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INLEDNING

Redan då metadonunderhållsbehandling av
heroinister introducerades i USA i början av
1960-talet framhöll Dole och Nyswander
(1965) vikten av att behandlingen komplette-
ras med insatser för social rehabilitering. Den-
na princip fanns med då behandlingsformen
introducerades i Sverige år 1966 av professor
Lars Gunne och medarbetare vid Ulleråkers
sjukhus i Uppsala. Idag finns svenska meta-
donprogram även i Stockholm, Lund och
Malmö. Verksamheten är strukturerad och
regleras, bl.a. vad gäller intagningskriterier
och patientantal, av Socialstyrelsen (SOSFS
1990:16). Där krävs bl.a. att sökanden har
minst fyraårigt dokumenterat intravenöst opi-
atmissbruk, prövat drogfri behandling, fyllt
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20 år, ej är avancerad blandmissbrukare samt
har en acceptabel valfrihetssituation (ej häk-
tad eller i fängelse etc.). Sedan år 1999 får
programmen omfatta högst 800 patienter
(SOSFS 1999:20). Dessutom har gemensam-
ma riktlinjer beträffande principer och mål
för verksamheten utarbetats av ansvariga vid
de fyra programmen och sammanställts i ett
särskilt dokument (Bessfelt et al. 1997). Där
uttrycks följande: Målen för metadonbehand-
lingen är alltid missbruksfrihet, stabilisering
och rehabilitering, det terapeutiskt verksam-
ma inom metadonbehandling är inte främst
läkemedlet metadon. Metadon är en del av ett
brett vårdprogram som ger möjlighet att sta-
bilisera patientens sociala och psykiska situa-
tion (ibid., 10). Den principiella inriktningen
för de svenska metadonprogrammen är där-
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med vad som snarast skulle kunna kallas ”me-
tadonunderstödd rehabilitering”.

Behandlingen i flera andra länder är dock
annorlunda utformad och sociala rehabilite-
ringsinsatsers roll diskuteras (Gossop &
Grant 1991). I flera länder, bl.a. Nederländer-
na, England och Frankrike, dominerar meta-
donprogram som saknar dessa inslag. I Eng-
land har metadon huvudsakligen distribue-
rats genom allmänläkare – en ordning som nu
ifrågasatts p.g.a. stora skillnader i dosering
och administrationsform (Mars & Berridge
2001; Strang & Sheridan 2001). I Nederlän-
derna förs en debatt mellan anhängare och
motståndare till s.k. metadonbussar som delar
ut metadon till heroinister i gathörnen, utan
vare sig andra insatser eller krav på drogkon-
troll. Martin Kooyman (personlig kommuni-
kation, AG), som dels startade Nederländer-
nas första metadonprogram, dels startade dess
första drogfria terapeutiska samhälle Emilien-
hof, kritiserar metadonbussarna för att de inte
medverkar till någon psykosocial normalise-
ring, medan Dirk Korf (pers. kom. AG) me-
nar att metadon bör hanteras som andra medi-
ciner och att det är orimligt att begära att
metadonpatienter skall tvingas underkasta sig
psykosociala program för att få rätt till meta-
don, även om sådana kan bidra till deras reha-
bilitering. Den ursprungliga tanken att meta-
donbussarna skall fungera som inslussning till
i någon mening fastare organiserade meta-
donprogram, i detta fall lokala hjälpcentra el-
ler allmänläkare, tycks inte fungera. I stället
fungerar bussarna i ännu högre grad som ”ut-
slussning” från dessa såsom varande mindre
kravfyllt alternativ. Från alla tre typerna av
program är det många som slutar och återgår
till heroinbruk (Korf 1995). I andra länder
betonas psykosociala insatser, men organisa-
tionen ser olika ut. I Tyskland kan allmänlä-
kare förskriva metadon under förutsättning
att det bl.a. finns kontrakt om vem som står
för psykosociala insatser till patienten (Ing-
bert Weber, pers. kom., AG). I Norge förs f.n.

en diskussion om upprättande av integrerade
program där metadonpatienter inledningsvis
skulle delta i motsvarande program som ges i
terapeutiska samhällen, bl.a. utifrån erfaren-
heter att socialtjänsten har svårt att ge dessa
patienter motsvarande psykosocialt stöd (Fu-
ruholmen & Slater 2001).

Utvärderingar både i USA och i Sverige har
visat att metadonunderhållsprogram är effek-
tiva jämfört med traditionell drogfri narko-
manvård (Grönbladh & Gunne 1981; Ball &
Ross 1991). Utifrån en metaanalys av 35 un-
dersökningar menar Marsch (1998) att meta-
donbehandling kraftigt minskar bruket av he-
roin och andra opiater, narkotikarelaterad
brottslighet och riskbeteende för HIV/AIDS.
Å andra sidan har Fiellin och medarbetare
(2001) visat att en relativt stor andel (ca 40-
50 %) av patienter i metadonprogram miss-
brukade droger oavsett om de deltog i federalt
program eller fick metadon genom särskilt ut-
bildade allmänläkare. Många forskare menar
dock att behandlingsresultaten blir bättre i
program med ett kompletterande psykosoci-
alt behandlingsutbud jämfört med program
som inte erbjuder patienterna mer än meta-
don (Grönbladh & Gunne 1989; Ball & Ross
1991; Hagman 1994; Blix 1995). Bl.a. har
man    betonat betydelsen av psykosociala in-
slag för metadonpatienternas psykiska hälsa
och för reduktion av deras sidomissbruk
(McLellan et al. 1993; Belding et al. 1997).
Samtidigt pekar en studie på att avhoppare ur
metadonprogram får betydligt sämre utveck-
ling än de som fortsätter i programmet, och
att avhopparna redan tidigare haft större pro-
blem med följsamhet och sidomissbruk som
borde ha krävt kompletterande insatser (Cac-
ciola et al. 1998). Samma studie visar också
att det är vanligt att de psykosociala proble-
men minskar tydligt under de två första må-
naderna i metadonbehandling, men att ytter-
ligare förbättring inte inträffar, förmodligen
därför att betydelsen av fortsatt psykosocial
eftervård underskattas. Metadonprogram
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som kompletteras med psykosociala insatser
har visat sig ha bättre följsamhet och leder till
mindre heroinmissbruk än långvarig avgift-
ning som också kompletteras med psykosoci-
ala insatser (Sees et al. 2000).

