är påverkad av heroin hela dagarna. Vad min plats i 
samhället är och vad jag är intresserad av, upptäcka saker på nytt. En del behöver då väldigt 

      39



basal hjälp, som att lära sig de sociala koderna. Hur jag ska bli sedd som en Svensson 
istället som en före detta missbrukare. Och en del behöver hjälp att lära sig tvätta och laga 
mat. De har helt enkelt ingen koll på sådana saker, men en del kanske behöver diskutera det 
här vad gäller att komma över ett dolt missbruk, och att hela tiden mörka och kanske bli en 
arbetsnarkoman istället för att känna efter och tänka efter (Ulf). 
 
 

 Metadonet gör patienterna behandlingsbara menar Bosse. Han anser även att patienten får större 

motivation och även bli lättare att motivera. Carmen berättar att patienten får hjälp att sluta sitt 

missbruk, dessutom behöver inte hon eller han jaga efter pengar och begå brott får att kunna samla in 

pengar för drogerna. 

 
Att samla ihop i sitt liv, någon som finns i närheten (Micke). 

 
Kontrollfunktion, kan ju vara ett stöd. Att komma varje dag (Madeleine).  
 
 

Vilken funktion uppfyller, inte metadonet? 

  

Vi ville även få svar på om det finns någonting som metadonbehandlingen inte uppfyller. Samtliga 

intervjupersonerna beskiver att det finns ett problem idag, att många patienter är blandmissbrukare, 

det vill säga att de inte har problem bara med heroin men även med tablettmissbruk och alkohol där 

metadonet inte uppfyller någon funktion, och där krävs det andra resurser.   

Caroline talar om att metadonet inte tar bort ångesten som patienten kan ha. Patienterna blir mer 

aktiva i sin tillvaro men man måste påbörja arbetet med de eventuella problem som patienten har: 
 
Många tänker så här: ”om jag tar metadon så kan jag landa”. Men när patienten får sitt 
metadon, så börjar problemen verkligen, därför att plötsligt så vaknar man till och inser att, 
nu måste jag ta itu med alla de saker som jag gömt undan. Där är metadonet dåligt på så sätt 
att det inte tar bort några sådana känslor. Man blir vaken, och måste liksom börja jobba med 
de här sakerna. Så det är väl kanske en nackdel att det inte är lugnande eller vad vet jag 
(Caroline).  

 
 
Ulf anser att beroendeproblematiken som patienten har finns kvar och det är behandlingspersonalens 

uppgift att arbeta med: 
 
 
Det gäller att lära om till en ny variant som innebär att man kanske ligger efter alla de 
jämnåriga, för att de har pluggat och jobbat. Du kanske är van att ha mycket pengar, och nu 
ska du försöka leva på socialbidragsnormen. För de flesta kan det innebära att man gör av 
med pengarna på en förmiddag. Att kunna ta det och ha tålamod och ta motgångar. Utan att 
omedelbart börja fundera vad jag ska göra för att ta bort den där känslan. Det är vårt stora 
jobb. De som kommer hit i dag, de har använt allt och de har funderingar om hur allt ska 
bli. Det spelar ingen större roll vad det är bara det är någonting. Sedan är det frågan om 
angående umgänget, att det är gamla gänget, fortfarande lite småkriminella och de 
missbrukar olika grejer och springer runt på krogen hela helgerna (Ulf). 
 
Många patienter kommer till behandlingen med den föreställningen att metadonet ska göra 
så mycket. Metadon gör inte livssituationen i sig bättre, du är fortfarande bostadslös, du är 
fortfarande utan jobb, du har fortfarande samma gamla ryggsäck som du bär på (Bosse). 
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Carmen tar upp personer som har använt droger 10 till 20 år och på detta sätt försökt bedöva sina 

känslor. Många missbrukare känner till exempel inte av sina känslor eller sin smärta. När sedan 

patienten slutar med sitt missbruk kommer alla känslorna fram som personen har försökt att bedöva.  
 
Hur man ska bearbeta det är svårt. Samtidigt hur man ska kunna börja umgås med 
människor som inte håller på med droger. Det sociala och känslomässiga i sig kan ju inte 
metadonet hjälpa till med det måste man få hjälp med (Carmen). 
 
Det är väldigt svårt att hjälpa människor att slippa vara ensamma. Det tycker jag är det 
största problemet (Madeleine). 
 

 
Mycket tyder på att många har en övertro i början av behandlingen att bara de får metadon så hjälper 

den mot allt och alla problem löser sig. Metadon är oftast bara ett bra verktyg och möjliggör det egna 

hårda arbetets väg mot ett drogfritt liv. 

 
 
Vilka för- och nackdelar anser intervjupersonerna att det finns med metadonbehandlingen? 

 
Samtliga intervjupersonerna anser att med hjälp av metadon kan patienten bli av med sitt 

heroinmissbruk. Dock anser en del av våra intervjupersoner att det finns en oerhörd kontroll runt 

omkring metadonbehandlingen samt de medicinska biverkningarna.    

 Anna poängterar att fördelarna med behandlingen är att den räddar patientens liv:    

    
Det gör att många verkligen bryter med sitt missbruk och att det lever ett Svenssonliv. Att 
man verkligen kan komma tillbaka till samhället. Och få den här självrespekten (Anna).  
  
 
Fördelen är då att man helt slutar med opiatberoendet och gör så att säga de andra 
åtgärderna tillgängliga för patienten. Man tar bort ett stort problem för patienten så att han 
eller hon ska kunna angripa de andra problemen i livet (Bosse). 

 
 

Caroline berättar angående metadonets fördelar att patienten kan göra stora förändringar i sitt liv. 

Både Caroline och Carmen anser att patienten har möjlighet att komma bort från sitt destruktiva liv, 

det vill säga, de kan hålla sig borta från heroinet, som de anser är destruktivt.  
 
