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Inledning 

 

I denna artikel beskriver vi hur 35 patienter i Malmö med en lång historia av 

heroinmissbruk upplevde att bli helt avstängda från LARO-behandling emot sin vilja under 

en lång tid, hur deras liv förändrades efter avstängningen och hur deras missbrukssituation 

ser ut idag
1
. Studien, som bygger på intervjuer med patienterna,  belyser även deras 

bakgrund avseende missbruk och vård.  

 

Heroin är en kraftfull centralt dämpande illegal substans som vid regelbunden användning 

skapar en toleransökning och ett psykiskt och fysiskt beroende. Heroinberoende leder till 

ökad risk att dö i förtid på grund av överdoser, våld, olycksfall, självmord eller 

infektionssjukdomar (Hser et al. 1993; Hall et al. 1999). Preparatet är dyrbart vilket innebär 

att det är svårt att försörja ett beroende genom arbetsinkomster. I stället tvingas de flesta 

heroinister, i takt med ökad tolerans, att tillgripa kriminalitet – exempelvis stölder och/eller 

narkotikaförsäljning –  eller prostitution (i första hand kvinnor) för att försörja missbruket 

(Bretteville-Jensen 2002; DeBeck et al. 2007). En stor andel heroinister är arbetslösa, en hel 

del är bostadslösa, många har ett konfliktfyllt förhållande till närstående (Socialstyrelsen 

1997; Eriksson et al. 2003; Lalander 2003; Svensson 2005). Den kriminalitet som följer i 

beroendets spår leder till stora samhällskostnader för polis, tull och kriminalvård (Amato et 

al. 2005; EMCDDA 2008). För att motverka narkotikamissbruket genomför världens 

nationer i samverkan med internationella organisationer som FN och EU åtgärder för att 

minska tillången till narkotika och för att begränsa efterfrågan. Behandling är en av 

insatserna på efterfrågesidan. I exempelvis EU:s narkotikastrategi 2005–2012 och den 

svenska ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken” 
betonas vikten av att erbjuda behandling för att minska missbruket och dess 

skadeverkningar för individ och samhälle (EU 2005; Regeringen 2010).  

 
Underhållsbehandling med metadon eller buprenorfin (LARO) är numera den mest 

rekommenderade behandlingen för heroinister (NIH 1997; Joseph et al. 2000; SBU 2001) 

Målsättningen inom EU är att få in så många heroinmissbrukare som möjligt i 

underhållsbehandling (EMCDDA 2011). 

 

Sverige var det första landet i Europa som startade underhållsbehandling med metadon enligt 

Dole/Nyswanders modell, vilket skedde 1965 på Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Men redan 

från början har det funnits ett starkt motstånd mot denna behandlingsform, främst ifrån 

personer som i stället förespråkade en medicinfri vård  och från personer som ansåg att 

modellen stred mot den restriktiva svenska narkotikapolitiken (Heilig 2003; Johnson 2005). 

Dubbelheten – att underhållsbehandlingen har god evidens, men trots det är omstridd eftersom 

underhållspreparatet är ett narkotikaklassatt medel – har påverkat omfattningen av 

behandlingen, såväl som utformningen av den. 

                                                 
1
 LARO är en förkortning av läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. 
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Ett av uttrycken för denna dubbelhet var att Socialstyrelsen tidigt satte ett tak för hur många 

patienter som skulle kunna få del av behandlingen
2
. Taket var 1979 100 platser (antalet 

opiatmissbrukare uppskattades detta år till drygt 2000). Oron för hiv innebar i Sverige inte att 

utbyggnaden påskyndades nämnvärt. År 1992 låg taket på 450 platser  (för 5000 

opiatmissbrukare), 1998 hade det stigit till 800 platser (för 7300 opiatmissbrukare) och 2004 

1200 platser (antalsuppskattning saknas för detta år). Taket avskaffades först 2005 (Johnson 

2005). Modellen med en statlig begränsning av antalet tillgängliga vårdplatser har medfört att 

det ständigt har varit långa köer till underhållsbehandling. Om någon har tvingats lämna 

programmet har det funnits många som väntat på att komma in i stället. 

Genom att buprenorfin i form av Subutex godkändes som läkemedel 1999 och detta preparat 

kunde skrivas ut av varje legitimerad läkare fanns fram till 2005 en tillfällig öppning i den 

strikta regleringen av underhållsmedicinering. Från och med detta år gäller samma regelverk 

för buprenorfin och metadon.  

 

I Sverige betonas dessutom vikten av att patienterna inte tar andra narkotikaklassade preparat 

vid sidan om (s.k. sidomissbruk) och att underhållspreparaten inte säljs vidare (s.k. läckage). 

Sidomissbruk ökar risken för dödliga överdoser (Fugelstad 2010). Läckage kan innebär ett 

ökat missbruk av opioider i samhället. Olika regelsystem upprättas på 

behandlingsprogrammen för att skapa en balans mellan retentionsmålet och kraven på kontroll 

för att minska riskerna för sidomissbruk och läckage (Johnson 2005; Davstad 2010). Reglerna 

bygger på Socialstyrelsens”Föreskrifter och allmänna råd vid läkemedelsassisterad 

underhållsbehandling vid opiatberoende” (senaste versionen från 2009) och på den handbok 

som Socialstyrelsen gav ut 2004. (Socialstyrelsen 2009; 2004,).   

 

Vikten av retention, dvs. att patienterna stannar kvar i behandling, framhävs  genomgående 

och hög retention är en indikator som ofta används för att visa att ett program är 

framgångsrikt (Amato et al. 2005, Berglund, Johansson 2003)). Faktorer som är förknippade 

med hög retention i metadonbehandling är att vara kvinna, högre ålder, mindre användning av 

kokain och alkohol, högre motivation, hög metadondos, bättre kontakt med behandlare och 

högre grad av belåtenhet med programmet (Kelly et al. 2011). Trots enigheten om LARO-

behandlingens betydelse förekommer fortfarande att patienter stängs av från behandling av 

disciplinära skäl, men vanligen har de då möjlighet att söka sig till ett annat program 

(Reisinger et al. 2009).  

 

Sverige beräknas ha omkring 10 000 heroinmissbrukare (Sand & Romelsjö 2005). Enligt 

Socialstyrelsen fick 32 procent av personerna med opiatdiagnos underhållsbehandling under 

2010 (Socialstyrelsen 2011) 
3
. Andelen heroinmissbrukare som är inne i underhållsbehandling 

varierar inom EU mellan 0 % och 60 % med 50% som genomsnitt (EMCDDA 2010). Sverige 

tillhör därmed de länder inom EU som har en relativt låg andel av heroinmissbrukarna i  

behandling. En förklaring till detta är att utbyggnaden av LARO har gått långsamt (Sjölander 

& Johnson 2009).  