Brukarstudier, dvs. undersökning av bru-
karnas inställning till metadonprogrammen,
är fåtaliga. Korf (1995) har undersökt neder-
ländska heroinmissbrukares attityder till tre
olika slags metadonprogram (i ordning från
låg grad av struktur till hög grad av struktur:
metadonbussar, lokala hjälpcentraler samt
Jellinekinstitutet) och ett lågtröskelprogram
för kontakt och sprutbyte. Inte oväntat visa-
de studien att Jellinekinstitutet nådde betyd-
ligt färre än bussarna, samt att de som önska-
de sluta eller minska sitt missbruk uppskat-
tade Jellinekinstitutet mer, medan de som
hade andra motiv uppskattade mindre krä-
vande alternativ mer. Program med mer
struktur uppskattades för engagemang men
kritiserades för auktoritära och övervakande
inslag. Studien undersökte inte eventuellt
behov av och inställning till psykosociala in-
satser vid sidan av metadon (huvudsakligen
aktuellt vid Jellinekinstitutet). En annan
brukarstudie gjordes av Fountain m.fl.
(2000), och gäller olika grupper av missbru-
kares (klienter, ex-klienter och potentiella
klienter) bedömning av behov som mötts el-
ler inte mötts i olika vårdalternativ, ej be-
gränsat till metadonprogram. De tjänster
som berördes var huvudsakligen av medi-
cinsk karaktär, men kunde också handla om
barnavård och hjälp till psykosocial rehabili-
tering. Dessutom efterfrågades, främst bland
kvinnor, rådgivning (counseling) och emo-
tionellt stöd för att kunna leva drogfritt eller
med individuellt anpassad metadondose-
ring. Ett antal av dem ville också få kontakt
med f.d. missbrukare med motsvarande erfa-
renheter som de själva, och som kunnat ta
sig ur problemen. Kunskapen bland potenti-
ella klienter om möjliga tjänster var dålig.

Vilka konkreta psykosociala insatser kan då

ingå? Ball och Ross (1991) identifierade tio
komponenter i personalens arbete, utöver det
som är direkt kopplat till läkemedlet meta-
don: hjälp med koordinering av olika insatser
(case management), etablering och upprätt-
hållande av kontakt med annan social service,
inledande probleminventering (intake assess-
ment), individuella stödsamtal, gruppterapi,
mindre strukturerade kontakter med patien-
ter såsom ett ”hej i korridoren” (brief con-
tacts), stöd till familj/familjeterapi, psykolo-
gisk hjälp/bedömning, yrkesvägledning, samt
utbildning och information till patienter.

I Sverige har det psykosociala innehållet i
behandlingen vid metadonprogrammet i Ul-
leråker (Uppsala), kortfattat beskrivits av
Grönbladh och Gunne (1989). Dessutom
finns foldrar i varje program vilka lämnas till
patienterna med information om de olika de-
larna i behandlingen. Det saknas ännu forsk-
ning kring den praktiska tillämpningen av det
psykosociala behandlingsinnehållet i de
svenska metadonprogrammen, bland annat
om hur patienterna värderar dessa insatsers
betydelse och i vilken mån de bedömer att de-
ras behov tillgodoses. Särskilt mot bakgrund
av debatten i Nederländerna är detta en di-
mension av problemet som bör studeras. En
annan dimension är om psykosociala insatser
bör organiseras inom ramen för metadonpro-
grammet eller kan ges genom socialtjänstens
allmänna utbud. Syftet med studien är därför
för det första att göra en aktuell inventering
av det psykosociala behandlingsinnehållet vid
de svenska metadonprogrammen, och för det
andra att undersöka hur metadonpatienterna
värderar dessa inslag samt hur skillnader i
kön, tid i behandling, och mellan program
som organiserats på olika sätt påverkar värde-
ringen. Studien har däremot inte ambitionen
att studera effekterna av insatserna t.ex. i ter-
mer av missbruk och psykosocialt fungeran-
de.
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MATERIAL OCH METOD

Undersökningen genomfördes i två steg där
det första var att inventera de psykosociala in-
satserna vid samtliga metadonprogram i
Sverige. I det andra steget lät vi denna inven-
tering ligga till grund för en enkätundersök-
ning riktad till de patienter som deltog i dessa
program.