Fördelen är att patienten får en helt annan livskvalité. Personen får genom att hålla sig 
drogfri en möjlighet att bygga upp sina relationer, till exempel med en partner och sina barn 
(Carmen).  

 
Fördelarna är att de kan uppnå drogfrihet och att de kan rehabiliteras socialt vilket innebär 
att de kan återanknyta till anhöriga och vänner, skaffa någon form av sysselsättning och ett 
meningsfullt liv utan droger (Madeleine). 

 
Fördelarna är ju att patienten blir drogfri (Maj-Britt). 
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Samtliga intervjupersonerna anser angående nackdelarna med metadonbehandlingen att det är att inte 

kunna leva ett fritt liv, att patienterna lever under ständig kontroll.  

Enligt både Anna och Micke är nackdelarna att vara både psykiskt och fysiskt beroende av 

metadon i hela sitt liv som är en medicin. Majoriteten av intervjupersonerna anser också att nackdelen 

även är att patienten inte bara till exempel kan åka utomlands, patienten måste fråga om lov för att 

kunna åka samt att de måste planera sina liv in i minsta detalj. Samt att patienten befinner sig i en 

beroendeställning. 

 
En nackdel med metadon kan vara att en del tycker att de är så oerhört kontrollerade.  De 
måste lämna urinprov. En annan nackdel kan vara, som en del beskriver det, att de är i 
någon slags skyddad miljö, speciellt för de som vågar kliva av eller går ner i dos, det gör 
man framförallt på Funkis man pratar om att man ska kanske ta bort 10mg (Caroline). 

 
Nackdelen är att det innebär att patienten måste ändra eller inrätta sig i en vardag som 
innebär att de ska besöka en mottagning dagligen eller åtminstone flera gånger i veckan, 
vilket då kan komplicera exempelvis sådana saker som att komma ut på arbetsmarknaden. 
Eftersom det är svårt att kombinera medatonbehandlingen med heltidsstudier eller 
heltidsarbete (Bosse). 
 

 
Ulf berättar om nackdelar kring metadonets medicinska biverkningar: 

 
Nackdelen är ju biverkningar, som kan vara jobbiga. Svettningar, som kan vara riktigt 
besvärande, viktuppgång. Den här känslan att de inte riktigt har tillgång till sina egna 
känslor. Potensproblem är något som bör lyftas fram (Ulf). 

 
 
Madeleine talar om hur viktigt det är att låta patienten tar eget ansvar i sitt liv:  
  

Nackdelarna kan ju vara att vi ibland kanske fråntar patienten för mycket eget ansvar. Vi 
tror kanske att patienten inte kan klara sig själv och kanske inte ser att patienten är kapabel 
och kan själv. Nackdelen är ju också att livet blir kringskuret. De ska gå här varje dag, först. 
Det innebär ett visst mått av ofrihet men sen får man ju väga det mot att det verkligen inte 
är någon frihet leva i ett heroinmissbruk heller (Madeleine). 
 

 
Maj- Britt talar om att det finns många patienter som har problem med sidomissbruk och metadonet 

hjälper bara mot suget efter heroin. Däremot vad gäller suget efter andra droger hjälper metadonet inte 

och hon menar att patienter som oftast har druckit eller tagit tabletter fortsätter med detta på sidan om 

och med dessa andra problem får patienterna arbeta själv, dock kan man få medicinsk hjälp mot 

alkohol eller tablettproblem om patienten lyckas ta tag i sin missbruksproblematik.  
 

De här patienterna har ångest i sig över vad man har gjort i sitt liv och då dämpar 
benztabletterna (bensodiazepiner) den här ångesten. Det blir man också beroende av och 
tolerant och till slut så kan patienten, för att få någon effekt, ta en hel näve av tabletter, och 
det är inte heller bra. Så vad gäller nackdelen med metadon, det finns inte så mycket 
nackdelar (Maj-Britt). 

 
Det är inte någon nackdel med själva metadonet (som medicin)(Carmen).  
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Alla, förutom några få procent, har ett blandmissbruk. Det finns väldigt få rena 
heroinmissbrukare (Madeleine). 
 

 
Hur metadonbehandlingen förändrats under den tid du har arbetat här? 

 
Alla våra intervjupersoner har arbetat relativt länge på sina respektive metadonmottagningar. Detta gör 

det intressant att fråga dem om de har upplevt någon förändring under sin tid de har arbetat där. Samt 

om de eventuella förändringar som har skett upplevts positivt eller negativt av våra intervjupersoner. 

Både Caroline och Carmen berättar att tidigare var metadonprogrammet mycket strukturerat och 

indelat i fyra faser och Funkis var den sista fasen. Funkis innebär att personer som är välfungerande, 

kan ta hand om sig själva och klarar sig själva, har ett ordnat liv runt omkring sig och inte behöver den 

här dagliga kontakten eller stödsamtal i lika hög omfattning som de första åren. Madeleine berättar 

kort om hur det var förr när det var uppdelat på fyra faser. 

 
Tidigare fanns det fas ett, fas två, fas tre och så Funkis som var det sista. Nu kan man väl 
säga kortfattat att vi inte jobbar så längre, inte så strukturerat (Madeleine).  
 

Madeleine anser att det på många sätt att metadonbehandlingen har blivit mer liberal, till exempel så 

var det tidigare så att ett av kriterierna för att få metadon var att patienten inte hade blandmissbruk. 

Sedan gjordes den formuleringen om till: inte allt för avancerat blandmissbruk. När patienten blev 

utskriven var det från början två års spärrtid, vilket förstås är en ohyggligt lång tid, där mycket dåligt 

hinner hända. Det hörde inte till ovanligheterna att patienterna avled av överdoser under den tid de 

väntade. Därefter sänkte socialstyrelsen spärrtiden till ett år vilket var något bättre men inte heller bra. 

Vad det gäller utskrivningsreglerna så säger alla våra intervjupersoner att det har blivit liberalare. 