                                                 
2
 Socialstyrelsen är den svenska myndighet som har som uppgift att se till att sjukvårdens och socialtjänstens 

verksamhet har hög kvalitet och genomförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen 

2011:1). Socialstyrelsen har därmed också haft ansvaret för det regelsystem som har gällt 

underhållsbehandlingen. 
3
 Det finns inga aktuella siffror över hur många heroinmissbrukare som får drogfri behandling i Sverige, men 

denna behandlingsform har sannolikt minskat under 2000-talet. 
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Patienter som inleder LARO har ofta svåra bakgrundsförhållanden, med en historia av 

psykiska problem, självmordsförsök, dålig fysisk hälsa, kraschade relationer till närstående, 

erfarenhet av fängelsevistelser (Socialstyrelsen 1997). De är i högre grad arbetslösa, har lägre 

utbildningsnivå och högre nivåer av psykiska störningar än klienter med annat primärt 

narkotikamissbruk (ECNN 2010).   

 

Med tanke på patienternas svåra problembild är det inte överraskande att många patienter 

avbryter LARO i förtid (Vigilant 2008). Man beräknar att nästan 50% dem som börjar med 

metadonbehandling inte är kvar i behandling efter ett år (Kelly et al. 2011). Detta är ett 

problem, konstaterar en canadensisk studie,  eftersom kvarstannande i behandling leder till 

mindre heroinmissbruk och minskad kriminalitet (Strike et al. 2008). En orsak till drop out
4
 är 

att patienten är missnöjd med mottagningen. Genom överföring (transfer) till annan 

mottagning kan drop out undvikas (a.a.).   

 

Den s.k. behandlingsregimen, dvs. förhållningssättet till patienterna, varierar i olika 

underhållsprogram. De australiska forskarna Fraser och Valentine (2008) konstaterar att även 

om regelverket skiljer sig åt mellan underhållsbehandling i olika länder så visar 

erfarenheterna från klientforskningen stora likheter.  

 
In all jurisdictions the operational cultures of clinics and pharmacies vary, as do the philosophies 

of individual workers, and both have an enormous impact on clients’ experiences. Treatment often 

involves daily pick up and can entail conflict, humiliation, long periods of waiting and regular 

intrusions on privacy. Equally, when respect and care are present and providers are adequately 

resourced, treatment is often valued by clients. (Fraser & Valentine 2008:7).  

 

Faktorer som rör metadonprogrammen kan  ha större betydelse än patientfaktorer för  

retentionen  (Caplehorn et al. 1998; Reisinger et al. 2009).  I de program som erbjöd mer 

kontakt med kurator och som hade mer erfarna och engagerade chefer hade patienterna 

mindre grad av sidomissbruk av illegala droger (Magura et al. 1999). Program där personalen 

ser behandlingen som långsiktig, ”indefinite” har högre retention än program där personalens 

målsättning är ”abstinence-oriented”, dvs. att patienterna ska lämna underhållsbehandlingen 

efter hand och bli helt medicinfria (Caplehorn et al. 1993; 1998; Gjersing et al. 2010).   

 

 

Bakgrund till vår studie 

 

Traditionellt har svenska underhållsprogram betonat nödvändigheten av att kunna utestänga 

patienter som inte följer regelsystemet. Under perioden 1992–2004 påbörjades i Malmö 222 

metadonbehandlingar, medan 148 avslutades. Några patienter har skrivits in och ut vid flera 

tillfällen, vilket innebar att vid slutet av 2004 totalt 101 personer var inskrivna 

(Socialstyrelsen 2006). Samlad statistik efter denna tidpunkt är inte tillgänglig för 

malmöprogrammet, eftersom Socialstyrelsens s.k. metadonregister avskaffades 2004 och 

programmet inte har någon egen publicerad statistik. 

 

                                                 
4
 Drop out är en samlingsbeteckning för all typ av avbruten behandling, både sådan som initierats av patienten 

och av programmet.  Vår studie handlar enbart om patienter som ofrivilligt har tvingats avbryta programmet. 
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Tidigare forskning visar att patienter med opiatmissbruk som ofrivilligt skrivs ut ifrån 

underhållsbehandling får en avsevärt försämrad livssituation (Knight 1996) och kraftigt 

förhöjd dödlighet (Grönbladh et al. 1990; Caplehorn et al. 1994; Zanis & Woody 1998; 

Fugelstad et al. 2007; Clausen et al. 2008). I Fugelstads (2007) studie från Stockholm är 

överdödligheten 20 gånger jämfört med dem som är kvar i programmet.  

 

Genomgående finns internationellt en strävan att få drop out-patienter att återvända till 

underhållsbehandling (Booth et al. 1998; Coviello et al. 2006; Goldstein et al. 2002; Hser et 

al. 1998).  Någon sådan ambition finns inte angiven i det svenska regelverket eller i den 

handbok om underhållsbehandlingen som Socialstyrelsen har gett ut. Däremot för man fram 

behovet att ”hantera de stora risker som okontrollerade metadonprogram kan medföra” 

(Socialstyrelsen 2004). Reglerna anger vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att 

behandling ska kunna inledas, exempelvis får inte behandlingen ges om patienten ”är 

beroende av alkohol eller andra narkotiska preparat än opiater på ett sätt som innebär en 

påtaglig medicinsk risk”.   

 

Dessutom finns en tydlig reglering av situationer där behandlingen ska avbrytas, dvs. att 

patienten skrivs ut mot sin vilja. Den ansvarige läkaren ska, enligt Socialstyrelsens regler ta 

ställning till om förutsättningarna för uteslutning är uppfyllda. I ”Föreskrifter och allmänna 

råd vid läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende” anges i 4 kap. fem 

olika skäl till utskrivning..  

 
11 § En läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende ska avbrytas, om en patient trots särskilda stöd- och 

behandlingsinsatser inte kan förmås medverka till att syftet med behandlingen uppnås och patienten  

1. under längre tid än en vecka inte har medverkat i sådan behandling,  

2. har upprepade återfall i missbruk av narkotika,  

3. missbrukar alkohol i sådan omfattning att det innebär en påtaglig medicinsk risk,  

4. upprepade gånger har manipulerat urinprover, eller  

5. enligt en dom som har vunnit laga kraft har dömts för narkotikabrott eller grovt narkotikabrott, eller vid 

upprepade tillfällen har dömts för narkotikabrott av ringa art där gärningen har begåtts under behandlingstiden 

(Socialstyrelsen 2009).  

 

Den utskrivne har inte möjlighet att vända sig till ett annat behandlingsprogram.  

Läkemedelsassisterad behandling får inte ges, om en patient har uteslutits från sådan 

behandling under de senaste tre månaderna
5
. Att den högsta ansvariga medicinska 

myndigheten på detta sätt reglerar uteslutning från behandling saknar motsvarighet i andra 

typer av medicinsk vård i Sverige.  

 

I regelsystemet finns undantag som ger vårdgivarna möjlighet att bortse från 

tremånadersregeln ”om det finns särskilda medicinska skäl för att återuppta den” (a.a.). Denna 

undantagsbestämmelse har sällan använts i Malmö. I praktiken blir uteslutningen i Malmö 

dessutom alltid längre än tre månader på grund av kösituationen
6
.  