Inventering

Inventeringen genomfördes med hjälp av
halvstrukturerade intervjuer med ansvariga
vid samtliga metadonprogram i Sverige, som
informerades om att studien planerades för att
resultaten skulle publiceras i artikelform. Till
hjälp för intervjuerna gjordes en intervjuguide
för att täcka så breda områden som möjligt av
olika tänkbara insatser.1  Material från de oli-
ka programmen har också använts i invente-
ringen. Sammanställningen av intervjuerna
har granskats av de intervjuade.

Enkät

Enkätundersökningen genomfördes helt ano-
nymt. Inledningsvis fanns frågor om de sva-
randes kön, tid i behandling samt program-
tillhörighet. Uppgift om ålder berördes däre-
mot ej i enkäten. Vi bedömde det som viktigt
att enkäten begränsade kraven på uppgifter
om respondenten, då risken annars fanns att
svarsbenägenheten kunde minska. Trots den-
na försiktighet fick vi uppgift om att enstaka
patienter avstått från att svara för att de miss-
tänkte att de kunde identifieras.

Vidare bestod enkäten av frågor där patien-
terna, med hjälp av sjugradiga Likertskalor,
ombads skatta hur viktiga de bedömer att res-
pektive psykosocialt inslag är, samt i vilken mån
de anser sig få sina eventuella behov tillgodosed-
da på området i fråga. Följande psykosociala

inslag togs upp: Kontaktperson, daglig aktivi-
tet, återfallsprevention, samtalsterapi, anhöri-
gas delaktighet i behandlingen, samverkan
med socialtjänsten, samt möjlighet att påver-
ka sin behandlingsplan. Då inventeringen vi-
sade att inslag på vissa orter sker i program-
mets egen regi och på andra orter genom sam-
verkan med andra aktörer, formulerades en-
käten neutralt i förhållande till detta. Enkäten
avslutades med en öppen fråga där patienter-
na fick uttrycka önskemål om olika insatser.

Totalt har 190 av 296 tillfrågade besvarat
enkäten (64 %). Svarsandelarna skiljer mel-
lan de olika programmen. I Uppsala distri-
buerades enkäten, på grund av programmets
omfattande distansbehandling, per post till
patienterna. För att garantera patienternas
anonymitet sändes enkäterna ut av persona-
len, med bifogade svarskuvert till Institutio-
nen för Socialt Arbete, Östersund. Totalt 80
enkäter skickades ut och 39 svarade (49 %).
I Stockholm har behandlingspersonal vid de
olika mottagningarna delat ut enkäten till de
patienter som kommit på besök. Svaren har
återlämnats i förslutna kuvert. Av totalt 112
tillfrågade patienter svarade 80 (71 %). I
Malmö har utdelningen skett på samma vis
som i Stockholm. Ungefär 50 patienter till-
frågades och 32 svarade (ca 64 %). I Lund
har samtliga 55 inskrivna patienter tillfrågats
antingen vid besök på mottagningen eller
per post sänt av personalen med bifogade
svarskuvert till Institutionen för Socialt Ar-
bete, Östersund. Ett brev har återkommit
p.g.a felaktig adress, medan 39 besvarade en-
käten (71 %). Svarsfrekvensen tycks i viss
mån sammanhänga med distributionsfor-
men. Brev med bilagda svarskuvert har viss
tendens att bli liggande, medan enkäter som
kan lämnas i anslutning till besök besvaras i
högre grad. Jämförelse mellan de olika pro-
grammens svarsgrupper har kunnat göras
vad gäller kön och tid i programmet. Resul-
tatet framgår av tabell 1.

Tabell 1 visar att svarsgrupperna från de
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fyra programmen har en likartad könsfördel-
ning. När det gäller tid i programmet finns en
betydande spridning inom samtliga program
och skillnaderna mellan programmen är där-
för inte statistiskt säkerställda (ANOVA:
p=0,12). Post Hoc test (LSD) visar dock skill-
nad mellan extremfallen Stockholm och Lund
(p=0,03), där Lund har relativt sett fler pa-
tienter med lång tid i programmet än Stock-
holm har. Ett antal enkäter var ofullständigt
ifyllda. Bland annat hade några missat att
vända blad. Det bedöms dock ej ha någon be-
tydelse för de jämförelser som görs.

INVENTERING AV PSYKOSOCIALA INSLAG

Likartade inslag

Vissa inslag förekommer i alla fyra program-
men och även om viss variation finns i ut-
formningen är likheterna i dessa inslag större
än skillnaderna. Det gäller främst den sociala
utredning som görs inför antagandet i pro-
grammet och kontaktmannaskapet sedan pa-
tienten antagits.

Social utredning. Efter ansökan görs en om-
fattande social och medicinsk utredning som
inkluderar uppväxt, sociala förhållanden, be-
handlingshistoria, psykiatriska besvär, miss-
brukskarriär och kriminalitet. Detta kräver
den sökandes medverkan och samtycke till in-
syn i kriminalvårdsregister, sjukvårds- och so-
cialtjänstjournaler. När sammanställningen är

klar bereds den sökande möjlighet att ut-
trycka sina önskemål. Därefter fattas beslut
om den sökande accepteras för behandling el-
ler ej. I Uppsala görs denna utredning av an-
svariga inom metadonprogrammet. I Stock-
holm gör socialtjänsten en social utredning,
som sedan kompletteras av metadonprogram-
mets utredningssekreterare. I Lund och Mal-
mö krävs att socialtjänsten har gjort en social
planering.