Enligt Socialstyrelsens kriterier skall alla andra vägar vara uttömda innan någon anmäls till 

utskrivningsgruppen. Personalen skall ha gjort allt som finns att tillgå, för att hjälpa patienten att gå 

vidare i programmet. 

  
Något som är bra med svensk narkotikapolitik nu är att det håller på att ändra sig vad 
gäller att det har blivit individuellare. Det finns inte en grej som är bra för alla. Alla är 
olika. Missbrukare är också olika. Förstås. Det har blivit individuellare behandling. Det 
kan vara jobbigare på ett sätt att vara personal nu för det kan bli jobbiga diskussioner. 
Den får det, varför får inte jag till exempel. Men jag tycker inte det gör någonting. Det 
får vi lära oss att ta och svara på, tycker jag. En missbrukarkarriär kan se likadan ut som 
en annan men det är ju ändå olika. En del kanske inte har några intentioner vad de vill 
göra som drogfria andra kanske vill börja jobba nästa dag (Madeleine). 
 

Majoriteten av våra intervjupersoner berättar om det som fanns på den så kallad Fas – ett tiden, där 

behandlingspersonalen ställde in patienterna individuellt på sin metadondos, varefter personalen fyllde 

på med psykosocial verksamhet. Det kunde till exempel vara att gå på museum en dag, att lyssna på 

läkare som berättade om beroende samt många andra fritidsaktiviteter som patienterna hade nytta av. 
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Vi har ju haft fritidsaktiviteter i projektet men de är tyvärr borta nu. Återfallskursen finns ju 
kvar (Maj-Britt). 

 
Det var nog lite hårdare med att man skulle hålla sig drogfri, 2001, än det har varit de sista 
åren. Det har gått mot mer frihet (beroende på vad man menar med frihet) men man kanske 
rapporterade tidigare förr (Carmen). 
 
Jag tycker att det var jättebra med inställningsteam och tyckte också att det var jättebra att 
metadonverksamheten kunde serva med gruppverksamhet, eftersom vi vet idag att 
sysselsättningsbrist är en riskfaktor. Och från att ha varit aktiv dygnet runt egentligen, jagat 
droger och levt ett sådant liv och sedan blir det bara ett stort vakuum (Anna). 
 
Tidigare hade vi mer resurser här. Man ska inte skylla allt på ekonomin men vi hade lite 
mera sådant förr. Lite kurser i svenska, en jurist kom och berätta etc. (Madeleine). 
 

 
Några av våra intervjupersoner menar på att metadonprogrammet blivit tolerantare med tiden. Det är 

inte lika lätt att bli utskriven ur programmet som det var förr. 

 
Det är relativt besvärligt att bli ofrivilligt utskriven från metadonprogrammet nu förtiden. 
Metadonprogrammet har blivit väldigt tolerant vad gäller sidomissbruk. Fusk med urinprov 
var förut skäl för direkt utskrivning. Nu står det i föreskrifterna att upprepade fusk med 
urinproverna kan leda till utskrivning. Så det har skett en uppluckring Men visst kan 
patienterna bli ofrivilligt utskrivna till exempel för massivt sidomissbruk, under lång, lång 
tid eller för att man har provat alla olika saker vi har erbjuda av oss själva och tillsammans 
med socialtjänsten (Bosse). 
 
Det har blivit mer tillåtande. Vi har inom verksamheten lärt oss mer också och samhället 
har också förändrats. Vi måste följa med när inriktningarna ändras. Det är nu framförallt att 
vi får behålla alla vi tar in. Det är målsättningen och vi vill att alla ska komma så långt det 
är möjligt. Det är ambitionen så klart (Ulf). 
 
 
En av intervjupersonerna tar upp den så kallade metadonkonflikten: 
 
Jag tycker att metadonkonflikten har lagt sig. Det är bara KRIS (kriminellas revansch i 
samhället) och tolvstegarna som har kvar det tänkandet. I stort är det borta. Opionen har 
vänt sig mot det andra hållet när man ser att det finns samhällsekonomiska vinster med att 
behandla heroinister (Ulf). 
 
 

De flesta intervjupersonerna är nöjda med att behandlingen blivit mer individanpassad. 

 
För visste man vad man gav sig in i, det gör man inte längre. Utan nu godkänns man till 
behandlig och sen kommer man direkt till det team man ska gå på. Det är väldigt få som blir 
utskrivna. Programmet har ändrat sig och man försöker mera, man vill göra ett prov till. 
Risken om man skriver ut och in efter ett halvt år igen är att det inte händer någonting. 
Personalen tycker oftast att man känner den här patienten. Man vill jobba mer. Man kanske 
tar ett nytt beslut, man sätter in i ett behandlingshem, till exempel. Man provar ett tag till 
(Caroline). 
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Samarbetet med socialtjänsten 

 
Vi ville ta reda på vad våra intervjupersoner ansåg om samarbetet med socialtjänsten. Kontakten med 

socialtjänsten var något som vi ansåg var centralt. Många var kritiska men det fanns också som 

Madeleine här nedan, de som ansåg att samarbetet med socialtjänsten fungerade bra. 

 
Vi har ju kontakt med socialtjänsten hela tiden, det är ju socialtjänsten som sitter på 
resurserna. Det är de som betalar för behandlingshem, godkänner vistelse på 
behandlingshem, familjehem, vissa avgiftningar också. Fast de har också minskade resurser. 
Vi har mycket samarbete med socialtjänsten. Vi gör ju individuella vårdplaner med 
socialtjänsten. Det bygger på det, och vi har skyldighet enligt riktlinjerna att ha en pågående 
kontakt med socialtjänsten (Madeleine). 

 
De intervjupersonerna som arbetade på Funkis hade minst sammanarbete med socialtjänsten, av 

förståeliga skäl. När patienten har kommit så långt med sin behandling som till det sista steget, Funkis, 

ska hon eller han klara sig så gott som helt själv. Patienten skall inte vara beroende av att få stöd och 

hjälp från socialtjänsten.  