 

                                                 
5
 Mellan 2005 och 2009 var spärrtiden 6 månader. Dessförinnan var den ett år för metadon, men i praktiken 

oftast betydligt längre eftersom patienten dessutom ställdes sist i kön. För buprenorfin fanns ingen spärrtid utan 

den infördes när Socialstyrelsen upprättade ett gemensamt regelverk för all underhållsbehandling 2005. 
6
 Under de senaste tre åren har antalet ofrivilligt utskrivna minskat, eftersom man i Malmö har valt att tillämpa 

regelsystemet mindre stängt. Om denna förändring blir bestående eller om nya skärpningar kommer framöver 

går inte att förutspå.  
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Vid utskrivning ska enligt Socialstyrelsens handbok en individuell bedömning av patientens 

hela situation göras och en ny vårdplan upprättas (Socialstyrelsen 2004). Patienten ska inte 

avvisas ”utan erbjuds en kontakt som möjliggör ett pedagogiskt arbete som syftar till att 

patienten vid ett nytt behandlingsförsök på ett bättre sätt ska kunna följa behandlingen” (a.a.). 

I handboken förs inte någon diskussion om hur patienten ska motiveras att hålla kontakt med 

programmet under tiden han/hon är utestängd från behandling, när adekvat medicin inte får 

förskrivas och den s.k. spärrtiden inte förkortas oavsett hur angelägen patienten är att få 

återvända till programmet.  

 

Vår studie har undersökt hur det går för patienter som skrivs ut från läkemedelsassisterad 

underhållsbehandling (LARO) med metadon eller buprenorfin i Malmö. Studien har en 

kvalitativ inriktning och lägger tonvikt på att undersöka hur patienterna upplevde 

utskrivningen och hur den förändrade deras livssituation. Vi  undersöker dessutom 

patienternas tidigare missbruk och erfarenheter av tidigare behandling, för att få en 

uppfattning om deras problemtyngd . Utgångspunkten är patienternas beskrivning och deras 

perspektiv.  

 

Frågeställningar: 

 

Hur ser patienternas tidigare heroinanvändning ut?  

Hur är deras erfarenheter av drogfri behandling och av underhållsbehandling (LARO)? 

Hur beskriver patienterna orsakerna till utskrivningen? 

Vilken legitimitet hade utskrivningen för patienterna? 

Vilka omedelbara konsekvenser ledde utskrivningen till? 

Hur ser patienternas nuvarande situation ut? 

Vilka förändringar föreligger jämfört med tiden i LARO? 

 

Målgrupp: 

 

I undersökningen ingår patienter som ofrivilligt skrivits ut mellan 1/1 2000 och 1/7 2010 i 

Malmö. Totalt har 35 personer intervjuats, varav tio kvinnor. Uppgifter saknas om totalantalet 

utskrivna under perioden, eftersom denna typ av information inte föreligger. Ett antal  

patienter har återinskrivits, i några fall vid flera tillfällen.  Även återinskrivna ingår i 

undersökningen. I dessa fall ombads de intervjuade att retroaktivt beskriva situationen under 

utskrivningsperioden. Vid flera utskrivningar lades tyngdpunkten i intervjun på det senaste 

tillfället då de intervjuade blev utskrivna.   

De utskrivna har antingen enbart varit patienter vid Beroendecentrum i Malmö (16 personer) 

eller på Process (9 personer), en privatägd öppenvårdsmottagning som startade i Malmö i 

oktober 2003. Tio personer har erfarenhet av båda enheterna. Männen var vid intervjutillfället 

i genomsnitt 43,2 år, kvinnorna 46,0 år.  

 

Metod 

 

Intervjuerna har genomförts av Magnus Andersson vid infektionsklinikens 

sprutbytesprogram, med undantag av en  intervju av Bengt Svensson
7
. Ingen av forskarna har 

                                                 
7
 I uppläggningen av undersökningen har dessutom professor Mats Berglund, med.dr Anders Håkansson, 

socionom Camilla Wallin och doktorand Torkel Richert medverkat. Studien har finansierats av Mobilisering mot 

Narkotika. Den är etikgranskad av Regionala etikprövningsnämnden i Lund.   



Detta är ett utkast. Den engelskspråkiga artikeln ”Involuntary discharge from medication-assisted treatment for 

people with a heroin addiction – patient’s experiences and interpretations” publiceras i Nordic Studies on 

Alcohol and Drugs i april (www.versita.com/nad) 

___________________________________________________________________________ 

 

 6 

någon anknytning till LARO-programmen. De flesta intervjupersonerna har rekryterats bland 

besökerna på sprutbyteprogrammet, men några har  besökt kliniken för att träffa en läkare för 

behandling av infektioner eller själva kontaktat Andersson eftersom de var intresserade av att 

bli intervjuade.  I ett par fall har Andersson träffat tidigare patienter i Malmös offentliga 

miljöer och tillfrågat dessa om medverkan.. Patienterna har erhållit 150 kr i ekonomisk 

ersättning i form av kontantkort till mobiltelefon. Andersson har varit kurator vid 

sprutbytesprogrammet i mer än tjugo år och har ett stort kontaktnät ibland personer som 

injicerar narkotika.  

 

Intervjuerna har genomförts under 2008–2010. Senaste utskrivningstillfället har som längst 

legat tio år tillbaka i tiden, med 30 månader som medeltal.  Det är vårt intryck att de 

intervjuade har försökt att besvara frågorna efter bästa förmåga, med de begränsningar som 

minnet sätter. Trots tidsintervallet och det faktum att flera patienter blivit utskrivna vid flera 

tillfällen redovisar de intervjuade en klar och konsistent bild av hur de har upplevt den senaste 

utskrivningen och hur den har förändrat deras livssituation, dvs. de frågor som denna artikel 

fokuserar på. Utskrivningstillfället utgjorde en exceptionell händelse och patienternas 

beskrivningar rör förhållanden som avser centrala livsbetingelser (boende, hälsotillstånd, 

droganvändning etc.), vilket kan förklara att de har kunnat ge detaljerade minnesbilder. 

Liknande beskrivningar och teman kom igen i många intervjuer, och också i de enskilda 

intervjuerna, när frågeområdena tangerade varandra (jfr McIntosh & McKeganey 2002). 

 

Intervjuerna har följt ett formulär med öppna frågor. De har spelats in på MP3-spelare och 

parallellt har intervjuaren fyllt i noggranna anteckningar i formuläret för att underlätta 

bearbetning och som en säkerhetsåtgärd om spelaren skulle fallera. Intervjuerna har sedan 

skrivits ut ordagrannt. Bearbetningen har skett genom att forskarna först har gått igenom de 

skriftliga svaren i intervjuformuläret för att få en helhetsbild av materialet. Sedan har 

intervjusvaren kategoriserats och sorterats utifrån varje fråga för att ge en kvantitativ 

beskrivning. Slutligen har de utskrivna intervjuerna genomgåtts inom ramen för den 

kvalitativa analysen av intervjupersonernas egna beskrivningar av sina upplevelser.  I 

analysen har fokus legat på att hitta centrala teman och individuella brytpunkter i berättelserna 

(Jfr Miles & Huberman 1994´; Hedin & Månsson 1998; Kvale 1997). Då har också de 

intervjuutsagor som använts i artikeln valts ut, utifrån att de representerar ett typiskt eller på 

annat sätt särskilt belysande intervjusvar.  

