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Alldeles för få  
får vård vid missbruk
Sverige har Europas kanske högsta narkotikarelaterade dödlighet (SOU 2021:93). 
Det är många faktorer som ligger bakom men en är sannolikt att vi i Sverige inte är 
tillräckligt bra på att erbjuda vård och behandling vid opioidberoende. 

Förutom risken att dö av överdos är opioidberoende förknippat med ökad risk för 
ohälsa. Bland annat på grund av beroendet i sig, som exempelvis ökad risk för 
infektions sjukdomar kopplat till heroinmissbruk och orena verktyg. En klar majoritet 
av dem som har LARO-behandling är rökare och en stor andel har sjukdomar som 
hypertoni (högt blodtryck), diabetes, astma eller KOL. Hepatit C är också vanligt. 
Personer som använder narkotika har också sämre självskattad psykisk och fysisk 
hälsa än de som inte använder narkotika (SOU 2021:93). Många med beroende-
problematik har någon psykiatrisk diagnos. Enligt Socialstyrelsen (2019a) gällde 
det nästan två tredjedelar av kvinnorna och hälften av männen. Vanligast är 
ångestsyndrom och depressioner, personlighetsstörning och adhd.

Personer som är beroende av droger är en heterogen grupp. Där finns både de som 
befinner sig i samhällets utkant och de som är väl etablerade på arbetsmarknaden. 

LARO, som står för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, har 
vetenskapligt bevisat goda effekter för minskad dödlighet och förbättrad livskvalitet 
(SOU 2021:93). LARO är en strukturerad och vedertagen behandling som räddar liv 
och ger bättre hälsa. I Sverige har LARO-behandling vid opioidberoende hög prioritet 
i nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2019b). 

LARO har länge omgärdats av hårda kriterier och ett restriktivt perspektiv men 2016 
kom en vändning med Socialstyrelsens nya föreskrifter. Då breddades definitionen 
av missbruk från opiatberoende till opioidberoende. Det innebar att fler personer 
kunde få behandling eftersom även missbruk av till exempel smärtstillande läke-
medel började omfattas av LARO. Tillgången till LARO ökade också genom mjukare 
bedömning av vem som kan få behandling och för att de skarpa uteslutnings-
kriterierna för vissa situationer likväl som spärrtid för den som uteslutits togs bort. 
Dessutom lades mer vikt vid psykologisk behandling och psykosocialt stöd som en 
del av LARO. 

Tillgången till LARO ser ut att ha förbättrats men det finns stora skillnader i landet. 
Den gamla, mer restriktiva synen lever fortfarande kvar på sina håll. Fortfarande 
är tillgången till LARO otillräcklig och i jämförelse med Norge ligger Sverige långt 
efter. För att nå Norges nivå skulle 16 000 personer behöva vara inskrivna i LARO-
behandling (VGR, 2021). Enligt Samsjuklighetsutredningen är det ungefär 7 000. 
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Slutsatserna från Samsjuklighetsutredningen är att dimensioneringen av LARO 
brister likväl som att föreskrifter och riktlinjer inte tillämpas och efterlevs tillräckligt 
väl. Det leder till att personer med opioidberoende som söker vård inte i tillräcklig 
omfattning får den, att för få kan komma i fråga för behandling och att för många 
kan uteslutas från behandling. 

Hur LARO kan utvecklas och öka samt bli mer jämlik, jämställd och tillgänglig i hela 
landet blir även en fråga för den nya utredningen om svensk narkotikapolitik som 
tillsattes i slutet på mars 2022 (Dir. 2022:24). 

Denna rapport belyser läget och pekar på vad landets regioner behöver göra för att 
bli bättre.

KORTA FAKTA 
Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)
Personer som har ett beroende av heroin eller andra opioider som morfin, oxykodon 
och fentanyl, kan få läkemedelsassisterad behandling. 

LARO består i grunden av två delar, dels läkemedelsbehandling, dels psykologisk eller 
psykosocial behandling och/eller psykosocialt stöd. 

Personer med opioidberoende är en heterogen grupp. Behandlingen är evidensbaserad 
och strukturerad. Behoven av stöd och behandling kan variera i omfattning och över 
tid beroende på individens förutsättningar och sociala situation. 

Opioidberoende är en kronisk sjukdom och LARO är därför ofta en långvarig eller livs-
lång behandling. Tack vare LARO-behandling kan den narkotikarelaterade dödligheten 
minska och personer som har utvecklat ett opioidberoende få bättre hälsa och ett 
bättre liv. 
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Dubbelt så många 
borde få vård
Det finns inga säkra uppgifter om hur omfattande opioid beroendet är i Sverige. Det 
beror bland annat på att det  saknas regelbundna uppskattningar om antalet (preva-
lensen) och mörkertalet antas vara stort. Bristen på säkra data kring hur många som 
är i behov av LARO-behandling gör att en uppskattning av behoven behöver göras.