 
När det gäller inskrivning i programmet så har man alltid en socialsekreterare, som ser till 
var man ska bo och allt det som behövs under första perioden (Maj-Britt). 
 
 

Upprepade gånger har vi fått höra att socialtjänsten ”lämnar över” sina klienter eftersom de anser att 

nu har de gjort sitt! 

 
Vissa vid socialtjänsten fungerar och vissa är rena mardrömmen, tyvärr. Och det är ett 
lotteri, vissa har tur att bor i ett bra distrikt medans andra har otur att bo i ”sämre” distrikt. 
Somliga socialsekreterare verkar ha den tråkiga inställningen att: vad skönt, nu är patienten 
inne på en behandling och borta från mitt bord Men så är det ju verkligen inte. Det är ju nu 
som det krävs att vi samarbetar och det är nu klienten behöver stöd och resurser. Nu när den 
här patienten bestämt sig för sitt livs förändring, det är jättestort. Det är största vi kan göra i 
livet, men vissa tycker precis tvärtom. Så visst är det så, vi har lite olika kulturer (Anna). 
 
 

Bosse uttrycker att de ofta försöker stötta sina patienter som blivit felaktigt behandlade av en eller 

annan orsak. Caroline berättar att de förr hade en socionom knuten till verksamheten, som servade 

alla. Sedan beslutades det att alla som skrevs in i verksamheten skulle ha en socialsekreterare knuten 

till sig, då blev det diskussioner om dubbelarbete och så vidare. Alla patienterna trivdes med den 

kurator som fanns på mottagningen men: 

 
Det är så att socialtjänsten har en uppgift som dom ska fyllas och den är jätteviktig; att 
patienten ska komma i sysselsättning. Vi ska sköta den medicinska biten och resten ska 
socialtjänsten göra. Sammanarbetet med socialtjänsten skulle utökas, vilket det också har 
gjort. En del får jättemycket hjälp och en del får mindre (Caroline). 
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Heroinmissbruk sjukdom eller beroende och kan patienten tillfriskna? 

 
Vi ville ta reda på om våra intervjupersoner anser att heroinmissbruk är sjukdom eller beroende. Vi har 

fått några skilda svar. Några anser absolut att det är en sjukdom medan förvånansvärt många anser att 

det är ett beroende. Flera av våra informanter tvekar och menar än si än så. Madeleine till exempel 

anser dels att det är en sjukdom men, tillfriskna? Det är hon osäker på, om man som sjuk missbrukare 

kan göra. 

 
Det är en knivig fråga. Jag anser att det är en sjukdom, det finns en diagnos, som jag glömt 
vad den heter. Och tillfriskna? Jag tror som sagt var att det individuellt och tillfriskna? Man 
kan rehabiliteras på det sättet att man kan bli av med sin missbrukaridentitet, sin kriminalitet 
(Madeleine). 
  
Jag anser nog att det är en sjukdom. Det är som alkoholism, en gång alkoholist alltid 
alkoholist. Men man kan ju låta bli att ta alkoholen och då kan man känna sig frisk 
(Carmen). 
 
 
Det är en sjukdom som man förvärvar helt enkelt genom att upprepade gånger exponera sig 
för heroinet (Bosse). 
 
 

 
Maj-Britt är säker på att heroinmissbruk inte är någon sjukdom utan det är ett beroende, ett starkt 

beroende: 

 
Jag har väldigt svårt för det där med sjukdom, även om det gäller alkohol, tabletter, sötsaker 
spel, ja vad du vill. Man gör någonting som belönar, som tillfredställer belöningssystemet i 
hjärnan (Maj-Britt).  
 

 
Ulf är också inne på att det är ett beroende men eftersom man medicinerar så kanske i alla fall det är 

en slags sjukdom som man kan medicinera mot: 

 
Det är en jättesvår fråga. Ett beroende är då man har fastnat i någonting som är utanför sin 
egen kontroll. Det är alltså det starkaste beroendet. Och för en del är den livslång och för en 
del kan det gå ganska snabbt för det mesta inom ett par år att kunna få förutsättningar att 
hitta någonting som fungerar, livslusten, glädjen som är intressant som gör att det kan ta 
över känslan av det destruktiva livet. Det finns en del som har en kronisk, kemisk obalans i 
de olika signalsystemen i hjärnan som gör behandlingen svår (Ulf). 

 
 

Anna var den enda intervjupersonen som ansåg att heroinmissbruk absolut är en sjukdom som kan 
drabba vem som helst. 
 

Det man kan se är att det slår oavsett fast många har haft en jobbig uppväxt (Anna). 
 

 Caroline är den som mest av alla intervjupersonerna understryker att missbruk inte är en sjukdom. 

Hon menar att vi gör det lätt för oss när vi säger att det är en sjukdom. Att bara för att vi kan 
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medicinera behöver det inte betyda att vi är sjuka. Carolin anser att människan har större kapacitet än 

så. Är rökare också sjuka? Frågar hon sig. 

 
Den här frågan har jag fått så många gånger. Det finns de som hävdar att det är en sjukdom. 
Jag tror att det är tillfälligheterna som avgör, är man på rätt plats så, det är så lite som avgör 
att du är där och jag är här och det kanske blir fel någon gång, alltså på något sätt tror jag att 
det handlar om grupptrygghet. Det är många saker som är involverade.  Sedan är det kanske 
så att man mår dåligt i grunden och så kommer drogen, heroinet och man känner ”wow” det 
här är verkligen någonting för mig (Caroline). 

 
 
Micke däremot beskriver det som ett somatiskt sjukdomstillstånd, men anser ändå att patienten kan 

tillfriskna från ett heroinmissbruk: 
 

Svår fråga, abstinensen det är ett sjukdomstillstånd. De tillfrisknar, men när, det tror jag 
bara patienten kan svara på (Micke).  