Kontaktperson. Då patienten ställts in på
metadon, vanligen i slutenvård, upprättas en
regelbunden kontakt med en kontaktperson
inom metadonprogrammets öppenvård (eller,
för stockholmare, med två kontaktpersoner).
Kontakten sker på avtalade tider, i början in-
tensivt för att senare glesas ut och anpassas ef-
ter patientens behov. Patienten kan också ta
initiativ till kontakt mellan de avtalade tider-
na. Främst i Uppsala, men även i viss ut-
sträckning i Lund, bedrivs distansvård (se
nedan). Då sköts kontakten per telefon. I
Uppsala betonas att kontaktpersonen därutö-
ver besöker patienten på hemorten och ar-
rangerar nätverksträffar. I övriga program sker
kontakten i samband med patientens besök
på mottagningen. Samtliga program under-
stryker vikten av den personliga kontakten.
Kontakten består av stödjande samtal om oli-
ka individuella problem samt diskussion om
regler och rutiner. Ofta diskuterar kontakt-
personen också hälsotillstånd, återfallspreven-
tion, relationer och kriminellt tänkande. I
Malmö och Lund betonas vikten av att all

Tabell 1. Svarsgruppernas könsfördelning i procent samt genomsnittlig tid i programmet (medelvärde med stan-
dardavvikelse)

Totalt Uppsala Stockholm Lund Malmö

                                    n= 190 39 80 39 32

Andel kvinnor, % * 29,8 27,0 29,7 32,4 29,0

Tid i programmet, antal

månader, m (sd) ** 55,5 (60,7) 64,0 (49,4) 45,1 (54,8) 72,2 (80,0) 50,8 (56,2)

*   för 11 personer saknades uppgift om kön
** för 13 personer saknades uppgift om tid i programmet
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personal lär känna alla patienter för att bygga
upp en tillitsfull relation mellan patient och
mottagning.

Uppsalaprogrammet

Programmet ingår i Beroendekliniken vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala och har hela
Sverige som upptagningsområde, förutom
Stockholm och Syd-Sverige. I mars 2001 var
165 patienter inskrivna. Inom programmet
finns 24 anställda varav 16 arbetar inom slu-
tenvården och åtta inom öppenvården. Be-
handlingen inleds med sex veckors slutenvård
på Beroendekliniken då läkarundersökning,
provtagning och inställning av metadon sker.
Patienten deltar då i undervisning i metado-
nets medicinska egenskaper, historik och
forskning, livsåskådning, etik och moral, livs-
stil, öppenvårdsrutiner, återfallsprevention,
sexualitet, hepatit C och HIV/AIDS. Patien-
ten erbjuds även samtal med psykolog. Om
patienten bedöms ha behov av ytterligare
samtalskontakt kan metadonprogrammet re-
mittera patienten till exempelvis en psykolog
på hemorten. Vidare görs en social planering
inför utskrivning från slutenvården till upp-
följning i öppenvård tillsammans med läkare,
kurator, behandlare i öppenvård samt social-
sekreterare och/eller annan från hemorten.
Till detta möte inbjuds även anhöriga som
samtidigt får information om behandlingen.
Återbesök på sjukhuset sker efter ca en månad
och därefter minst en gång per år.

Ett fungerande samarbete mellan metadon-
programmet och andra aktörer i patientens
nätverk exempelvis socialtjänst, frivård, läkare
och terapeut bedöms som mycket viktigt för
att behandlingen skall ge goda resultat. Vidare
är samarbetet med hemortens apotek viktigt
då patienten under den första tiden dricker
sin dos metadon på apotek. Senare kan pa-
tienten hämta ut doser några gånger per
vecka. Patienten skall lämna tre urinprov per

vecka. Två av dessa lämnas på apoteket i sam-
band med doshämtning. Det tredje skall vara
övervakat och lämnas på vårdcentral, sjukhus
eller annan mottagning.

Stockholmsprogrammet

Metadonverksamheten i Stockholm är en del
av Beroendecentrum och har betydligt fler
deltagare än andra program. Vid intervjutill-
fället i april 2001 hade programmet 322 in-
skrivna patienter och 96 anställda. Verksam-
heten indelas i fyra faser utifrån patienternas
tid i programmet och rehabiliteringsgrad.
Slutenvård ges på S:t Görans sjukhus. Vidare
finns ett team för nyinställning då patienterna
dagligen   kommer till mottagningen för att
dricka sin metadondos och lämna övervakade
urinprov, delta i föreläsningar, gruppunder-
visning om metadon samt delta i andra obli-
gatoriska aktiviteter. Efter tre månader flyttas
patienten över till något av de tre s.k. mo-
derteamen. Därefter kan intensiteten i kon-
trollen minskas beroende på hur det går för
patienten. För patienter som varit med i pro-
grammet i minst fem år, varav de senaste två
åren utan anmärkningar vad gäller sidomiss-
bruk etc., finns ytterligare ett team: ”Funkis”,
och för dem som vill ha stöd och hjälp med att
gradvis trappa ner och bli kvitt metadonet
finns ”Trappan”.