Ett ofta använt men grovt mått är att utgå från den totala befolkningen, men då 
tas inte hänsyn till att behoven kan se olika ut på regional nivå. Andra mått, som 
narkotikaanvändning och narkotikarelaterad dödlighet, är dock mer osäkra och 
komplicerade att använda. I dag bedöms jämförelser utifrån befolkningen vara det 
bästa alternativet men i längden är det avgörande att få tillgång till säkra siffror och 
tillförlitliga data.

Samsjuklighetsutredningen (SOU 2021:93) och Gedeon et al (2019) har visat att 
antalet personer som får LARO-behandling är lägre i Sverige än i Danmark och 
Norge. Gedeon et al (2019) menar också att Sverige borde ligga i paritet med Norge.1 

Norges behandlingsnivå innebär 154 patienter per 100 000 i befolkningen, totalt 
8 000. Sverige som har en dubbelt så stor befolkning borde ha minst 16 000 i 
LARO-behandling för att ligga på Norges nivå (VGR, 2021). Enligt de uppgifter som 
regionerna skickade in till Samsjuklighetsutredningen var det totalt ungefär 7 000 
personer som fick LARO-behandling i början av 2020.

Det finns stora regionala skillnader i hur många som är inskrivna i LARO-behandling. 
Det är bara region Skåne som ligger förhållandevis nära den önskvärda nivån med 
sina 128 patienter per 100 000 i befolkningen och totalt nära 1 800 inskrivna i LARO 
i slutet av februari 2022. Region Skåne är därmed ett viktigt riktmärke för andra 
regioner. 

Om alla regioner i Sverige skulle arbeta på liknande sätt som region Skåne skulle 
det totala antalet personer i LARO-behandling kunna ligga omkring 13 400. Det är 
nästan en fördubbling jämfört med det faktiska antalet enligt den nya enkätunder-
sökning som regionerna har fått svara på för den här rapporten. Den visar att drygt 
6 800 personer får LARO-behandling (se tabell 1 på följande sida).

1 Norge är en relevant jämförelsepunkt för Sverige inte minst på grund av att länderna liknar varandra institutionellt. I Norge finns 
också sedan 2007 ett obligatoriskt nationellt kvalitetsregister (Seraf). Det syftar till att göra LARO-vården bättre och likvärdig över 
landet och har även bidragit till ökad kunskap om antalet personer med beroendeproblematik och behoven av LARO.
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Tabell 1. Antal i LARO-behandling i regionerna och uppskattat antal  
i LARO-behandling med region Skåne som riktmärke.

Region Antal i LARO- 
behandling, olika 

källor (se NOT)

Antal i LARO- 
behandling 

per 100 000 i 
 befolkningen

Antal i LARO- 
behandling vid 

Skånes nivå

Procentuell 
ökning

Skåne (riktmärke) 1 795 128 1 795 0 %

Gotland 57 93 78 37 %

Stockholm 1 730 72 3 090 79 %

Jämtland-Härjedalen 92 70 169 84 %

Östergötland 326 69 601 85 %

Västernorrland 168 69 313 86 %

Gävleborg 186 65 369 98 %

Uppsala 236 60 505 114 %

Västerbotten 163 59 352 116 %

Jönköping 212 58 470 122 %

Västra Götaland 869 50 2 234 157 %

Sörmland 147 49 386 163 %

Örebro 136 44 393 189 %

Kalmar 103 42 316 207 %

Värmland 114 40 363 218 %

Dalarna 116 40 369 218 %

Västmanland 106 38 357 237 %

Blekinge 49 31 204 316 %

Halland 92 27 436 373 %

Norrbotten 67 27 320 378 %

Kronoberg 41 20 260 535 %

Riket 6 805 65 13 380 97 %

NOT: Det är 18 av 21 regioner som deltagit i den enkätundersökning som gjorts för denna rapport. För de regioner 
som inte deltagit används två andra källor. För region Uppsala används den uppgift om antalet i LARO-behandling 
som regionen lämnade till Samsjuklighetsutredningen. För regionerna Västmanland och Norrbotten baseras antalet i 
LARO-behandling i stället på Socialstyrelsens register för uthämtade LARO-läkemedel 2020. Detta innebär sannolikt en 
underskattning av antalet inskrivna i LARO i dessa tre regioner.

Källa: Enkätundersökning till regionerna mars 2022 och SCBs befolkningsstatistik.

Målsättningen för LARO-behandlingen i Sverige bör vara att varje region hittar sin 
rätta nivå. Då är både Norge och region Skåne viktiga riktmärken för att närma 
sig de faktiska behov som uppskattningsvis finns i befolkningen runtom i landet. 
 Riktmärkena är därför en god utgångspunkt för fortsatt analys. 
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Skåne är Sveriges goda exempel
Region Skåne har gjort ett viktigt strategiskt och metodiskt utvecklingsarbete med 
LARO sedan 2014. Då infördes en vårdvalsreform enligt lagen om valfrihetssystem 
(LOV) som ökade tillgängligheten till LARO-behandling bland annat genom betyd-
ligt fler LARO-mottagningar.2 Det ledde enligt Andersson & Johnsons intressent-
utvärdering från 2017 till att köer och väntetider för att bedömas och inleda 
behandling mer än halverades. Med fler mottagningar ökade även den geografiska 
närheten samtidigt som öppettiderna blev mer generösa. Initialt ökade antalet 
patienter för att efterhand stabiliseras på den högre nivån.