 
 
Finns det någonting som intervjupersonerna saknar i den nuvarande i behandlingen? 

 
Vi frågade våra intervjupersoner om det finns någonting som de anser att de saknar i den nuvarande 

metadonbehandlingen. Alla förutom en av våra intervjupersoner anser att det finns alldeles för lite 

resurser för att de skall kunna utföra den behandling som de själva önskar och vill. Bland annat anser 

nästan samtliga att det saknas resurser för psykosocial verksamhet som skulle kunna vara till exempel 

fler återfallspreventionskurser och hjälp till att söka arbete och sysselsättning. Intervjupersonerna har 

som vi upplever en hel del idéer som inte låter sig göras på grund av resursbrist. 

 Maj-Britt anser att det borde vara bara att ha mer sysselsättning för patienterna, men 

metadonmottagningen kan inte påverka, eftersom det finns brist på ekonomiska resurser samt att 

verksamheten styrs på politisk nivå.  

Bosse skulle vilja göra förändringar på mottagningens storlek av patienter, han anser att 

mottagningsenheterna är för stora i nuläget och önskar att skulle finnas flera mottagningar och mindre 

patienter på en mottagning istället:     

 
Det blir lätt så att patienter som sviktar eller svajar gå i väg tillsammans efter mottagningen 
Man går och tar en öl. Dricker man inte öl, så blir det att man tar piller och så är det hela 
igång (Bosse). 
 

 
Ulf anser att mottagningen borde behöva lägga lite mer tyngd på att hjälpa människor att bli 

sysselsatta tidigare än det görs i nuläget och det anser han är socialtjänstens fel. Enligt honom har man 

från början inställningen att allting är nytt och det är en liten smekmånad på några månader, patienten 

måste få tid att känna efter, samt att lära sig förstå sig själva. Därefter kommer vardagen ikapp:   
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Då kan det bli så att inne på ett boende eller hotellhem, då ringer telefonerna aldrig. De du 
känner som du kan ringa till är dem du egentligen inte ska ringa till och då blir det 
jättetråkigt. Vi pratar om relativt unga människor som man inte ska behandla som 
pensionärer. Och man blir ensam så kan man lätt bli uttråkad, och då är det lätt att man går 
till de man känner och gör det man kan. Man måste erbjuda folk en möjlighet att bli 
behövda att känna att man gör något som är stimulerande också, skola, jobb någon timme 
varje dag någonting i alla fall tror jag skulle vara till stor hjälp för väldigt många (Ulf). 
 

 
Anna önskar att metadonverksamheterna i Stockholm skulle ha ett hus för olika typer av aktiviteter. 

Något ställe dit patienterna skulle kunna träffas, kanske skulle det finnas en restaurang eller café som 

patienterna själva skulle driva.  

Caroline önskar att försörjningsstödet skulle vara klart redan när patienten påbörjar sin behandling. 

Idag arbetar man mer med vårdplaner. Alla skulle ha lika stort ansvar, patienterna också. Det är för 

många som har blivit klappade på huvudet, under många år. Det här är människor som kan ta ansvar 

själva. Varför inte överlåta mer ansvar på dem? När man lägger upp en plan kanske man inte ska säga 

”att det här är obligatoriskt” utan att fråga hur patienten vill ha det.  
 
Du kanske ska gå en kurs eller du kanske ska göra någonting två timmar i veckan. 
Någonting för att bryta det destruktiva beteendet (Caroline). 

 
 
Madeleine skulle önska sig fler återfallspreventionskurser: 
 

Fler återfallspreventionskurser, så att alla kunde gå. Som ett alternativ när man är på väg att 
bli utskriven. Det vore bra om vi kunde ha andra kurser också. Göra saker i grupp, det 
skulle jag önska att vi hade mer av nu (Madeleine). 
 
 
Positivt vore om den ”patientutbildning” med olika aktiviteter som tidigare fanns i Fas Ett 
kunde återuppstå (Micke). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      48



Analys 
Vi kommer att analysera resultatmaterialet utifrån vårt syfte och frågeställningar samt binda ihop detta 

med tidigare forskning och teori.  

 

Vilka faktorer bidrar till patienten ”lyckas” hålla sig drogfri under 
behandlingen? 

Enligt Socialstyrelsens Underhållsbehandling vid opiatberoende (2006), angående vad som är viktigt 

för att behandlingen av patienter med ett opiatberoende skall bli framgångsrik, så måste sociala behov 

tillgodoses, patienten skall få bostad, skuldsanering, sysselsättning och psykosociala stödåtgärder. 

Dessutom är det viktigt enligt tidigare forskning att kombinera en psykosocial behandling med 

läkemedelstöd för att patienten dels skall minska sitt missbruk, sin eventuella kriminalitet och 

prostitution, dels verka för sysselsättning, relationer till drogfria vänner samt få ökad livskvalitet. Det 

är även viktigt att fortsätta med psykosocial behandling (Socialstyrelsen, 2006, s. 21). 

Underhållsbehandlingen kräver från patientens sida aktiv medverkan och medför mycket långsiktiga 

konsekvenser för dem (a. a. s. 19).  

 Underhållsbehandlingen skall ges med respekt för patientens självbestämmande, integritet och 

värdighet. Behandlingspersonalen skall även bemöta patienten med omtanke och ge en sakkunnig och 

omsorgsfull vård i överstämmelse med patientens behov (SOSFS 2004:8, s. 11). 

Behandlingspersonalen erbjuder patienterna stödsamtal, återfallspreventionskurser, en viss kontroll 

genom urinprover samt tillgång till psykolog. Dessutom blir patienterna sedda och hörda. Trots detta 

uttryckte många av intervjupersonerna, som vi uppfattade det, en viss frustration. Frustration över att 

inte kunna ge mer. Många ansåg att det har blivit sämre sedan ”fas-tiden”, och önskade sig få tillbaka 

en del av det som då erbjöds patienterna. Framförallt något meningsfull sysselsättning efter det att 

patienten hämtat sin medicin på morgonen. Utifrån detta anser vi behandlingspersonalen gör vad de 

kan, för att stödja sina patienter utifrån de resurser de har tillgodo. 