Intervjupersonerna har tillfrågats om vi kan få deras tillåtelse att läsa behandlingsjournalen på 

Beroendecentrum.  Samtliga har gett tillåtelse till detta, vilket kan tolkas som att de 

intervjuade har haft stor tillit till intervjuaren och projektet. (Uppföljningen av journalerna 

görs i en separat studie, där vi ser på samspelet mellan patienterna och programmen). I denna 

artikel ligger tyngdpunkten på intervjupersonens problemtyngd, upplevelse av utskrivningen 

och hans/hennes livsomständigheter efter utskrivningen.  

 

 

RESULTAT 

 

Missbruk innan underhållsbehandlingen 

 

Gruppen ofrivilligt utskrivna har ett omfattande och långvarigt heroinmissbruk bakom sig. 

Några var med redan när morfinbas dök upp i Malmö i början av 1970-talet och har sedan 
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fortsatt med heroin, avbrutit av perioder i fängelse, i drogfri behandling och i 

underhållsbehandling. Andra har börjat i samband med senare heroinvågor.  

 
Jag började 1983, när jag var 22 år. Dessförinnan hade jag tagit amfetamin i fem år. Den första 

månaden rökte jag heroinet, sedan började jag injicera. Det tog två veckor för mig att vara 

beroende. Sedan dess har jag tagit heroin. Det blir 26 år. Man 48 år.  

 

Jag började med alkohol, butangas och hasch när jag var 14–15. Några år senare tog jag 

amfetamin. Jag började med heroin när jag var 19–20 år. Blev fast nästan direkt. Alltid tyckt om 

nedåtpreparat. Förutom heroin har jag använt piller och hasch. Man 24 år.  

 

 

År av heroin-

missbruk 

Män   Kvinnor 

1–5   1   1 

6–10   4   2 

11–19 10   1 

20+ 10   6 

Totalt   25  10 

 

Av de intervjuade är det endast fem som har debuterat under 2000-talet. Med tanke på att 

nyrekrytering till heroinmissbruk har fortsatt under 2000-talet är denna siffra något 

förvånande. Förklaringen kan vara att det tar lång tid efter heroindebuten innan man söker sig 

till underhållsbehandling
8
. Möjligen är benägenheten mindre att skriva ut unga 

heroinmissbrukare från programmen. En tredje tänkbar orsak är att medelåldern är hög på 

sprutbytesprogrammet, där de utskrivna intervjupersonerna har rekryterats, vilket kan 

innebära att vi har missat några yngre utskrivna.  

 

Erfarenhet av medicinfri behandling 

 

Ända sedan starten av Ulleråkerprogrammet 1966 har regelverket krävt att personer som ska 

ställas in på underhållsbehandling ska ha gjort seriösa försök att pröva medicinfri behandling 

först. Tanken är att ingen i onödan ska ställas in på underhållsbehandling. Från starten och de 

följande 23 åren gällde som ett inträdeskrav att man skulle ha gjort minst tre dokumenterade 

försök med medicinfri behandling (Grönbladh 2004). I Socialstyrelsens riktlinjer från 2004 

och 2009 finns inte detta formella krav med. I takt med att det har blivit accepterat även i 

Sverige att underhållsbehandling är den metod som har evidens har kravet på att pröva annan 

behandling övergivits. Det hindrar inte att alla utom fyra i intervjugruppen i växlande 

omfattnng har prövat medicinfri behandling. Den längsta behandlingstid som anges är fyra år, 

men de flesta tar upp en sammanlagd vårdtid på 6–12 månader.  

 

Provkartan av behandlingsalternativ är omfattande  och innehåller både behandlingshem med 

en psykodynamisk och/eller miljöterapeutisk inriktning och sådana som är baserade på 

                                                 
8
 I en omfattande studie av europeiska av opiatmissbrukare redovisades en genomsnittlig fördröjning på omkring 

tio år mellan första användning av opiater och första behandlingskontakten (EMCDDA 2010). 
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tolvstegsprogram. Om man varit på behandling under 2000-talet har det främst rört sig om 

olika varianter av tolvstegsprogram. Av de intervjuade är det en person som väntar på att åka 

iväg till frivillig medicinfri  behandling. 29 av de 35 intervjuade anger att de inte uppfattar 

medicinfri behandling som något alternativ utan vill ha underhållsbehandling i fortsättningen. 

 

 

Tid i underhållsbehandling 

 

De intervjuade har också lång erfarenhet av underhållsbehandling, även om skillnaden är stor 

mellan dem. En man hade varit inskriven i underhållsbehandling i sjutton år. Han blev 

utskriven efter att han hade fuskat med flera urinprov.  

 

Tid i under-

hållsbehandling 

Män  Kvinnor 

< 1 år      6   1 

1–2     5   2 

3–6     8   5 

7–10     3   2 

10 +     3   

Totalt   25  10 

 

 

De flesta har erfarenhet av flera olika behandlingstillfällen, dels i form av att de exempelvis 

har prövat det privata Process och sjukvårdens Beroendecentrum, dels genom att de flera 

gånger har varit inskrivna i samma program. Utan undantag har de, enligt egen uppgift, fått 

vänta in spärrtiden innan de har fått en ny chans. Nio personer (varav fyra kvinnor) har 

erfarenhet av ett vårdtillfälle.  Femton (två kvinnor) har två vårdtillfällen, åtta (tre kvinnor) 

har tre vårdtillfällen. Två (varav en kvinna) har varit med om fyra vårdtillfällen och en man 

har deltagit i underhållsbehandling vid fem tillfällen.  

 

 

Utskrivningen 

 

När det gäller intervjusvaren om orsakerna till utskrivningarna speglar dessa de utskrivnas 

minnesbilder och upplevelser. De utgör inte en objektiv verklighet, lika lite som att det skulle 

gå att finna en objektiv verklighet genom att läsa journalerna. I en konflikt, som medför så 

drastiska konsekvenser som en utskrivning från underhållsbehandling, är det rimligt att anta 

att båda sidor förmedlar en bild som ger stöd åt den egna upplevelsen och den egna 

definitionen av konflikten
9
.  Även om positiva urinprov är en till synes oproblematisk 

objektiv indikator på sidomissbruk finns det ett subjektivt element i form av i vilken 

utsträckning positiva urinprov accepteras innan utskrivning sker.  