Anderssons & Johnson (2017) visar också att patienterna fick större inflytande över 
behandlingssituationen. Den effekten verkar främst ha kommit genom att patienter 
valt bort LARO-mottagningar som haft ett dåligt bemötande. På så sätt verkar vård-
valsreformen ha hjälpt till att rensa bort moralistiska och förlegade synsätt gällande 
vård för personer med opioidberoende. 

Tillgängligheten fick även en skjuts av Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna 
råd från 2016. Något som lyfts fram som särskilt viktigt var att (de tidigare) kraven 
på utskrivning och spärrtid för LARO-behandling togs bort. Enligt Andersson & 
Johnson (2017) har det gjort att personer med opioidberoende i större utsträckning 
har vågat vara ärliga och öppna om sin situation i kontakten med vården. Det har 
lagt en bättre grund för ”behandlingsalliansen” och att patienterna upplever sig 
mer delaktiga i vården. Det har gynnat tillgängligheten på flera sätt. Dels genom 
att behandlingen fungerar bättre, dels genom att fler stannar kvar i behandling 
(retention). I Skåne har personer med svåra opioidberoenden större möjligheter att 
få LARO-behandling jämfört med före 2016. Det är kopplat både till det utvecklings-
arbete som regionen har gjort och till det faktum att Socialstyrelsens regelverk runt 
LARO har lättats upp.  

En annan viktig aspekt av den högre tillgängligheten till LARO-behandling i region 
Skåne är att patienter sällan slutar på frivillig grund eller skrivs ut ofrivilligt. I stället 
för utskrivning ligger fokus på att göra medicinska bedömningar om patienten 
kommer till en LARO-mottagning och är påverkad eller har sidomissbruk, om 
patienten har uteblivit många dagar eller upprepat uteblir eller inte vill medverka till 
behandling (Andersson & Johnson, 2017).

Över lag har de nya föreskrifterna och riktlinjerna för LARO-behandling lett till ett 
förändrat synsätt på vården vid opioidberoende, bland annat genom ökat fokus 
på psykosocialt stöd och att fler kan stanna kvar i LARO-behandling vid återfall i 
missbruk.

2 Enligt Andersson & Johnson (2017) är ackrediteringsvillkoren för vårdval LARO i region Skåne noggrant utformade och det har hållit 
oseriösa aktörer borta. Till det bidrar även den nationella regleringen och granskningen av LARO. Ersättningssystemet har också 
gynnat arbetet med svåra patienter och stimulerat till att patienter stannar i behandling. Det ses även som positivt att vårdgivarna 
har utgjorts av ett begränsat antal aktörer, vilket har gjort det möjligt för patienterna att få en överblick av LARO-vården.
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SAMMANFATTNING 
Sverige har för låg tillgänglighet till LARO. Målsättningen bör vara att hitta rätt nivå i 
varje region och en förebild är Norge som är bäst av de nordiska länderna. I Norge får 
154 patienter per 100 000 i befolkningen LARO-behandling. För Sveriges del skulle det 
motsvara totalt minst 16 000 personer. Region Skåne kommer närmast med sina 128 per 
100 000.

Att region Skåne lyckas så bra beror på flera saker men handlar i grunden om att man 
sedan 2014 arbetat strategiskt och metodiskt med att öka tillgängligheten till LARO och 
med att förbättra LARO-behandlingens innehåll. Det handlar bland annat om:

• Betydligt fler LARO-mottagningar med geografisk spridning och generösa 
öppettider,

• Mer än halverade köer och väntetider för bedömning och inledning av behandling, 

• Bättre bemötande och mer fokus på psykosocialt stöd, och

• Fler som stannar kvar i behandling och färre (frivilliga och ofrivilliga) utskrivningar. 

Socialstyrelsens ändrade föreskrifter från 2016 har bidragit på ett positivt sätt. Det 
gäller inte minst de mer kvalitativa aspekterna som innebär ett modernare synsätt på 
vården vid opioidberoende i form av respektfullt bemötande och mer psykologiskt och/
eller psykosocialt stöd. 

Arbetet med ökad tillgänglighet, förbättrat behandlingsinnehåll och god följsamhet 
till LARO-föreskrifterna från 2016 har tillsammans lett till att fler personer med opioid-
beroende får och deltar i LARO-behandling i region Skåne.

Det finns stora möjligheter för landets alla regioner att jobba mer metodiskt och 
strategiskt för att öka tillgängligheten till LARO. Om alla regioner närmade sig region 
Skånes modell och antal patienter skulle nästan 13 400 personer få LARO-behandling 
i Sverige. Det ligger inte allt för långt ifrån det uppskattade behovet på minst 16 000. 
Det visar att region Skåne har etablerat en väl fungerande modell för LARO som 
andra regioner har mycket att lära av. Arbetet för att öka tillgången till LARO behöver 
förbättras i alla regioner.
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En ny syn på vård  
och  behandling
Tills nyligen sågs LARO med misstänksamhet och omgärdades av hårda krav. 2016 
gjordes ett viktigt vägval. Då ändrades föreskrifterna för en ny väg framåt, för att 
det ska vara lättare att få och stanna kvar i LARO-behandling i Sverige. 