Personalen vid de olika teamen arbetar i
vårdpar, oftast bestående av en sjuksköterska
och en mentalskötare. Behandlande läkare i
metadonprogrammet är psykiatriker. Patien-
ten träffar sin läkare cirka två till tre gånger
per år och diskuterar då främst frågor relatera-
de till metadonet. Psykologer vid några av
mottagningarna tar emot patienter för kortare
stödsamtal. Finns större behov remitteras pa-
tienten till klinikens psykoterapiteam. Här
kan patienten och dennes anhöriga också få
familjeterapi och behandling hos detta team
är kostnadsfritt. Anhöriga till metadonpatien-
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ter erbjuds också att delta i återkommande fö-
reläsningar i klinikens regi. Utöver informa-
tionen om metadonbehandling diskuteras
frågor kring att vara patient och anhörig. An-
hörigverksamheten är öppen för de personer
som patienten betraktar som sina anhöriga,
t.ex. föräldrar, syskon och vänner. Om patien-
ten önskar kan anhöriga dessutom vara med
vid patientens besök på mottagningen.

Programmet anordnar dagligen aktiviteter
för patienterna såsom öppna föreläsningar,
studiecirklar, fysiska aktiviteter, utflykter samt
en särskild tjejgrupp. Dessa aktiviteter funge-
rar även som social färdighetsträning, då pa-
tienterna får umgås i grupp och vistas ute i
samhället bland ”vanliga” människor. Under
fas ett hör återfallsprevention till en av de
obligatoriska delarna i informationen och ut-
bildningen som ges till samtliga metadonpa-
tienter. Det finns också möjlighet att senare
under behandlingen delta i särskilda grupper
för återfallsprevention som leds av behandlare
från kliniken. Om en patient återfallit disku-
teras detta alltid mellan patient och kontakt-
person. Ibland används ett särskilt instrument
för denna diskussion som kallas Praktisk åter-
fallsgranskning.

Eftersom socialtjänsten alltid är beställare
av metadonbehandlingen, har alla patienter
en socialsekreterare och metadonprogrammet
eftersträvar att denna ska ha en fortsatt tät
kontakt med patienten. Samarbetet mellan
program och socialtjänst kan exempelvis
handla om hjälp att finna lämpligt boende.
Programmet samarbetar också med Arbets-
marknadsinstitutet (AMI) respektive samver-
kansorganet mellan Socialtjänsten, Kriminal-
vården och AMI (KRAMI) för att de patien-
ter som är redo för att arbeta ska få hjälp att
finna en lämplig sysselsättning.

Lundaprogrammet

År 1990 startades metadonmottagningen vid

Psykiatriskt Centrum i Lund. Upptagnings-
området är Södra Sveriges sjukvårdsdistrikt
(Växjö och söderut). Vid intervjutillfället i
mars 2001 var 55 metadonpatienter inskriv-
na. På mottagningen är åtta personer anställ-
da. Fasta ramar och regler betonas. Behand-
lingen inleds med avgiftning och när patien-
ten uppvisat tre rena urinprov i följd påbörjas
metadoninställningen antingen på sluten-
vårdsavdelningen eller polikliniskt. Under in-
ställningsfasen kommer alla patienter dagli-
gen till mottagningen för att lämna övervaka-
de urinprov och inta sin metadondos. Patien-
terna är välkomna att kontakta mottagningen
även utanför de bestämda tiderna. Om pa-
tienten uppvisar drogfria prover och följer be-
handlingsplanen, minskas intensiteten i kon-
trollen. Framkommer det att en patient är i
behov av samtal med psykolog finns denna
insats att tillgå på mottagningen eller via Nar-
kotikarådgivningsbyrån. Psykosociala be-
handlingsinslag, utöver vad som beskrivits
ovan, ska patienten få beviljade från social-
tjänsten i sin hemkommun. På begäran från
patienten kan kontaktpersonen skriva intyg
till socialtjänsten, i vilket det intygas att pa-
tienten är i behov av en speciell insats. Pro-
grammet bedriver också ett nära samarbete
med de apotek där utlämning av metadon
sker.

Malmöprogrammet

Metadonmottagningen i Malmö startades år
1992 och drivs som en del av Alkohol- och
Narkotikakliniken. Upptagningsområdet är
framförallt Malmö stad. Sökande som kom-
mer från andra delar av Skåne hänvisas till
mottagningen i Lund. Vid intervjutillfället
fanns 67 patienter inskrivna. Mottagningen
har sex anställda. Metadonbehandlingen in-
leds med att patienten läggs in för avgiftning.
När patienten lämnat rena urinprov ges första
dosen metadon. Nästa steg i behandlingen är
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inställningsfasen då patienten kommer dagli-
gen för att få metadon, lämna urinprov och
träffa sin kontaktperson. Det finns även pa-
tienter som vistas på slutenvårdsavdelning el-
ler behandlingshem under inställningsfasen.
Efter inställningsfasen är det den enskilde pa-
tientens situation som avgör hur ofta han/hon
måste komma på kontroll, dock aldrig mindre
än en gång per vecka.

Metadonprogrammet har ett samarbete
med Arbetslivslänken som är en del av social-
tjänsten i Malmö. Metadonpatienter som va-
rit drogfria i sex månader och fått en anställ-
ning kan, om de fått godkännande från meta-
donprogrammet, ansöka hos Arbetslivslänken
om att arbetsgivaren ska få 50 procent av lö-
nen betald därifrån. Programmet samarbetar
också med socialtjänst och apotek. Metadon-
patienterna kan få viss ekonomisk rådgivning
och hjälp att initiera skuldsaneringsprogram
av mottagningens kurator. Därefter är det so-
cialtjänsten som tar över. Framkommer det
att patienten har behov av terapisamtal kan en
remiss skrivas till Alkohol- och Narkotika-
mottagningens psykologer.