 Samarbete med socialtjänsten var ett återkommande tema hos samtliga intervjupersonerna, något 

som de flesta ansåg i vissa fall kunde fungera bättre. De flesta önskade sig mer samarbete och mer 

resurser. Även brist på aktiviteter, kurser, sysselsättning för patienterna var teman som 

intervjupersonerna önskade kunna erbjuda genom att få mera resurser. Utifrån Socialstyrelsens 

utvärderingar kan utläsas att, Socialstyrelsen hävdar att samarbetet med socialtjänsten är särskilt viktig 

för att rehabiliteringen inte skall avstanna och att det är viktigt att kontinuitet eftersträvas i kontakterna 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 21). Behandlingen skall även ske i samråd med kommunens socialtjänst där 

man tillsammans skriver en gemensam vårdplan. Den skall innehålla medicinska, psykosociala och 

psykologiska åtgärder (Socialstyrelsen, 2006, s. 21).  

 Enligt symtomteorierna är missbruket ett symtom på underliggande sociala eller psykologiska 
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problem. Exempelvis på individnivå har personlighetspsykologiska teorier försökt förklara orsakerna 

till missbruk utifrån barndoms- och uppväxtförhållanden (Johnson, 2005, s. 131). Inlärningsteorier är 

även knutna i behandlingshänseende till kognitiva behandlingsmetoder, som syftar till att åstadkomma 

förändringar i missbruksbeteendet. Dessutom anses missbruk enligt inlärningsteorierna vara ett 

förvärvat destruktivt beteende med inneboende dynamik, där drogen ofta har positiva effekter och när 

personer stiftar bekantskap med dem ges en positiv förstärkning som underlättar inlärningen av 

drogvanor. Till exempel ansåg Bejerot att beroendet var ett inlärt beteende där drogbegäret antagit en 

driftmässig karaktär och styrka samt enligt honom var emellertid det fysiska beroendet av en tillfällig 

komplikation (Johnson, 2005, s.132). Forskning om beroendet anser att både arvet och uppväxtmiljön 

har stor betydelse för beroendet (a. a. s. 142). Många av våra intervjupersoner anser att de flesta av 

patienterna har ett ”tufft” liv bakom sig och kommer från svåra uppväxtförhållanden, men för att 

kunna ”lyckas” med metadonbehandlingen måste patienten egen motivationen samt viljan att komma 

bort från det destruktiva livet och viljan att förändra sitt liv. Det vill säga lära sig att inte umgås med 

sina vänner som missbrukar. Det innebär dessutom att patienten skall kunna lära sig av sina tidigare 

misstag och bygga upp en ny identitet långt ifrån den gamla missbruksidentiteten. Till detta krävs både 

eget och andras stöd. Behandlingspersonaler har en central roll i detta arbete.  

  Trots att behandlingspersonalen gör vad de kan, med eller utan resurser så räcker det inte till för 

alla. Med det menar vi att hur bra än en behandling är, så finns det alltid patienter som det inte passar 

för. Även inom metadonbehandlingen så är det patientens motivation samt vilja att leva livet utan 

droger A och O. Detta är även en förklaring till varför metadonbehandling passar en del bra och andra 

sämre. Vi tror inte att det här bara handlar om metadonbehandlingen utan missbruksbehandling i stort.  

     

Vilka för- och nackdelar anser intervjupersonerna att det finns med 
metadonbehandlingen? 

Enligt socialstyrelsen syftar underhållsbehandling till överlevnad, god hälsa, missbruksfrihet och 

stabila sociala förhållanden. Underhållsbehandlingen resulterar i att heroinmissbrukare får en 

regelbunden tillförsel av ett läkemedel (metadon) som tar bort suget efter heroin. Dessutom minskar 

den i varierande omfattning, den oro samt ångest som heroinisterna anses uppleva när de inte längre 

har tillgång till heroin (Socialstyrelsen, 2006, s. 11). Även utifrån de teoretiska perspektiven tyder en 

del forskning på att metadonbehandlingen fungerar genom att den bidrar till att återställa en rubbad 

kemisk balans i hjärna som heroinmissbruket har orsakat (Johnson, 2005, s.141).  Detta styrker våra 

intervjupersoners svar om fördelar med metadonbehandlingen: den räddar liv, patienten bryter sitt 

missbruk och kan komma tillbaka till samhället samt leva ett ”Svenssonliv” och behöver inte vara ute 

på gatan och jaga efter pengar till drogerna. Patienten får även en annan livskvalitet och får möjlighet 

att bygga upp relationer. Med hjälp av metadonet får patienten en ökad självrespekt. Dessutom får 

patienter som har HIV eller hepatit-c möjlighet att få behandling för sina svåra infektionssjukdomar. 
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  Intervjupersonerna anser att metadonet hjälper patienten att göra andra åtgärder tillgängliga, 

metadonet tar bort ett stort problem, det vill säga att bli fri från droger för att därmed kunna angripa 

andra problem i livet. Patienten kan komma bort från det destruktiva livet som stämmer väl överens 

med inlärningsteorierna som anser att missbruket är ett förvärvat beteende (Johnson, 2005, s. 132).  

  Nackdelarna då? Enligt Socialstyrelsens riktlinjer om underhållsbehandling betonas på flera 

ställen vikten av uppföljning och kontroll av behandlingen. ”Missbruksfriheten kontrolleras genom att 

övervakade urinprover initialt tas 2–3 gånger per vecka för opiater, centralstimulantia och 

bensodiazepiner samt alkohol och en gång/vecka för cannabis. Riktade analyser tas vid misstanke om 

annan droganvändning” (Socialstyrelsen, 2006, s. 25). 