Socialstyrelsen (2017) gjorde tidigt en uppföljning av föreskriftsändringarna som 
visade att tillgängligheten till LARO i vissa avseenden hade förbättrats. Personer 
med långvarigt opioidberoende, inte bara opiatberoende, hade fått tillgång till LARO 
och antalet inskrivna patienter hade ökat något. Det gick dock inte då att dra några 
entydiga slutsatser: 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att det finns skillnader och vissa oklar-
heter vad gäller tolkning och tillämpning av föreskrifterna om LARO i landet 
(Socialstyrelsen, 2017, s. 25).

En uppdaterad bild av läget kom hösten 2021 med Samsjuklighetsutredningens 
delbetänkande (SOU 2021:93). Utredningen, som hade kartlagt regionernas arbete 
med LARO, konstaterade att tillgängligheten till behandlingen och innehållet i vården 
varierar och också att det till stor del saknas kunskap om den vård som ges. Det 
fanns också i flera fall generella klinikspecifika regler som inte motsvarar den indivi-
duella nytta- och riskbedömning som enligt Socialstyrelsen ska göras i varje enskilt 
fall. 

En av Samsjuklighetsutredningens slutsatser är därför att allt för få får LARO-
behandling på grund av brister och otydligheter i regionernas arbete med LARO. 
En annan slutsats är att det fortfarande tycks vara så att Socialstyrelsens riktlinjer, 
föreskrifter och kunskapsstöd inte har fått tillräckligt genomslag i alla LARO-verk-
samheter och utredarna skriver:

Sammantaget bedömer vi att förbättrad följsamhet till tillgänglig kunskap 
och ökad professionell samsyn om differentiering och anpassad vård till olika 
patientgrupper är avgörande för att öka tillgången till säker LARO-behandling 
(SOU 2021:93, s. 399).

De som har granskat och utvärderat regionernas arbete med LARO kommer till 
slutsatsen att tillgången till LARO-behandling är för låg och skillnaderna mellan 
regionerna för stora.
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Fem faser i vårdkedjan 
För att uppnå hög tillgänglighet till LARO på ett likvärdigt sätt i hela landet behöver 
hela vårdkedjan fungera väl. Det är också det som är målet med de föreskrifter, 
allmänna råd, riktlinjer och kunskapsstöd som är vägledande för LARO. Grunden 
för regionernas arbete med LARO har sedan 2016 utvecklats och finns samlade i tre 
centrala dokument: 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad 
behandling vid opioidberoende, HSLF-FS 2016:1 (Socialstyrelsen 2016/2020).3 
Föreskrifterna är bindande.

• Socialstyrelsens rekommendationer för hur regionerna helst ska utforma 
LARO-behandling som finns i de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid 
missbruk och beroende (Socialstyrelsen, 2019b), samt

• Socialstyrelsens kunskapsstöd till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 
Målet med kunskapsstödet är att bidra till en god och likvärdig vård och omsorg 
för personer med opioidberoende i hela landet (Socialstyrelsen, 2020). 

I kunskapsstödet (Socialstyrelsen, 2020) struktureras LARO-behandlingen i en vård-
kedja som i princip består av fem faser (se figur 1). Den första fasen handlar om 
ingångarna till LARO-behandling, medan fas två mer specifikt handlar om utredning 
inför uppstart av behandling. Behandlingen delas sedan in i två faser, en inledande 
och en stabiliserande. Den femte fasen handlar om avslut av behandling, även om 
behandlingen ofta är mycket lång eller till och med livslång då opioidberoende är en 
kronisk sjukdom. 

Figur 1. LARO-behandlingens fem faser enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd

Källa: Socialstyrelsen, 2020.

3 Den senaste versionen är ändrad till och med HSLF-FS 2020:57 och den senaste lydelsen gäller från 10 december 2020.
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Gamla synsätt och regler tycks leva kvar  
på vissa håll
En del har hänt när det gäller tillgängligheten till LARO men det finns samtidigt 
mycket kvar att göra. Som framgått får för få behandling och resurserna till LARO-
vården behöver öka. Det finns också kvarlevor från tiden före 2016. Bland annat 
Samsjuklighetsutredningen och Socialstyrelsens kunskapsstöd visar att det finns 
tillämpning och attityder som inte är i linje med normerna för LARO.

En granskning av regionernas styrdokument med fokus på vägar till bedömning och 
behandling och avslut av behandling visar att det till och med i officiella styrdoku-
ment på sina håll finns tveksamheter.4 

Vägar till bedömning och behandling
Utgångspunkten i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om LARO-behand-
ling är att regionerna ska verka för hög tillgänglighet för personer som har haft ett 
opioidberoende i ett år. För att få behandling ska hälso- och sjukvården värdera den 
individuella nyttan och risken med behandlingen. Utgångspunkten är därmed att 
det ska vara låga trösklar till behandling och att individuella bedömningar ska stå i 
centrum (se faktarutan nedan). 