I tabell 2 ges en översiktlig sammanställ-
ning av de psykosociala insatser som ges i res-
pektive programs egen regi enligt ovanstående
inventering. De inslag som anges med ”ja” är
reguljära och strukturerade verksamheter som
i programmens egen regi erbjuds alla. De in-
slag som patienten endast kan få del av via re-
miss, anges i tabellen med ”nej”. Med ”under
introduktion” avses för Uppsalaprogrammet

att inslagen endast ges under de sex första
veckorna. Beträffande återfallsprevention i
övriga program betyder ”i viss mån” att insla-
get erbjuds alla, men endast ges vid behov
inom ramen för samtalen mellan patient och
kontaktperson.

ENKÄTUNDERSÖKNING OM
PSYKOSOCIALA INSLAG

Tabell 3 presenterar den samlade bilden av
patienternas bedömning av hur viktigt res-
pektive psykosocialt inslag är medan tabell 4
presenterar motsvarande bild av hur patien-
terna bedömer att deras behov på respektive
område har tillgodosetts.

De olika inslagens vikt varierar kraftigt be-
roende på vilket inslag det handlar om (tabell
3). Kolumnen som anger summan av högre
skattningar (5-7), visar att det finns en stor
enighet kring vikten av att kunna påverka sin
behandlingsplan, då närmare 90 procent har
bedömt inslaget som viktigt. Omkring 60
procent bedömer att det är viktigt att ha kon-
takt med sin kontaktperson och att ha en dag-
lig aktivitet/sysselsättning. Cirka hälften tyck-
er att återfallsprevention och samverkan med
socialtjänsten är viktiga, medan ungefär en
tredjedel tycker att samtalsterapi och anhöri-
gas delaktighet i behandlingen är viktiga.

Tabell 4 visar att skattningarna av hur even-
tuella behov tillgodoses är mer jämnt fördela-
de än bedömningarna av inslagens vikt. De

Tabell 2. Psykosociala inslag som erbjuds i metadonprogrammens egen regi

Insatser Uppsala Stockholm Lund Malmö

Social utredning Ja Ja Ja Ja

Kontaktperson Ja Ja Ja Ja

Samtalsterapi Under introduktion Ja Ja Nej

Återfallsprevention Under introduktion Ja I viss mån I viss mån

Anhörigverksamhet Under introduktion Ja Nej Nej

Aktiviteter/Sysselsättning Under introduktion Ja Nej Nej

Samarbete med socialtjänsten Ja Ja Ja Ja
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behov som tillgodoses i störst utsträckning är
kontakt med kontaktperson och påverkan av
sin behandlingsplan. Ungefär 60 procent be-
dömer att dessa behov tillgodoses. Mycket få
patienter har bedömt att deras behov inte alls
tillgodoses när det gäller kontakt med kon-
taktpersonen. Omkring hälften av patienter-
na skattar att deras behov av återfallspreven-
tion och daglig aktivitet tillgodoses, medan
cirka 40 procent gör den bedömningen av
samtalsterapi, samverkan med socialtjänst
samt anhörigas delaktighet.

Könsskillnader

Tabell 5 presenterar skillnader i hur män res-
pektive kvinnor bedömer vikten av olika in-
slag och hur behoven tillgodosetts baserat på
medelrangen för könen på varje skattnings-
skala. Vid ett n-tal på 170 skulle, om fördel-
ningen av skattningen är helt lika mellan kö-
nen, medelrangen för båda legat runt median-
värdet 85 (dvs. 170/2). Mann-Whitney’s
U-test prövar i vilken mån det finns stora av-
vikelser mellan könen i detta avseende.

Tabell 3. Patienternas bedömning av hur viktigt respektive psykosocialt inslag är. Procentuell fördelning av alla
svarande
Inslag n 1 = helt 2 3 4 5 6 7 = helt Summa

oviktigt avgörande 5-7

Påverka

behandlingsplan 186 3,2 – 1,6 5,9 11,3 28,5 49,5 89,2

Kontaktperson 185 4,3 7,6 13,0 15,7 20,0 16,8 22,7 59,5

Daglig aktivitet 186 8,1 3,2 14,0 17,2 22,6 14,5 20,4 57,5

Återfallsprevention 187 11,8 8,6 10,7 16,6 18,7 12,3 21,4 52,4

Samverkan med

socialtjänst 183 13,1 13,7 9,8 17,5 12,6 17,5 15,8 45,9

Samtalsterapi 187 18,7 15,0 13,4 14,4 17,1 10,2 11,2 38,5

Anhöriga delaktiga i

behandlingen 185 19,5 14,1 21,6 15,7 11,4 7,6 10,3 29,2

Tabell 4. Patienternas bedömning av hur deras behov tillgodosetts gällande respektive psykosocialt inslag. Procen-
tuell fördelning av alla svarande
Inslag n 1 = inte 2 3 4 5 6 7 = helt Summa