                                                 
9
 Enligt Socialstyrelsens sammanställning från Metadonregistret 1989-2004 genomfördes totalt 1459 

utskrivningar av 1027 personer. Vid utskrivningarna angavs sidomissbruk i 40% av fallen, upptäckt kriminalitet 

9,7%, överförd till annat program 12,5%, annan orsak 18,8%. För 150 patienter (14,6%) angavs död som 

utskrivningsorsak (Socialstyrelsen 2006). 
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Primär orsak till utskrivning 

 

Män Kvinnor 

Sidomissbruk 22 3 

Hot, konflikter 2 1 

Bortavaro 1 3 

Följd av sambos utskrivning 0 2 

Soc ville ej betala 0 1 

Totalt 25 10 

 

I svenska underhållsprogram godtas inte att patienterna använder illegala droger eller 

psykofarmaka som de skaffat utanför programmet. Även alltför omfattande 

alkoholanvändning kan medföra utskrivning. 
 

Jag blev utskriven för att jag rökte hasch. Det har jag gjort sedan jag var 13 år och det är något 

jag saknar fruktansvärt mycket när jag är i underhållsbehandling. Kvinna 49 år.  

 

Deras motivering var att jag hade fått varningar för att jag sidomissbrukade benzo så de sa till 

mig att lägga ned. Och jag hamnade till sist på Avgiftningen och trappades ned på benzo helt. 

Och jag var där tre veckor och började känna mig bättre och bättre från dem och så kommer de 

från Metadonprogrammet och bara skriver ut mig. Jag tycker de gjorde fel. De ser att jag 

egentligen ville och jag kämpade för att komma ur den ringen av piller du vet, komma ut den... 

De slänger inte ut diabetiker eller hjärtpatienter när de fuskar med sina mediciner och sånt... Det 

är en sjukdom, de säger det och så gör de på detta viset. De har ju sett att några som blev 

utslängda har dött, att de inte har lärt sig efter det att folk dör faktiskt när de blir utskrivna... 

Man 41 år.  

 
Jag tog amfetamin för att ha sex och för att jag kände mig tjock. Man 38år. 

 

Notabelt är att så gott som alla männen tar upp sidomissbruk som primär utskrivningsorsak, 

men att det endast gäller tre av de tio kvinnorna. Det kan vara ett tecken på att sidomissbruk 

tolereras i högre utsträckning för kvinnor. I flera fall har det funnits en kombination av 

orsaker, exempelvis att klienten upplever att det har funnits en konflikt mellan honom/henne 

och programmet och att man har passat på att skriva ut när patienten har haft ett återfall.  

 
Det var många som inte kunde snacka för sig, så när jag tyckte det var fel så gick jag in emellan. 

Så kallade de in mig och sa att du ska inte blanda dig i,  för du vet inte vad som ligger i botten. 

Jag var obekväm. Det var därför jag åkte ut. För att jag blandade mig för mycket, för jag tycker 

det var för mycket orättvisor där. De menade på att jag inte höll tider, och jag inte kunde sköta 

det, och sen så blev jag positiv på benzo och i samband med det blev jag utskriven.  Man, 50 år.  

 

 

Varje utskrivning har formellt föregåtts av ett beslut av läkare. I realiteten tycks, enligt den 

bild som de intervjuade förmedlar, vid flera tillfällen den icke-medicinska personalen ha haft 

ett avgörande inflytande i beslutet, och det har haft karaktären av ett kollegialt beslut. 

Socialstyrelsen riktlinjer för utskrivningar har fungerat som en viktig referenspunkt inför 

beslutet.  
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Många av intervjupersonerna tar upp att hotet om utskrivning gör att de måste försöka 

undvika konflikter med personalen och uppträda som välanpassade patienter. Personalen är 

kontrollanter, inte hjälpare som man har förtroende för. 

 
Personalen känns som fiender liksom. Är det inte som om man hoppar när dom säger ”Hoppa!”  

då vet man vad som gäller. Då kan man glida iväg. Alltså och dom ska man förlita sig på! 

Kvinna 44 år. 

 

Efter utskrivningen inträder spärrtiden, vilken för informanterna formellt har varat mellan ett 

halvt och ett år. I praktiken har tiden varit mycket längre eftersom de utskrivna har placerats 

sist i kön. Spärrtiden innebär att underhållsbehandlingen befrias från sitt ansvar för klientens 

missbruksproblem. I stället övergår vårdansvaret till socialtjänsten, som enligt  

Socialtjänstlagen har det yttersta ansvaret för nödvändigt bistånd till medborgarna. Men  

socialtjänstens handlingsmöjligheter begränsas av att den inte kan erbjuda den 

behandlingsmetod som har evidens för opiatmissbrukare och som klienten tidigare valt  – 

underhållsbehandling. I detta läge återstår för socialtjänsten att försöka övertala klienten att 

välja en behandling som han/hon oftast inte primärt vill ha, exempelvis tolvstegsbehandling 

eller att nöja sig med att ge hjälp till boende och uppehälle. Maktlösheten när det gäller val av 

behandling omfattar både klienten och socialtjänsten.  

 

Utskrivningens legitimitet 

 

Att något är legitimt innebär att det upplevs som förpliktigande och moraliskt giltigt för dem 

som underkastas det (Engdahl & Larsson 2006). I intervjuerna ställdes frågan ”Hur ser du 

själv på utskrivningen?”. Genomgående var de intervjuade mycket kritiska och tyckte att 

utskrivningen var orättvis. Missnöjet handlade främst om reglerna i sig och personalens 

orättvisa bedömningar av kritiska händelser. Dessutom betonades de orimliga konsekvenserna 

av utskrivningarna för den enskilde patienten.   

 

1) Att utskrivningen var orättvis i förhållande till regelöverträdelser som accepterats från 

andra patienter i programmet. 

2) Att personalen i programmet passade på att utnyttja ett mindre felsteg, eftersom patienten 

uppfattades som alltför kritisk och frispråkig. 

3) Att utskrivningen föregicks av att patienten hade hotat personal, men att hotet var 

överdrivet och att oerfaren personal tolkade ett vredesutbrott från patienten på oprofessionellt 

sätt. 

4) Att patienterna skrevs ut från en behandling som upplevdes som medicinskt nödvändig. 

5) Att utskrivningen skedde i ett läge då de mådde särskilt dåligt och att det som då krävdes 

var mer stöd och hjälp och inte en avstängning från behandling. 

6) Att patienten inte fick en ordentlig varning innan utskrivningen  

7) Att utskrivningsbeskedet lämnades per telefon  

 

I intervjuerna menar patienterna att utskrivningen var ”för jävlig”, ”en chock”, ”djupt 

orättvis”, ”en dödsdom”, ”som att bli ställd framför en exekutionspatrull”, ”omänskligt”, 

”sinnessjukt”, ”fullständigt vansinnigt”, ”en katastrof”. Sammanlagt uttrycker 31 av de 35 

intervjuade missnöje med beslutet.  

 

Fyra personer, samtliga män i 35–50 års åldern, är däremot förstående. ”Det var OK. Jag hade 

många positiva urinprov.” ”Det var befogat. Jag följde inte reglerna”. Den fjärde  
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intervjupersonen hade själv tänkt skriva ut sig, eftersom han inte ville sluta röka hasch. Efter 

fem urinprov i rad som var positiva på cannabis, blev han utskriven vilket han accepterade. 