KORTA FAKTA 
Vårdkedjans första fas: bedömning och behandling
Enligt den senaste lydelsen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för LARO 
är förutsättningar för att ge behandlingen att:

• Patienten ska ha fyllt 20 år och om särskilda skäl, även före 20 års ålder.

• Patienten ska av läkare bedömts ha haft opioidberoende i minst ett år. 

• Läkare som ordinerar behandlingen ska ha specialistkompetens i psykiatri eller 
beroendemedicin.

• Läkaren ska vara verksam vid vårdenhet som är anmäld till IVO. 

Behandlingen ska vidare bestå av:

• Läkemedel som utgör narkotika och som har godkänts för behandling av 
opioidberoende.

• Psykologisk eller psykosocial behandling eller psykosociala stödinsatser.

• Allmänna råd: De insatser som ingår i behandlingen ska ges med utgångspunkt från 
patientens behov och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.

4 Granskningen bygger på de dokument som 19 av 21 regioner skickade in till Samsjuklighetsutredningen i början av 2020. Dessa var 
av varierande karaktär, vilket innebär att det inte har gått att få en heltäckande bild av regionernas vårdprogram, styrdokument och 
motsvarande.
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Varken regionerna eller enskilda kliniker ska ställa upp omotiverade generella regler 
som försvårar möjligheten att få tillgång till LARO. Det finns dock flera exempel som 
går att tolkas på det sättet. 

Ett exempel gäller region Sörmland, som förvisso tar avstamp i Socialstyrelsens 
föreskrifter, men samtidigt menar att det finns ”viss öppenhet för lokala tolkningar 
och tillämpningar”. Det gör att region Sörmland skriver att det inte får föreligga ett 
beroende av alkohol eller andra narkotiska preparat så att en påtaglig medicinsk risk 
för patienten uppstår vid läkemedelsassisterad behandling och att det undersöks 
genom att patienten under en inslussningsperiod om sex till åtta veckor regelbundet5 
får lämna prover för att uppvisa nykterhet och avsaknad av sidomissbruk. 

Region Jämtland-Härjedalen är inne på ett liknande spår då de skriver att, om 
inte annat beslutas, ska patienten inför behandlingsstart ha lämnat negativa urin-
prover avseende andra narkotiska preparat än opioider i minst fyra veckor samt att 
patienten inte heller under samma period får dricka alkohol. 

Detta är två exempel på generella och allt för strikta krav som försvårar för den som 
har ett opioidberoende att komma in i LARO-behandling. 

Två andra exempel är region Västmanland och Dalarna. Region Västmanland anger 
att det i LARO-programmet av medicinska säkerhetsskäl som regel inte accepteras 
ett bruk av alkohol eller andra beroendeframkallande substanser. Region Dalarna 
menar att läkemedelsassisterad behandling inte får ordineras om patienten är 
beroende av alkohol och/eller andra narkotiska preparat då beroende i kombination 
med läkemedelsassisterad behandling innebär risker för patienten. 

Problemet med både Västmanland och Dalarna är att deras skrivningar utgör 
generella bestämmelser och att de inte har den individuella medicinska risken som 
startpunkt.  

Region Gävleborg ställer i sitt vårdprogram ett krav på frånvaro av sidomissbruk 
för att få påbörja LARO-behandling.6 I region Norrbotten gäller att om det eventuellt 
finns ett sidomissbruk så informeras patienten om att behandling kan påbörjas när 
det upphört. Dock med kompletteringen att en ”inneliggande abstinensbehandling 
kan planeras om patienten uppvisar ett sidomissbruk av hög intensitet”.

I dessa fall ger regionerna uttryck för generella krav som begränsar tillgången till 
LARO-behandling på ett sätt som inte är i linje med föreskrifter och kunskapsstöd.

5 Med regelbundet avses minst tre gånger per vecka.

6 I samband med att region Gävleborg skickade in sitt styrdokument om LARO-vården i början av 2021, skrev regionen att det stod inför 
en uppdatering. Det dokument som vi har granskat är det som Samsjuklighetsutredningen fick del av.
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Avslut av behandling
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd innehåller inte specifika bestämmelser 
gällande den femte och sista fasen i LARO-behandlingens vårdkedja, avslut av 
behandling. Det beror på att opioidberoende är en kronisk sjukdom och att det ofta 
behövs långvarig eller till och med livslång behandling.

Det som ligger närmast till hands som viktigt för regionerna att förhålla sig till 
handlar sedan 2016 snarast om planen för och uppföljningen av vården. Det finns 
tydliga kriterier gällande utformning av den behandling som erbjuds (se faktarutan 
nedan). En viktig utgångspunkt är att individens behov av stöd kan variera (stort) 
över tid.7

KORTA FAKTA 
Vårdkedjans femte fas: eventuellt avslut
Enligt den senaste lydelsen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för LARO 
gäller följande för planen av vården: 

• Läkaren ska, i samråd med patienten, upprätta en plan för vården. I den 
ska framgå vilka behandlingsåtgärder som ska vidtas, i vilken tidsföljd som 
behandlingsåtgärderna ska komma, vilka mål och delmål som har satts upp 
för behandlingsåtgärderna, vilka medicinska kontroller som ska göras under 
behandlingens gång, och vilka särskilda villkor som gäller för behandlingen.

