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MISSBRUKSVÅRD Efter rege
ringens missbruksutredning 
och rapporter om illegal 
försäljning har debatten om 
metadon och Subutex som 
behandling mot missbruk 
tagit ny fart. 
En reporter från SVT:s ABC 
filmar med dold kamera när hon 
erbjuds att köpa Subutex utan
för Rosenlunds sjukhus. Samma 
nyhetsprogram presenterar 
siffror som visar att det sker 
fler dödsfall med Subutex och 
metadon än med heroin. Orga
nisationer som KRIS (Kriminel
las revansch i samhället) och 
Riksförbundet narkotikafritt 
samhälle liksom flera riksdags
ledamöter från Moderaterna 
och Kristdemokraterna är starkt 

kritiska till behandlingsformen, 
och förespråkar total drogfri
het, även utan medicin. Mycket 
av kritiken gäller läckage: att 
metadon och Subutex säljs på 
en illegal marknad. 

Samtidigt kritiserar andra 
den svenska missbruksvården 
för att präglas av moralism, 
något som aktualiserades i sep
tember 2012 när riksdagsleda
moten William Petzäll dog efter 
att ha sökt metadonbehandling 
flera gånger men nekats hjälp. I 
Sverige får 30 till 40 procent av 
målgruppen möjlighet att delta 
i subtitutionsprogram, jämfört 
med runt 60 procent i Danmark 
och Norge. 

I en lokal i Slakthusområdet 
sitter Kicki Paulsrud, ord
förande för Stockholms brukar

förening, en patientorganisation 
för narkotikamissbrukare som 
har eller vill ha substitutionsbe
handling. Hon är tidigare hero
inmissbrukare, har medicinerats 
med metadon i sju år, och tycker 
att debatten kring metadon 
går bakåt, även om patienter i 
Stockholm inte längre behöver 
köa för att få hjälp. 

”Måste infinna sig varje dag”
– Kontrollen av Subutex har 
skärpts. Visst bör läckaget 
minimeras men det ska inte ske 
på bekostnad av en hel patient
grupps förmåga att starta ett 
normalt liv. När du påbörjar 
en subutex eller metadon
behandling måste du infinna 
dig på mottagningen sju dagar 
i veckan för att få medicin. 

Försök att sköta ett jobb på de 
premisserna. Vi har människor 
som kommer hit som har arbe
ten, som vill söka behandling, 
men som inte gör det just av 
den anledningen, säger Kicki 
Paulsrud. 

Björn Johnnson, docent 
i socialt arbete vid Malmö 
Högskola, som skrivit boken 
Metadon på liv och död menar 
också att det sker en backlash 
för metadonet i debatten just 
nu, och att motståndet mot 
behandlingarna har blivit mer 
organiserat. Debatten fick 
ny fart i och med den statliga 
missbruksutredningen som 
presenterades 2011 och som 
förespråkar fortsatt utbyggnad 
av de här behandlingsfor
merna. 

– På 70talet var det mycket 
vänstern, framförallt den mer 
extrema bokstavsvänstern som 
upplevde det här som ett hot. 
I dag är det mer den politiska 
högern som driver frågorna, 
framförallt moderater och 
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metaDonet
Missbruksdebatten har hårdnat

  Fakta
n 2 206 personer i Stockholm 
befann sig i läkemedelsassisterad 
rehabilitering av opiatberoende 
(LARO) under 2011. I behand-
lingen använs läkemedel som 
innehåller substanserna metadon 
eller buprenorfin (finns i läkemed-
len Subutex och Subuxone)

n År 2011 beräknade Socialsty-
relsen att omkring 2 400 personer 
i Stockholm har diagnosen opiat-
missbruk.

kritisk. Kicki Paulsrud på 
Stockholms brukarförening 

är kritisk till att metadon och 
Subutex pekas ut för att läcka 

till den  illegala marknaden. 
”När jag var narkoman köpte 
jag mängder av preparat från 

pensionärer, cancer patienter och 
andra i primärvården. Det är inte 
en speciell vårdform som läcker 
beroendeframkallande medel”.

Kicki Paulsrud säger att metadon 
gjorde att hon fick ett liv igen.   

”Jag kunde ta upp kontakten med 
min familj, få ett hem, intrssen, 

vänner och ett socialt liv. När 
man inte har metadon och sitter 

fast i ett opiatberonde handlar 
hela livet om att man måste fixa 

pengar till heroin, omkring en 
tusenlapp om dagen.”   
 Bild: jonas cullBerg



kristdemokrater, säger Björn 
Johnson.

Mest aktiva när det gäl-
ler lobbying mot behandling 
med metadon och Subutex är 
organisationen KRIS, som för 
en kampanj under parollen 

”Statligt knark är också knark”, 
delvis finansierad av Folkhälso-
institutet. 

– Vi är motståndare till att 
det sprids ut i stora mängder 
som i dag, säger Christer Karls-
son, Förbundsordförande KRIS. 

– Meningen ska vara att få 
missbrukare att sluta använda 
narkotika, men nu slussas män-
niskor in i en livslång behandling 
och går in i ett nytt beroende. 
Unga människor på 18-20 år får 
substitutionsbehandling livet ut. 

Vi tycker inte att man har testat 
andra resurser tillräckligt innan 
man sätter in de här preparaten. 

Christer Karlsson menar att 
det är vanligt med illegal försälj-
ning av metadon och Subutex.

– Vi har gjort två små under-
sökningar, på ett 30-tal männis-
kor på våra häkten och fängelsen, 
och alla berättar hur de har sålt 
vidare, säger Christer Karlsson.

”Hjälper många”
Björn Johnson arbetar just nu 
med en studie kring läckage av 
metadon och Subutex, men re-
sultaten är inte färdiga än. Han 
tycker att KRIS intervjurapport 
Statligt knark är också knark är 
oseriös.

– Det har inte funnits några 
vetenskapliga studier, och de 

som är negativa till underhålls-
behandling har fått sätta agen-
dan med påståenden som vi inte 
vet om de stämmer. 

– Det är ett allvarligt problem 
att dödsfallen i metadon- och 
buprenorfin-preparat har ökat 
de senaste åren. Om det sedan 
har att göra med säkerheten el-
ler om det hänger samman med 
att fler utanför programmen 
blandar metadon med andra 
preparat, det vet vi inte. Det vi 
vet efter 40 års forskning är att 
det är en effektiv vårdform som 
hjälper många opiatmissbrukare 
till ett bättre liv än vad de hade 
tidigare. Det finns inte några full-
värdiga alternativ för dem som 
har ett etablerat opiatberoende.    
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sålde svart på sjukhuset. En reporter från SVT:s ABC 
filmade med dold  kamera när hon erbjöds att köpa Subutex utanför 
Rosenlunds sjukhus.   Bild: jonas cullBerg

” På 70-talet 
var det mycket vän-
stern, framförallt 
den mer extrema 
bokstavsvänstern 
som upplevde det 
här som ett hot.
� Björn Johnson