Hans planering var att i stället fortsätta underhållsbehandling i egen regi via danska 

metadontabletter, s.k. möllehjul. Han föredrog med andra ord att skaffa sig tabletter illegalt 

för att kunna freda sin haschrökning.  

 

Livssituationen efter utskrivningen 

 

Utskrivningen har i allmänhet följts av en nedtrappning, som programmen erbjuder. Den egna 

upplevelsen har ofta varit att nedtrappningen varit för kort eller att det har varit för besvärligt 

att gå och hämta en allt lägre dos, i ett läge när den egna situationen drastiskt hade försämrats.  

 
Då skulle jag ju trappas ner då tre veckor men så, ligga där och cykla fram och tillbaka varje dag 

och sånt. Nej, jag sket i det så jag slutade tvärt. Kvinna 48 år.  

 

Efter nedtrappningen eller i stället för nedtrappningen har patienterna utan undantag startat 

med ett narkotikamissbruk, oftast i form av heroin och illegalt metadon eller illegalt 

buprenorfin. 

 
Ja, den första tiden var det ju självmordstankar på studs alltså, för att... samtidigt som jag blev 

utskriven från behandlingen så förlorade jag ju mitt boende och blev hemlös. Jag klarade mig i 

tre veckor. Från den dan jag blev utskriven klarade jag mig i tre veckor och bara ta illegalt 

metadon, men sedan blev det heroin. Man 45 år. 

 

Många har bakom sig många års illegal narkotikaanvändning, med avbrott för fängelsestraff, 

vistelser på behandlingshem eller i underhållsbehandling. När de tvingas avbryta 

behandlingen återgår de till att använda narkotikaklassade preparat.   

 
Jag höll på med heroin från 1988 till 2000, förutom ett par perioder när jag var på 

behandlingshem. Sedan fick jag metadon, som jag hade i sju år. Efter utskrivningen gick jag 

över till amfetamin, som jag har fortsatt med. Och så röker jag hasch varje dag. Heroin har jag 

nog bara tagit tre gånger sedan utskrivningen och jag har inte tagit metadon eller subutex heller. 

Kvinna, 44 år.  

 

Den 44-åriga kvinnan är den enda som vid utskrivningen inte återvände till opiater. 

Ursprungligen gick hon in i heroinmissbruk när hon träffade en man som var etablerad 

heroinist. När hon skrevs ut ifrån programmet var det slut med mannen sedan några år och 

hon valde börja med amfetamin och byta umgängeskrets efter utskrivningen.   

 

Ingen enda beskriver att de övergår till ett annat medicinfritt behandlingsprogram efter 

utskrivningen. Flera blir av med bostaden och blir hemlösa eftersom bostaden var kopplad till 

medverkan i underhållsbehandling.  

 
Samtidigt som jag blev utskriven från Behandlingen så blev jag utskriven från mitt boende. Här 

satte de mig på gatan med min hund. Nu bor jag lite här och lite där. Stadsmissionen.  Annars 

brukar jag sova hos en polare och så också. Man 28 år.   

 

Nästan alla beskriver försämrade relationer till sin familj. Likaså är det nästan alla som 

beskriver en försämrad fysisk och psykisk situation. Ett par av de intervjuade tar upp dubbla 
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känslor – dels en befrielse över att inte längre behöva stå i ett beroendeförhållande till 

mottagningen, ”en stor sten har släppt från bröstet”, men också en oro över hur de ska få tag i 

heroin, metadon eller subutex på den illegala marknaden. 

 

Användning av illegal metadon eller buprenorfin. 

 

Läckage förekommer såväl från de svenska programmen som från de närliggande danska. Det 

kommer från patienter som är inne i programmen och har förhandlat till sig en högre dos än 

de behöver och som säljer sin medicin. Pengarna används för det egna uppehället eller för att 

kunna komplettera metadonet med illegala droger, läkemedel eller alkohol.  

 
Jag har köpt från andra folk / i de svenska programmen/ och ibland har jag åkt till Köpenhamn. 

Men det är dyrt att åka dit och det är dyrt med metadonet och det är inte lika lätt att få tag i 

metadon och subutex som det var innan. Men det är billigare än heroinet i alla fall och jag föredrar 

hellre att ta det, köpa det, än att slänga mina pengar på heroinet som är mycket dyrare, eftersom 

jag inte ens mår bra på det. Man 35 år. 

 

För de utskrivna representerar detta läckage en viktig överlevnadsfaktor. Detta framgår 

mycket tydligt av intervjuerna där en majoritet periodvis har använt metadon/buprenorfin som 

ett alternativ till heroin. Samtidigt utgör läckaget en riskfaktor om underhållspreparaten når 

till ”opioid-naiva personer”, dvs. till personer som inte har utvecklat en tolerans mot opioider 

(Fugelstad et. al. 2010).  

 

Försörjning 

 

När intervjupersonerna tvingades lämna underhållsbehandlingen försämrades deras ekonomi 

dramatiskt. I stället för en medicin som var gratis tvingades de att köpa heroin eller illegal 

metadon alternativt subutex. Tretton (varav tre kvinnor) av de 35 uppger att de ägnade sig åt 

kriminalitet. Fyra av kvinnorna återgick till prostitution, något som de inte ägnat sig åt under 

tiden de var i underhållsbehandling, men som var deras främsta försörjningskälla 

dessförinnan.  

 
Jag gnor nu

10
. I behandlingen försörjde jag mig på min pension.Kvinna 46 år. 

 

Återstoden av patienterna försöker klara sig på socialbidrag eller pension. Några säljer 

gatutidningen Aluma. En kvinna som hade kunnat bygga upp en social position under tiden i 

behandling använde sparade medel. Många intervjupersoner beskriver hur de kombinerar 

olika metoder för att få ihop pengar till illegala droger.  

 
Jag har socialbidrag och sen lever jag mycket på att, va fan ska man säga, hjälpa andra. Att folk 

ger mig pengar och jag springer och fixar grejer också får jag för att jag fixar grejer. Det är 

framförallt så jag gör. Mycket korta perioder har jag sålt själv men det är egentligen inget jag 

gillar. Jag är inte speciellt våldsbenägen av mig och man måste nog ha lite, ja, lite… Ja, för jag 

menar vem som helst kan ta fram en kniv och sätta den på halsen på mig och säga –”ge mig 

grejerna, ge mig pengarna” och jag vet inte om jag vågar slå tillbaka vid det tillfället. Man 36 år.  

 

                                                 
10

 Gno = prostituera sig 
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Socialbidraget är grunden. Sedan får han tillgripa kriminalitet för att klara droganvändningen i 

fortsättningen. Många av de intervjuade beskriver hur de försöker minimera kriminaliteten för 

att inte riskera att hamna i fängelse igen. För kvinnorna är prostitution den förväntade utvägen 

inom subkulturen för att ordna pengar (Svensson 2005). Ett par av kvinnorna anger särskilt att 

de inte har prostituerat sig. 

