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LARO räddar liv

• Behandling med både metadon och 
buprenorfin minskar dödlighet hos 
personer med opioidberoende

• Sublingual buprenorfin i adekvat dos 
är effektiv behandling vid 
opioidberoende (Kakko et al 2003, Mattick et al 

2014 Cochrane, Fareed et al 2012, De Matthies 2017)

Antal dödsfall av alla orsaker per 1 000 individer och år 

(95 % KI)1

1. Efter Sordo L, et al. BMJ 2017;357:j1550



Tillgänglighet till vård i Europa
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Varför avstår personer som använder opioider LARO?

Would like to still use drugs sometimes 

Concern not be able to follow the rules 

Concern not be able to make it through therapy 

Waiting list to get treatment in my area

Dislike what I hear about treatment programs

Concern that family/ friends/employer will find out 

Can't find access in my area 

Cost 

Had bad experiences last time, so won't repeat 

Don't want to stop/happy with lifestyle

Source: Figure adapted from Benyamina & Stöver 2012



Patienter ser olika ut och har olika behov

• Patienter i underhållsbehandling utgör inte en homogen grupp

• Beroendesjukdom delas enligt DSM-5 in i tre faser,  

• Socialstyrelsen har fatta beslut om fördjupningskoder i ICD 10 from 1/1 2022 som följer dessa tre faser

• Aktivt bruk: komplex psykiatrisk och social problematik

• Tidig remission (3-12 mån):  ofta förmåga att ta emot rehabiliterande insatser

• Full remission (>12 mån): patienten har ofta slutfört rehabiliterande insatser

Behandlingsmål, ansvarsfördelning, insatser och kontroll

behöver differentieras och anpassas till den enskilda patientens

behov och förutsättningar



Fokusområden för differentierade mål och behandlingsinsatser

Fokusområden Aktivt bruk
Substansbruk

i tidig remission

Substansbruk 

i full remission

Retention +++ +++ (+)

Minskad  mortalitet +++ ++ (+)

Minskad sjuklighet

psykiatrisk

somatisk

++

+++

+++

++

+

+

Ökad livskvalitet +++ +++ +++

Rehabiliterande insatser (+) +++ +

Övervakat dosintag +++ ++ (+)

Toxikologisk provtagning (+) ++ (+)

RehabiliteringSkadereduktion Uppföljning



Vad är tillgänglighet? 

• Väntetider

• Öppettider och tidsavstånd

• Förtroende

• Bemötande

• Egenavgifter för patienterna

• Delaktighet 

• Förmågan att förstå information från hälso- och sjukvården

Rapport: Tillgänglighet i hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen 2018



Principles of harm reduction:

• Respecting the rights of people who use drugs

• A commitment to evidence

• A commitment to social justice and collaborating with networks of people who 
use drugs

• The avoidance of stigma

• Keep people alive and encourage positive change in their lives

• Reduce the harms of drug laws and policy



Specific OAT indicators may include:

• Coverage of estimated opioid user population (%, see Fig. 1)
• Waiting time to first treatment admission (months)
• Methadone/buprenorphine dosage (grams)
• OAT available (including new initiation) in prisons (in all /in some /no)
• OAT medicine covered by state /health insurance (yes /partly /no)
• Illicit drug consumption tolerated (after dose induction phase) (yes /no)
• Diagnosis or detailed assessment of current substance use,
• Individualized treatment planning (yes /no)
• Take home OAT available (yes /no)
• Counselling required (yes /no)



Vad säger föreskrifterna - HSLFS 2016:1

• Opioidberoende > 12 mån

• Ålder >20 år

• Bedömning av medicinsk risk

• Integrerad behandling

• Kontroll för att minska risk för läckage



Integrerad behandling

5 § Läkemedelsassisterad behandling vid 
opioidberoende ska bestå av

1. behandling med läkemedel 

2. psykologisk eller psykosocial 
behandling eller psykosociala 
stödinsatser. (1)

• Utredning och behandling av F1X

• Psykiatrisk utredning/ behandling

• Somatisk utredning/ behandling

• Förbättrad hälsa och livskvalité

1. HSLF-FS 2016:1

Opioidsubstitution

Psykosocial  
behandling och 

stöd

F1X.2

Psykiatri

Somatisk

Hälsa och 
livskvalité



Farmakologiska principer för underhållsbehandling

Dämpa sug 
och abstinens

Blockera ruseffekt

Medicinskt säkert Kontroll för minskat läckage



Effekt duration

RT/VT/Film 

Buprenorfin 
Buprenorfin-

Naloxon

OL Metadon

Veckodepot 
Buprenorfin

Månadsdepot 
Buprenorfin

6 mån 
implantat 

Buprenorfin

Injektion
Diacetyl morfin