 Kontroll av urinproverna var ett återkommande tema hos intervjupersonerna. En majoritet av 

intervjupersonerna ansåg att patienterna lever i en skyddad miljö och att patienten måste inrätta sig i 

en vardag som de inte är vana vid.  

 Vad gäller Socialstyrelsens (2006) policy kring utlandsresor, så får patienten i nuläget bara två 

veckors medicin med sig. Detta styrker intervjupersonernas svar om att patienten inte kan bara åka 

utomlands, utan patienten måste planera sin tid samtidigt som själva behandlingen är oerhört 

kontrollerad.  

  

Hur har metadonbehandlingen förändrats under den tid du har arbetat här? 

Majoriteten av våra intervjupersoner ansåg att det var mer struktur under den så kallade fas-tiden. Att 

arbeta på det sättet med 3-4 olika faser eller trappor som patienten ska ta sig igenom är något som 

känns igen från hur man I USA i mitten av 1960-talet arbetade under det första försöket med 

metadonbehandling av heroinmissbrukare (Johnson, 2003, s. 13). En av intervjupersonerna anser att 

det var utmärkt när man kunde serva med dels inställningen av metdonet men också stärka 

patienternas egenvärde och psykosociala situation. 

Socialstyrelsens föreskrifter (26) om underhållsbehandling med metadon, har förändrats genom 

åren, det vill säga enligt Socialstyrelsen kriterier (1990:16) skulle patienten ha uppfyllt: ”minst 

fyraårigt dokumenterat intravenöst opiatmissbruk, prövat drogfri behandling, fyllt 20 år, uppgifter som 

visar att avancerat blandmissbruk inte förelåg och ha en acceptabel valfrihetssituation (ej vara 

arresterad, häktad, dömd till fängelsepåföljd eller intagen i kriminalvårdsanstalt” (Socialstyrelsen, 

1997, s. 9).  

Kriterierna i nuläget för metadonbehandlingen är att personen skall ha haft minst två års 

dokumenterat opiatberoende och endast i undantagsfall skall personer under 20 år kunna få 

underhållsbehandling (Socialstyrelsen, 2006, s. 17).  

 Om patienten blir utesluten ur behandlingen idag är regeln enligt 4 kap 3§ i hälso- och 

sjukvårdslagen att patienten inte ska kunna påbörja ny behandling förrän inom ett halvår (Svensson, 

2005, s. 198). Samtliga intervjupersonerna ansåg att metadonbehandlingen har blivit mer liberal och 
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tolerantare. I nuläget krävs det mer för att patienten skall bli utesluten ur behandlingen. Patienten och 

behandlingspersonalen skall tillsammans prova olika behandlingsalternativ och åtgärder innan det 

bestäms att patienten skall uteslutas ur behandlingen. Och som redan nämnts så är vårdplanen 

individuell och skrivs tillsammans med beroendeläkare och socialtjänst. Blir patienten utesluten så kan 

patienten i nuläget ansöka igen till behandlingen efter sex månader tidigare var den tiden två år. En av 

intervjupersonerna menar att något som är bra med svensk narkotikapolitik är att den har ändrat sig 

och samhället har ändrat sig. Ovanstående stämmer väl med Socialstyrelsens riktlinjer (2006), att 

metadonbehandligen är mer individuellt anpassad samt att det krävs mera individuella insatser och 

åtgärder innan man beslutar att utesluta patienter ur behandlingen. Det hermeneutiska synsättet har fått 

oss att omtolka den heta frågan gällande metadonkonflikten. Även den svenska narkotikapolitiken har 

förändrats genom åren och det verkar utifrån ett av intervjusvaren som om metadonkonflikten har lagt 

sig. Detta styrker även symptomteorier på samhällsnivå, det vill säga att den svenska 

narkotikapolitiken tidigare har varit utformad på så sätt att man betraktade läkemedelsbehandling som 

symtombehandling, alltså något som inte bidrog till att lösa de verkliga problemen (Johnson, 2005, s. 

131).  
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Diskussion och egna reflektioner  
Genomförande av den här uppsatsen har gett oss ökad förståelse och kunskap om vilka faktorer som 

bidrar till att metadon som behandlingsform av heroinmissbrukare fungerar.  

Vi diskuterade mycket om vad patienterna behöver för att kunna hålla sig drogfria under 

behandlingen. Utifrån svaren anses patienternas egen motivation och sysselsättning vara en av de 

viktigaste faktorerna för att kunna ”lyckas” hålla sig drogfria. Det har framkommit att 

behandlingspersonalen vill mycket mera än vad de kan ge. Detta beror i hög grad på resursbrist. De 

önskade sig bland annat fler återfallspreventionskurser så att alla kunde få ta del av dem. Dessutom 

menade många att det på en del sätt var bättre under den så kallade fas- tiden, där man under den första 

fasen erbjöds en del psykosocial verksamhet. Där ingick bland annat kurser av olika slag och andra 

sociala verksamheter till gagn för patienterna. Utifrån intervjusvaren så anser vi bland annat att det är 

synd att den verksamheten inte längre är självklar. Vi menar nämligen att det är av yttersta vikt, att 

patienter med en sådan tung missbrukarbakgrund behöver fylla på inte bara sina receptorer med 

metadon, lika viktigt är att fylla på med sociala färdigheter. Till exempel en sådan enkel sak som att 

betala räkningar i tid, komma till förutbestämda möten, fylla på sin fritid med aktiviteter, men också 

lära sig att ibland är det lugnt och det kan vara skönt och behövligt.        

 Det har framkommit av undersökningen att sammanarbetet mellan socialtjänsten och 

behandlingsmottagningarna kunde fungera bättre. Vi tror därför att samarbetet är beroende av vilken 

kompetens, förståelse och vilja att hjälpa till vederbörande socialsekreterare har. Flera gånger hörde vi 

talas om socialsekreterare som verkade vara nöjda med att klienten hade påbörjat behandlingen och 

därmed kunde den socialsekreterarens ansvar upphöra. Det menar vi är något som behöver förbättras 

om metadonbehandlingen även i fortsättningen skall ha sin givna plats bland de olika 

behandlingsalternativen. Eftersom det ju är så, att det är i början av behandlingen som klienten 

behöver som mest stöd från sin socialsekreterare.  