• Planen ska följas upp fortlöpande och i samråd med patienten omprövas  
en gång om året.

Råd och underlag för eventuellt avslut av behandling finns framför allt i kunskaps-
stödet (Socialstyrelsen, 2020). Den orsak till avslut av behandling som är intressant 
är om patienter av olika skäl ofrivilligt utesluts från LARO.8 

2016 togs de (tidigare) uttryckliga kraven på att i vissa situationer utesluta patienter 
ur behandling bort. Även spärrtiden för att återgå till behandling avskaffades. Det 
gör att kraven på vården måste vara höga när det kommer till uteslutning från LARO. 

Tre regioner är tvetydiga och deras skrivningar kan tolkas som att en hårdare och en 
mjukare uteslutningslinje blandas. Det är oklart vilken som väger tyngst i praktiken.

Det är region Halland som har en allmän inriktning på att uteslutning ska övervägas 
om patienten under längre tid än en vecka inte har deltagit i behandlingen, om 
patienten har upprepade återfall av missbruk i narkotika, om patienten missbrukar 
alkohol i sådan omfattning att det innebär en påtaglig medicinsk risk eller om 
patienten upprepade gånger manipulerat urinprov. Därutöver listas flera specifika 
skäl för uteslutning som drar åt det generella snarare än det individuella hållet. Till 
detta läggs att uteslutning medför tre månaders spärrtid för samtliga substitutions-
program i Sverige. Det senare är ett klart brott mot de nya LARO-föreskrifterna. 

7 Personer med opioidberoende kan vara både i remission, vilket innebär att symtom delvis har avtagit eller tillfälligt helt försvunnit, 
och aktivt bruk.

8 Avslut kan även ske på egen begäran och på grund av medicinska risker. När det gäller det senare ska dock LARO-behandlingen i 
första hand anpassas till individens eventuella medicinska risk och inte regelmässigt användas som orsak för avslut.
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Region Gävleborg listar liknande situationer som region Halland för när behand-
lingen ska avbrytas om en patient trots särskilda stödinsatser inte förmås medverka 
till syftet med behandlingen. Skrivningarna drar åt det generella hållet samtidigt 
som det finns öppningar för att patienter ändå kan bedömas vara lämplig att fort-
sätta behandlingen. Region Gävleborg skriver också att andra möjliga alternativ för 
att stötta upp runt patienten ska prövas innan avslutning.

Även region Jämtland-Härjedalen uttrycker sig på liknande sätt när det gäller 
uteslutningskriterier. I styrdokumentet skriver regionen att bristande följsamhet till 
behandlingsrutinerna kan medföra utskrivning ur LARO.

SAMMANFATTNING
Granskningen av vägar till behandling och bedömning som är den första fasen i 
LARO-behandlingens vårdkedja, visar att det i flera regioner finns generella regler som 
avviker från den individuella nytta- och riskbedömning av LARO som ska göras i varje 
enskilt fall. 

En slutsats är att regionerna i olika grad har anpassat sina LARO-verksamheter till 
rådande föreskrifter och riktlinjer. En konsekvens av det är att tillgängligheten till 
LARO-behandling inte blir tillräckligt hög.

Det är förhållandevis få regioner som ger uttryck för regler som drar åt det generella 
hållet när det gäller avslut av behandling genom uteslutning. Det är dock svårt att få 
ett grepp om vad skrivningar som samtidigt pekar på hårda och mjuka kriterier betyder 
för risken att bli utesluten från behandling i praktiken. Är det den hårdare eller den 
mjukare linjen som väger tyngst?

De hårda kriterierna liknar de fasta situationer för uteslutning som med de nya 
LARO-föreskrifterna från 2016 skulle försvinna. Det väcker frågor om vad som har gjorts 
tidigare i vårdkedjan för att undvika lägen som de tre exempelregionerna listar som 
skäl för uteslutning. I de faserna finns sannolikt mer att göra för att minska uteslut-
ningsriskerna. 

En annan slutsats är det finns skillnader mellan regionerna också när det gäller skäl för 
att avbryta behandlingen och att det i några fall ser ut som att föreskrifter, riktlinjer 
och kunskapsstöd inte efterlevs tillräckligt väl. Risken med det är att tillgången till och 
kvarstannande i LARO-behandling blir för begränsad.
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Regionerna behöver  
bli bättre
Den här rapporten visar att regionernas arbete med LARO leder till stora olikheter i 
tillgång till behandling och att regionerna behöver bli bättre på att bedriva LARO-
vården som det är tänkt: i enlighet med de föreskrifter, riktlinjer och kunskapsstöd 
som från 2016 syftar till att göra det lättare att få LARO-behandling i Sverige.