 

Nuvarande missbrukssituation 

 

Med tanke på att intervjupersonerna är rekryterade via infektionsklinikens sprutbytesprogram 

eller för att de har en akut infektion är det inte oväntat att nästan alla fortfarande är i aktivt 

missbruk, om de inte har återvänt till underhållsbehandling. Det innebär att de utgör den 

grupp av utskrivna som har den näst sämsta livssituationen. De med sämst utfall är de som har 

avlidit efter utskrivningen.  

 
Just nu så går jag på både heroin och amfetamin. Och det har blivit höga doser mer och mer, 

alltså, nästan varje dag men då måste jag ha heroinet för att kunna… Det kommer i första hand 

liksom. Om jag ska på något möte eller något sånt och jag inte har heroin då går jag och gör 

allting innan så att jag får i mig min dos innan jag går på mötet. Precis som om att det får vänta, 

va, det får komma i första hand. Det styr mig nu drogen, mina tider och allting. Och det vill jag 

inte att det ska vara så. Jag känner att jag är inne på helt fel väg. Jag har tappat fotfästet. Man 37 

år.  

 
Det är 1000 dagar sen jag blev utskriven precis. Det är 1000 dagar utan metadon, det är heroin 

istället.  Under den tiden jag har varit ute i kylan så har det ju varit samma som innan. Alltså, 

det, ja, ett och ett halvt gram heroin om dagen. Eller så mycket som man har råd till helt enkelt, 

vad börsen tillåter. Det är inte säkert att det blir dom mängderna utan det går ju som upp och 

ner, vet du. Alltså, det kan man aldrig säga exakt. Man 55 år.  

 

Eftersom medelåldern ligger på en bit över fyrtio år är de flesta av de intervjuade personer 

som har överlevt ett långvarigt missbruk. De mest sårbara i deras generation av 

heroinmissbrukare har dött på vägen. Det innebär att de har en överlevnadskapacitet att ta till 

när beskedet om utskrivning kommer.  

 
När jag blev utskriven från metta liksom så, ja, då tog jag ungefär två gram heroin om dagen för 

att jag gick ju inte ner den nedtrappningen heller ju liksom utan jag började ju direkt liksom. Jag  

tar tjack ibland också faktiskt. Det är om jag inte har annat. Jag måste ha någonting i kroppen. 

Det måste jag ha. Man 52 år.  

 
Alltså, jag var så arg för att jag tänkte dom ska inte få trycka ner mig. Så jag blev på något sätt 

stark. Jag återgick till missbruket, det gjorde jag direkt. Höll på två, tre månader. Och sen blev 

jag så förbannad på hela situationen så att jag tände av från hela skiten och åkte utomlands och 

var på noll. Var borta ett par månader. Sen var jag frisk i sex, sju månader. Sen klarade jag inte 

längre, sen började jag igen med heroin. Kvinna 53 år. 

 

Det finns inga siffror från Malmö om hur många som helt lyckas lämna opioiderna efter en 

utskrivning, men sannolikt är det, av döma av annan forskning, undantagsfall (Hser 2001, 

Johnson 2005). Åtta av de intervjuade (varav sex kvinnor) har åter börjat i LARO. En 40-årig 

man är numera fri från både legala och illegala droger  och arbetar.  
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DISKUSSION 

 

Patienterna i vår intervjuundersökning beskriver ett kontrastfyllt liv, dels tiden före 

underhållsbehandlingen som präglades av ett intensivt missbruk, sedan den förhållandevis 

harmoniska tiden i behandling och slutligen en dramatiskt förändrad livssituation när de 

tvingades lämna behandlingen. Det som hände vid utskrivningen var att de återgick till 

samma destruktiva heroinmissbruk som de hade haft tidigare.  

 

För dem innebar LARO, enligt intervjusvaren, en förbättrad psykisk och fysisk hälsa, 

ekonomi och boendesituation. De fick bättre relationer med närstående och minskade sin 

kriminalitet. När de utstängdes och återvände till heroinmissbruket innebar det stora 

påfrestningar för hälsan, en svår social situation som ofta innebar att de var bostadslösa, stora 

problem i relation till närstående och en intensiv kriminalitet för att få pengar till heroinet.  

 

Utskrivningen hade låg legitimitet och upplevdes som orättvis. De intervjuades resonemang 

handlar i några fall om hur personalen värderade konfliktsituationer samband med 

utskrivningen. Patienterna ifrågasatte personalens bedömningar som de ansåg vara felaktiga 

och orättvisa. Andra argumenterade emot själva regelsystemet och ansåg att det inte borde 

vara möjligt att skriva ut människor från en medicinsk vård av detta slag överhuvudtaget. En 

tredje argumentationslinje lägger tyngdpunkten på konsekvenserna av utskrivningen. Med 

tanke på att utskrivningen innebar återfall i tungt narkotikamissbruk borde den inte ha ägt 

rum. 

 

I första fallet ansåg den intervjuade att han/hon inte att hade gjort något som borde föranleda 

en utskrivning. I det andra och tredje fallet medgav intervjupersonen ett regelbrott men 

ifrågasatte regelsystemet, respektive hänvisade till utskrivningens inhumana konsekvenser. 

Genom att förflytta fokus till själva regelsystemet eller utskrivningens konsekvenser, blir det 

möjligt att betrakta sig själv som ett mer eller mindre oskyldigt offer, även om man har 

överträtt reglerna.  Med hjälp av perspektivförskjutningen kan utskrivningen alltid betraktas 

som illegitim. 

 

De allra flesta var i huvudsak nöjda med att få underhållsmedicinering och var inställda på att 

så snart som möjligt återvända till behandlingen. Många var kritiska mot 

underhållsprogrammets regelsystem och förhållningssätt, men eftersom de inte hade något 

val, var de inriktade på att återvända till samma program. Intresset för att välja drogfria 

behandlingsalternativ var litet.  

 

Avtändningen från metadonet var enligt många av de intervjuade plågsam och den enda 

möjliga lösningen från abstinensproblemen var att återgå till heroinet. Några försökte i stället 

att etablera egna underhållsprogram genom  att köpa illegalt metadon eller buprenorfin av 

patienter i Malmö eller Danmark. 

 

Noterbart med svensk underhållsbehandling är att den, i förhållande till annan 

missbruksbehandling,  ger patienten en mycket svag ställning. Den amerikanske 

organisationsforskaren Albert O. Hirschman har lanserat begreppen exit och voice som två 

tillgängliga motståndsstrategier för missnöjda konsumenter och ett tredje anpassat alternativ 

som innebär att svälja missnöjet och vara loyal (Hirschman 1970). Att välja exit, innebär att 

lämna och söka sig till en annan organisation, voice är att höja sin röst och protestera. Båda 
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alternativen är högst problematiska för LARO-patienter. Om de lämnar organisationen tvingas 

de invänta en spärrtid innan de kan få tillgång till sin medicin igen. De som protesterar 

riskerar, enligt några av malmöpatienterna, att bli uteslutna i samband med regelöverträdelser, 

eftersom de har gjort sig obekväma. I stället är de tvingade att förhålla sig lojala, dvs. anpassa 

sig till organisationen.  