alls och hållet 5-7

Kontaktperson 181 2,2 8,3 11,6 15,5 17,7 15,5 29,3 62,4

Påverka

behandlingsplan 180 10,0 11,7 7,8 12,2 12,8 17,8 27,8 58,3

Återfallsprevention 178 8,4 10,7 12,9 17,4 15,7 17,4 17,4 50,6

Daglig aktivitet 174 12,6 9,8 16,1 14,4 15,5 10,3 21,3 47,1

Samtalsterapi 178 15,2 16,9 11,2 12,9 14,6 10,7 18,5 43,8

Samverkan med

socialtjänst 171 11,1 15,8 14,6 17,0 15,8 9,9 15,8 41,5

Anhöriga delaktiga i

behandlingen 173 13,9 15,6 12,7 17,9 13,3 15,0 11,6 39,9
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Tabell 5 visar att vi har statistiskt säkerställ-
da könsskillnader vad gäller vikten av daglig
aktivitet samt samverkan med socialtjänsten.
För båda dessa inslag gäller att kvinnorna be-
dömer dem vara viktigare än männen gör. Ta-
bellen visar också tendenser till skillnader i
hur behoven tillgodoses när det gäller daglig
aktivitet, kontakt med kontaktpersonen samt
samverkan med socialtjänsten. Kvinnorna har
på dessa områden fått sina behov tillgodosed-
da mer än vad männen har.

Behandlingstidens betydelse

Sambandet mellan tid i metadonprogram och

bedömning av hur viktigt respektive inslag är
har prövats genom korrelationstestet Spearman’s
Rho, som testas för statistisk signifikans (tabell
6).

För fyra inslag finns signifikanta korrelatio-
ner, nämligen daglig aktivitet, återfallspreven-
tion, anhörigas delaktighet och samverkan
med socialtjänsten. Korrelationskoefficienter-
na är moderata och varierar mellan -0,17 och
-0,26. Riktningen är negativ för alla dessa, dvs.
inslagen bedöms viktigare av patienter tidigt i
programmet och mindre viktiga ju längre tid
de varit i behandling. Däremot fann vi ingen
korrelation mellan tid i programmet och pa-
tienternas skattning av hur deras behov på res-
pektive område tillfredsställts. Vi undersökte

Tabell 5. Skillnader mellan kön avseende skattning av vikten av olika inslag samt hur behoven tillgodosetts. Signi-
fikanstest av medelrang på respektive skattningsskala med Mann Whitney’s U-test

Skattning av inslagens vikt Skattning av hur behov tillgodosetts

N (m) N (kv) Män Kvinnor p N (m) N (kv) Män Kvinnor p

Påverka

behandlingsplan 125 52 85,8 96,7 e. s. 122 48 83,5 90,5 e. s.

Kontaktperson 125 51 84,9 97,3 e. s. 121 50 81,8 96,2 0,08

Daglig aktivitet 124 53 84,1 100,4 0,05 115 49 78,4 92,2 0,08

Återfallsprevention 125 53 87,6 94,1 e. s. 119 49 82,3 89,9 e. s.

Samverkan med

socialtjänst 122 52 80,6 103,7 0,005 115 46 77,0 91,1 0,08

Samtalsterapi 126 52 85,7 98,7 e. s. 120 48 84,1 85,6 e. s.

Anhöriga delaktiga

i behandlingen 125 51 85,6 95,5 e. s. 117 46 80,9 84,9 e. s.

e. s. = ej signifikant

Tabell 6. Korrelation mellan tid i programmet och patientskattning av olika inslags vikt

n Spearman’s Rho p

Påverka behandlingsplan 175 -0,01 e. s.

Kontaktperson 173 -0,07 e. s.

Daglig aktivitet 176 -0,26   0,001

Återfallsprevention 176 -0,23   0,002

Samverkan med socialtjänst 172 -0,17 0,03

Samtalsterapi 176 -0,03 e. s.

Anhöriga delaktiga i behandling 174 -0,17 0,03

e. s. = ej signifikant
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detta närmare genom att dela in materialet i sex
kategorier efter behandlingstid: högst 6 måna-
der (n=26), 7-12 månader (n=22), 13-24 må-
nader (n=23), 25-60 månader (n=47), samt 60
månader och mer (n=58). I 13 fall saknades
uppgift om tid i behandling. I alla grupperna
utom veterangruppen med mer än fem års be-
handlingstid ansåg mer än 60 procent att dag-
lig aktivitet är viktig, men i veterangruppen
hade denna andel sjunkit till 38 procent (Chi-
2: p=0,005). Motsvarande situation rådde när
det gäller återfallsprevention. I alla andra grup-
per ansåg mellan 55 och 74 procent att åter-
fallsprevention är viktig, men i veterangruppen
har denna andel sjunkit till 36 procent (Chi-2:
p=0,019). Inga andra skillnader var signifikan-
ta.

Skillnader mellan program

I tabell 7 presenteras en jämförelse mellan hur
patienterna i de fyra olika programmen skat-
tar vikten av olika inslag med hjälp av skatt-
ningsskalan i enkäten. Tabellen jämför medel-
rangen mellan de olika programmens skatt-
ningar och kan läsas på samma sätt som jäm-
förelsen mellan kvinnor och män ovan, dvs. i
vilken mån de olika gruppernas medelrang
avviker från medianvärdet.