Som det är nu är tröskeln till LARO för hög och utbudet av vård för litet. Det hänger 
åtminstone delvis samman med allt för restriktiva bestämmelser som inte har någon 
grund i LARO-föreskrifterna. Det finns flera exempel på regioner som drar åt gene-
rella snarare än individuella bedömningar av nytta och risk med LARO. 

I Sverige har region Skåne klart bäst tillgänglighet. Det beror på att man i regionen 
har jobbat strategiskt och metodiskt med att utveckla LARO-vården sedan 2014. 
Antalet som deltar i LARO-behandling har ökat successivt och var i slutet av februari 
2022 nära 1 800 personer, vilket motsvarar 128 patienter per 100 000 i befolkningen. 
Det som ligger bakom region Skånes framgångar är: 

• Betydligt fler LARO-mottagningar med geografisk spridning och generösa 
 öppettider,

• Mer än halverade köer och väntetider för bedömning och inledning av 
 behandling,

• Bättre bemötande och mer fokus på psykosocialt stöd, och

• Fler som stannar kvar i behandling och färre (frivilliga och ofrivilliga) 
 utskrivningar. 

Om alla regioner nådde Skånes nivå skulle antalet personer i LARO-behandling 
nästan fördubblas och motsvara 13 400 personer. Målsättningen för Sverige borde 
dock vara att ligga på samma nivå som Norge. Det skulle innebära 154 patienter per 
100 000 i befolkningen och totalt 16 000 personer i LARO-behandling. 

Målsättningen för LARO-behandlingen i Sverige bör vara att varje region hittar sin 
rätta nivå. Då är både Norge och region Skåne viktiga riktmärken för att närma 
sig de faktiska behov som uppskattningsvis finns i befolkningen runtom i landet. 
Riktmärkena är på så sätt en god utgångspunkt för fortsatt regional analys och 
 utveckling av LARO. 

Det är också viktigt att på nationell nivå få fram en verklighetsnära bild av behoven 
av LARO genom exempelvis ett utvecklat och obligatoriskt kvalitetsregister eller 
liknande. I Sverige behöver vi bättre och säkra data och kunskap om hur många med 
opioidberoende som behöver vård.

Stora mänskliga och samhälleliga  
vinster med mer vård 
Det finns stora mänskliga vinster med LARO-behandling. Det handlar om bättre 
hälsa och livskvalitet och lägre narkotikadödlighet. Det finns även stora samhälls-
ekonomiska vinster eftersom behandling vid opioidberoende är kostnadseffektivt. 

Det är svårt att uppskatta samhällskostnaderna och Socialstyrelsen gör en försiktig 
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bedömning i det hälsoekonomiska underlaget till de nationella riktlinjerna för vård 
och stöd vid missbruk och beroende (Socialstyrelsen, 2019c). Den innebär en total 
samhällskostnad på 330 000 kronor per år för en tung narkotikamissbrukare, vilket 
också ligger till grund för bedömningen av kostnadseffektiviteten för behandling. 
Den bedömningen sammanfattas så här: 

En åtgärd som leder till ett års drogfrihet kan alltså totalt kosta 395 000 kr för 
att innebära en låg kostnad per QALY och 665 000 kr för en måttlig kostnad per 
QALY. […] Detta är grova beräkningar baserat på osäkra data. Uppenbart är 
dock att vinsterna är mycket stora av minskat tungt narkotikamissbruk (Social-
styrelsen, 2017b, s. 19).9

Enligt Västra Götalandsregionens beräkningar (VGR, 2021) antas LARO-behand-
lingen kosta i genomsnitt 107 000 kronor per år och patient.10 Det är samma kost-
nadsnivå som i region Skåne. Det gör att LARO-behandling innebär en mycket låg 
kostnad per QALY för personer med tung beroendeproblematik som uppnår drog-
frihet. Det gör att LARO-behandling kan ses som kostnadseffektiv.

Betinget för Sverige som helhet är i princip en fördubbling av antalet personer i LARO -
-behandling från den nivå som gäller i början av 2022. Vårdresurserna behöver öka 
ordentligt. De resurser som respektive region behöver skjuta till för att öka utbudet 
av LARO-behandling varierar stort beroende på hur nära eller långt ifrån regionerna 
ligger de 128 patienter per 100 000 i befolkningen som är riktmärket enligt region Skåne. 

På riksnivå behöver resurserna till LARO-vården öka från 730 miljoner kronor till 1,4 
miljarder kronor enligt de skattade beräkningar som finns i tabell 2 i appendix sist i 
rapporten.11 

Förutom ekonomiska resurser behövs även kvalitativa åtgärder där de viktigaste är 
sådana som leder till:

• Likriktning av tillämpning av föreskrifter och riktlinjer för att nå en jämlik och 
högkvalitativ LARO-vård över hela landet. 

• Förändrade synsätt på beroendeproblem med fokus på att få bort föråldrade 
och moraliserande uppfattningar. 