Det skall också tilläggas att vi hörde talas om det socialsekreterare som har både kompetens och 

förståelse för vad klienten faktisk behöver i detta sköra tillstånd.   

Vår tanke är att eftersom taket på antalet metadonpatienter har tagits bort, betyder ju det i praktiken 

att både socialtjänstens och behandlingspersonalen arbetsbörda har ökat. Har man helt enkelt inte tid 

att göra mer än det mest basala, dela ut metadon? Det är i så fall slöseri både med pengar och resurser. 

De intervjupersoner vi pratade med har arbetat länge och har hög kompetens när det gäller 

behandlingsarbete inom det här området. Det är synd att en del av dem upplevde att de enda de gör är 

att ta urinprover.   

Något som vi också upptäckte i vår undersökning var att det är väldigt ovanligt med renodlade 

heroinister, tvärtom så använder dem flesta flera droger vid sidan om sitt heroinmissbruk. Nästan utan 

undantag så dricker alla alkohol och tar tabletter av olika slag. Detta gör behandlingsarbetet svårare, 

eftersom när man med hjälp av metadon tagit bort suget efter heroin så återstår en eller kanske två 

      53



      54

andra droger, som också skulle behöva åtgärdas. Vi anser definitivt att mer forskning på det här 

området är både nödvändigt och centralt. 

Nackdelarna med metadonbehandlingen har varit färre än vad vi hade räknat med. Något som 

många pratade om var att patienterna är oerhört kontrollerade. Som exempel kan nämnas 

urinprovstagningar som aldrig upphör. Likaså kan en metadonpatient inte åka på semester som vi 

”vanliga” människor. Trots dessa nackdelar så var det flesta av intervjupersonerna väldigt nöjda med 

sitt arbete och resultatet det arbetet resulterar i.   

För vår egen del frågar vi oss, hur länge en missbrukare skall behöva vara en före detta 

missbrukare? Vi menar att urinproven som kontrollåtgärd har sitt berättigande, men inte hur länge som 

helst! Behandlingspersonalen pratar om eget ansvar och förtroende för varandra, vi frågar oss när skall 

en före detta missbrukare får leva ett liv utan kontroller? Vi är medvetna om att besluten i dessa frågor 

ligger på en politisk nivå och att behandlingspersonalen naturligtvis måste följa Socialstyrelsens 

riktlinjer.  

Vad gäller den så kallade metadonkonflikten har det varit väldigt intressant för oss att genom 

tidigare forskning ta del av hur det har sett ut socialpolitiskt i Sverige när det gäller narkotikafrågan. 

Vi har förstått att inte förrän den stora AIDS – epidemin började rasa även i Sverige, kunde man tänka 

sig en ökad metadontillförseln, för att först och främst stoppa spridningen av smittan.  

Vi hoppas att vår uppsats något kan berika blivande socionomer som förmodligen kommer att möta 

klienter med missbruksproblematik i sitt arbete. Vi anser att det är synd att vår utbildning inte 

tillräckligt lyfter upp de olika behandlingsmetoder som finns att tillgå. Bland annat har vi inte läst 

någonting om metadon som behandlingsmetod.   

Något som också berörde oss mycket under arbetets gång var när en utav intervjupersonerna 

påpekade att bland det svåraste hon visste var att hjälpa sina patienter att slippa vara ensamma.    

Sammanfattningsvis vill vi avsluta vår uppsats genom att poängtera att metadonbehandling har sin 

självklara plats bland behandlingsalternativen, eftersom den räddar liv och ger människor möjlighet att 

leva ett värdigt liv.   
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BILAGA 1 

Intervjuguide 
1. Skulle du kort kunna presentera vilken profession du har, samt din arbetserfarenhet? 

2. Hur länge har du arbetat här? 

3. Vilka kriterier måste patienten uppfylla, för att få börja här? 

4. Hur lång är metadonbehandlingen? 

5. Hur är behandlingen upplagd, ingår det olika steg eller faser?  Berätta! 

6. Får patienterna andra insatser utöver metadonbehandlingen? I så fall vilka och varför just 

dessa? 

7. Vad krävs för att patienten ska kunna ta steget till ”Funkis”? 

8. Vilken funktion anser du att metadonbehandlingen uppfyller för patienterna? 

9. Finns det någon funktion som metadonet inte uppfyller? 

10. Vad krävs av patienten för att hålla sig drogfri under behandlingen? 

11. Kan patienten skrivas ut ur programmet, trots att den inte själv vill? Vad händer sedan? 

12. Vad är den vanligaste orsaken till att patienter skrivs ut? 

13. Kommer man sedan tillbaka till er, eller söker man sig till andra behandlingar? 

14. Anser du att heroinmissbruk är en sjukdom? I så fall, kan patienten tillfriskna och när är 

patienten frisk? 

15. Vilket stöd får patienten att hålla sig drogfri? 

16. Har metadonbehandlingen förändrats under den tid du jobbat här? 

17. Vad anser du om Subutex och Subuxone? 

18. Vilka erfarenheter har du av andra behandlingar, där man inte använder läkemedel som 

bas? 

19. Vilket stöd får patienten att knyta an till sina anhöriga, familj och vänner? 

20. Uppmuntrar ni patienterna att komma igång med skola, arbete eller annan sysselsättning? -

-Vad får ni för respons? 

21. Vilka för- och nackdelar anser du är förknippade med metadonbehandlingen. 

22. Saknar du något som du tycker borde ingå i behandlingen? 

23. Vad är ditt personliga mål med ditt arbete här och tycker du att det uppfylls? 

24. Vill du tillägga något? 
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