 

Socialstyrelsens utskrivningskrav och spärrtidsregel blir såväl medicinskt som etiskt 

problematisk, eftersom patienterna har ställts in på en mycket beroendeframkallande 

medicinering. Det innebär att patienterna har en fysiologisk bundenhet till programmet genom 

den medicin som ges. Den amerikanske socialantroprologen Phillipe Bourgois tillhör 

metadonprogrammens kritiker av den anledningen: 

 
Researchers are so uncritically immersed in the disciplining parameters of their biomedical 

framework that they fail to recognize that it is the painfully physiologically addictive properties of 

methadone that reduce even the most oppositional outlaw street addicts (like Primo
11

 in East 

Harlem or more broken-down Harry in San Francisco) into stable patients once their bodies have 

built up a large enough physical dependence on methadone to make it too physically painful for 

them to misbehave (Bourgois 2000:183)
12

. 

 

Disciplineringen sker följaktligen i samverkan mellan drogberoendet och personalens 

maktmedel att kunna stänga av medicineringen. Straffets konsekvenser visar sig först i form 

av en utdragen abstinens som är särskilt påtaglig när det gäller metadon
13

. Sedan förstärks 

straffet genom spärregeln som innebär en lång tid utanför behandlingen.  

 

 

AVSLUTNING 

Under de senaste åren har en toleransen för  sidomissbruk ökat i svenska program, men 

fortfarande genomförs utskrivningar regelmässigt och Socialstyrelsens spärrtidsregler 

upprätthålls
14

. I en utvärdering av underhållsbehandling i Jönköping undrar patienterna varför 

de inte får ta lugnande medel som alla andra människor i samhället (Johnson 2011). Flera 

påpekar  sin höga ångestnivå och att metadon inte hjälper mot den. En socialarbetare som 

arbetar nära LARO-patienterna ger en beskrivning av dilemmat (a.a.).   

 
De här patienterna har inte sett sidomissbruket som något som måste åtgärdas. För dem har 

problemet varit att de inte får sidomissbruka, då detta har fyllt en viktig funktion för dem på 

olika sätt. 

 

Existensen av ett detaljerat regelsystem från Socialstyrelsen underlättar förmodligen för 

personalen som arbetar med underhållsbehandling. De kan luta sig mot reglerna när de fattar 

beslut om inskrivning och utskrivning. De innebär att deras ansvar för patientens vidare öden 

efter utebliven vård kan läggas över på regelsystemet. ”Vi måste följa Socialstyrelsens 

                                                 
11

 Primo är en av huvudpersonerna i Bougois etnografiska bok “In Search of Respect”. I den boken är han en kreativ och framgångsrik 

entreprenör som handlar med kokain. Men sedermera går han över till heroin, vilket innebär att han tappar kontrollen på sitt missbruk.  
12

 Trots att metadon är beroendeframkallande lämnar nästan 50% behandlingen under det första året, vilket skulle kunna tolkas som att 

Bourgois oro över metadonets disciplinerande effekt är något överdriven (Kelly 2011) 
13

 Svenska metadonprogram har en i internationell jämförelse relativt hög dosering, vilket ger en lång abstinens (SBU 2009; Stålenkrantz 

2010). Under 2008 var i Stockholmsprogrammet den genomsnittliga dosen 90 mg (Davstad 2010). Över 80 mg räknas som hög dos (Strain et 
al .1999). 
14

 Uppmjukningen har skett utan att Socialstyrelsens regler har ändrats vilket visar att dessa har ett spelrum, som inte utnyttjades i Malmö 

under den tid som undersökningen avser.  
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bestämmelser”. Om regler saknas ökar det enskilda programmets (och i sista hand den 

ansvarige läkarens) handlingsutrymme men därmed också deras personliga ansvar för de 

beslut som tas.  

Genom att svenska underhållsprogram har Socialstyrelsens sanktion för att skriva ut patienter 

som bryter mot regelsystemet skapas enligt våra intervjuer en följsamhet bland patienterna. 

Frekvensen av sidomissbruk ligger i en internationell jämförelse lågt
15

.  En anledning är att 

patienterna inte vågar ta otillåtna droger eftersom konsekvenserna av  regelbrott är mycket 

stränga.  Dessutom gör programmen sig av med besvärliga patienter, vilket gör att dessa inte 

påverkar statistiken i negativ riktning. Men konsekvenserna för dem som utesluts är svåra. 

Dödligheten är hög. De som överlever återgår till ett intensivt opioidmissbruk, där vissa 

främst håller sig till heroin, medan andra försöker skapa sina egna underhållsprogram genom 

att köpa metadon eller buprenorfin på den svarta marknaden.  Många tvingas tillgripa 

kriminalitet för att klara sin försörjning. Genomgående försämras patienternas 

boendesituation, deras kontakt med familjemedlemmar och deras fysiska och psykiska hälsa. 

Att patienterna dessutom utifrån Socialstyrelsens regelsystem utestängs från all 

underhållsbehandling under minst tre månader medför att de inte, som andra patienter som 

hamnat i konflikt med sin vårdgivare, kan söka sig till andra underhållsprogram.  

 

Begränsning 

 

De flesta deltagarna i vår studie är antingen patienter vid infektionskliniken eller på  

Beroendecentrum. Det innebär att vi, förutom en av C-hepatitpatienterna,  inte har fått kontakt 

med personer som är helt medicinfria, vilket innebär att våra slutsatser inte kan generaliseras 

till den gruppen. Vår bedömning (som stöds av annan forskning) är dock att det är ovanligt att 

människor blir varaktigt medicinfria efter en ofrivillig utskrivning.   

 

Vi har i denna studie valt att föra fram patienternas version av hur utskrivningen gick till och 

vilka konsekvenser den fick. Människor som beskriver en konfliktsituation har ett intresse att 

framstå som förnuftiga och rättfärdiga, vilket innebär att deras berättelse inte ska ses som 

objektiva förloppsbeskrivningar (jfr Hedin, Månsson 1998). Senaste utskrivningen ligger 

dessutom i genomsnitt trettio månader bakåt i tiden. Det innebär att det finns risk för 

minnesfel. Men som sociologen W.I. Thomas säger i sitt berömda teorem från 1928: “If men 

define situations as real, they are real in their consequences”
16

. Den beskrivning som vi får 

fram av utskrivningen är den bild som patienterna är färgade av i sina relationer till 

behandlingssystemet och som de förmedlar till vänner och bekanta. Därför är dessa berättelser 

enligt vår åsikt viktiga att föra fram.    

                                                 
15

 Utanför Sverige ses sidomissbruk av heroin, kokain, cannabis etc. som en närmast naturlig del i samband med 

underhållsbehandlingen. Målsättningen är att minimera detta, men enbart sidomissbruk är i allmänhet inte en 

utskrivningsorsak. 
16

 http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_theorem 
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