• Förbättrad samverkan mellan regioner, kommuner och staten (hälso- och sjuk-
vården, socialtjänsten och Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Försäkrings-
kassan).

Det finns goda möjligheter för regionerna  
att göra mer
Regionernas arbete med LARO behöver förbättras. Det finns en god förebild i 
Sverige, region Skåne. Det finns bindande föreskrifter som tydligt pekar ut vad som 
gäller. Det finns även enkla och lätt tillgängliga riktlinjer med rekommendationer 
såväl som kunskapsstöd för genomförandet av LARO-vården. 

Sjukvårdspolitiker och andra beslutsfattare i regionerna har goda möjligheter att 
vidta effektiva åtgärder och skjuta till resurser som leder till ett betydligt större 
utbud av LARO. Det behövs.

9 QALY står för kvalitetsjusterade levnadsår och avser att spegla såväl livskvalitet som livslängd vid hälsoekonomiska bedömningar av 
insatser inom hälso- och sjukvården. 

10 I de 107 000 kronorna per patient och år ingår kostnader för läkemedelsbehandling, personalkostnader, läkemedels- och laboratorie-
kostnader (VGR, 2021).

11 I tabell 2 framgår även de skattade behoven av ökade ekonomiska resurser för varje region.



18

Referenser 
Andersson, Lisa & Johnson, Björn (2017). ”Vårdval LARO – En målorienterad 
intressentutvärdering”. Augusti 2017. 

Dir. 2022:24. ”En svensk narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens 
utmaningar”. Kommittédirektiv.

Gedeon, Charlotte, Sandell, Mikael, Birkemose, Inge, Kakko, Johan, Runarsdottir, 
Valgerður, Simojoki, Kaarlo, Clausen, Thomas, Nyberg, Fred, Littlewood, Richard & 
Alho, Hannu (2019). ”Standards for opioid use disorder care: An assessment of Nordic 
approaches”. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, s. 1–13, 2019. https://journals.
sagepub.com/doi/10.1177/1455072518815322

Socialstyrelsen (2016/2020). ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende”. HSLF-FS 2016:1. Senaste 
lydelsen, ändrad t.o.m. HSLF-FS 2020:57. 

Socialstyrelsen (2017). ”Uppföljning av föreskrifter och allmänna råd om 
läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)”. December, 2017.

Socialstyrelsen (2019a). ”Kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och 
beroendeproblematik”. November 2019.

Socialstyrelsen (2019b). ”Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 
beroende. Stöd för styrning och ledning”. Januari 2019.

Socialstyrelsen (2019c). ”Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 
beroende. Hälsoekonomiskt underlag. Bilaga”. Januari 2019.

Socialstyrelsen (2020). ”Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. 
Kunskapsstöd – i hälso- och sjukvård och socialtjänst”. Mars 2020. 

SOU 2021:93. ”Från delar till helhet. En reform för samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet”. Delbetänkande av 
Samsjuklighetutredningen. November 2021.

VGR (2021). ”Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) i Västra 
Götalandsregionen. Kartläggning. Del 2, kostnadsberäkning”. Kunskapsstöd för 
psykisk hälsa. Västra Götalandsregionen, 2021-12-13.



19

Appendix. Skattade behov 
av ekonomiska resurser till LARO-
behandling i regionerna
Tabell 2. Skattade behov av ekonomiska resurser för LARO-vården i regionerna 
utifrån faktiskt antal i LARO-behandling och med region Skåne som riktmärke om 
kostnaden per patient och år är 107 000 kronor.

Region Skattad kostnad för LARO-
vården utifrån faktiskt antal i 

behandling enligt tabell 1

Skattad kostnad för LARO-vården 
utifrån antal i behandling vid 

region Skånes nivå

Skåne (riktmärke) 192 065 000 kr 192 065 000 kr

Gotland 6 099 000 kr 8 359 000 kr

Stockholm 185 110 000 kr 330 651 000 kr

Jämtland-Härje-
dalen 9 844 000 kr 18 085 000 kr

Östergötland 34 882 000 kr 64 358 000 kr

Västernorrland 17 976 000 kr 33 482 000 kr

Gävleborg 19 902 000 kr 39 466 000 kr

Uppsala 25 252 000 kr 54 036 000 kr

Västerbotten 17 441 000 kr 37 637 000 kr

Jönköping 22 684 000 kr 50 292 000 kr

Västra Götaland 92 983 000 kr 238 997 000 kr

Sörmland 15 729 000 kr 41 318 000 kr

Örebro 14 552 000 kr 42 045 000 kr

Kalmar 11 021 000 kr 33 861 000 kr

Värmland 12 198 000 kr 38 821 000 kr

Dalarna 12 412 000 kr 39 506 000 kr

Västmanland 11 342 000 kr 38 211 000 kr

Blekinge 5 243 000 kr 21 798 000 kr

Halland 9 844 000 kr 46 599 000 kr

Norrbotten 7 169 000 kr 34 240 000 kr

Kronoberg 4 387 000 kr 27 863 000 kr

Riket 728 135 000 kr 1 431 686 000 kr

Källa: Tabell 1 och VGR (2021).
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