Det finns skillnader mellan programmen
när det gäller hur viktiga insatserna bedöms
vara i två fall. Lundapatienterna ansåg oftare
än Uppsalapatienterna att återfallsprevention
och möjligheten att påverka behandlingspla-
nen är viktig. Motsvarande tendenser noteras

Tabell 7. Jämförelse mellan olika program i hur patienterna bedömer vikten av de olika inslagens betydelse. Med-
elrang som testas för signifikans (Kruskal-Wallis Test)

n Uppsala Stockholm Lund Malmö p

                                               n= 36-38 77-79 35-39 31-32

Påverka behandlingsplan 186 78,5 99,5 108,0 79,5 0,02

Kontaktperson 185 77,5 93,3 109,2 90,9 0,07

Daglig aktivitet 186 93,0 92,3 95,1 95,0 e. s.

Återfallsprevention 187 71,3 95,3 116,5 90,2 0,003

Samverkan med socialtjänst 183 78,8 95,1 88,0 104,8 e. s.

Samtalsterapi 187 82,4 94,2 112,4 84,5 0,06

Anhöriga delaktiga i behandling 185 87,7 90,2 105,6 90,9 e. s.

e. s. = ej signifikant

Tabell 8. Jämförelse mellan olika program i hur patienterna bedömer hur eventuella behov tillgodoses. Medelrang
som testas för signifikans (Kruskal-Wallis Test)

n Uppsala Stockholm Lund Malmö p

                                               n= 34-39 74-76 33-37 29-31

Kontaktperson 181 120,9 76,1 92,1 87,7 <0,001

Påverka behandlingsplanen 180 104,2 81,8 94,5 89,7 e. s.

Återfallsprevention 178 105,6 81,4 87,0 92,4 e. s.

Daglig aktivitet 174 106,0 84,8 74,9 87,8 0,06

Samtalsterapi 178 115,0 82,2 74,3 94,0 0,003

Samverkan med socialtjänsten 171 103,1 90,0 62,3 82,8 0,006

Anhöriga delaktiga i behandling 173 100,9 80,0 79,4 97,4 e. s.

e. s. = ej signifikant
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också för samtalsterapi och kontaktperson.
Tabell 8 presenterar på motsvarande sätt skill-
nader mellan hur patienter från de olika pro-
grammen bedömer att de får sina behov till-
godosedda.

Uppsalapatienterna anser oftare än Stock-
holmspatienterna att deras behov av kontakt
med sin kontaktperson har tillgodosetts.
Uppsalapatienterna anser dessutom oftare än
Lundapatienterna att deras behov tillgodo-
setts när det gäller samtalsterapi och samver-
kan med socialtjänsten, samt en motsvarande
tendens när det gäller daglig aktivitet.

Efterfrågan på ytterligare insatser

Om patienterna skattar att ett visst inslag är
viktigt och samtidigt skattar att behoven där
ej uppfyllts kan man hävda att det är en indi-
kation på att patienten efterfrågar mer eller
kraftfullare insatser på området ifråga. Ju vik-
tigare patienten tycker att det är och ju min-
dre dennes behov tillgodosetts, desto starkare
kan man anta att denna efterfrågan är. För
varje program kan man därför analysera
mönstret av de parvisa skillnaderna mellan
dessa två skattningar. Det görs med Wilcoxon
Signed Ranks Test för parvisa jämförelser, som
visar (med ensidig signifikans) när vikten av
insatsen skattas högre än hur behovet tillfreds-
ställts. I Uppsala visar denna analys att vi har
en efterfrågan av större möjligheter att kunna
påverka sin behandlingsplan (p=0,04). I
Stockholm har vi en motsvarande efterfrågan
när det gäller inslagen daglig aktivitet
(p=0,01), återfallsprevention (p<0,05) samt
att påverka behandlingsplanen (p<0,001). I
Lund gäller detta daglig aktivitet (p=0,002),
samtalsterapi (p=0,002), återfallsprevention
(p=0,003), anhörigas delaktighet i behand-
lingen (p=0,03), samverkan med socialtjäns-
ten (p=0,03) samt möjligheten att påverka be-
handlingsplanen (p<0,001). I Malmö finns
motsvarande efterfrågan när det gäller sam-

verkan med socialtjänsten (p=0,01) och möj-
ligheten att påverka behandlingsplanen
(p=0,005), samt en tendens som tangerar sig-
nifikans när det gäller daglig aktivitet
(p=0,06).

Patienternas egna specifika önskemål

Relativt många (44 %) har utnyttjat möjlig-
heten att i enkäten ge konkreta önskemål om
inslag i metadonbehandlingen som de saknar
idag. De specifika önskemålen varierar natur-
ligtvis, men vissa återkommer. I redovisning-
en nedan representeras programmen av sina
begynnelsebokstäver.

Många synpunkter, totalt 40, handlar om
kvalitetsaspekter som ökad tillit, flexibilitet
m.m. Aderton personer (14 S, 4 L) tar upp
önskemål om ökad tillit, mindre strikt till-
lämpning, möjlighet att överklaga beslut eller
få insyn i utskrivningsnämndens hantering.
Åtta personer (3 U, 2 S, 3 M) önskar vidgade
möjligheter att resa och en upplever sig ha
länsarrest efter många års missbruksfrihet.
Nära relaterat till detta är de fem (3 U, 2 S)
som önskar få göra färre hämtningar av meta-
don på mottagning eller apotek, samt de nio
(2 U, 5 S, 2 M) som önskar mer flexibilitet
och hänsyn till individuella behov.

En annan typ av synpunkter handlar om
önskemål om fler och intensivare psykosocia-
la insatser. Här har vi främst de nio som vill
ha utökade aktiviteter (1 S, 4 L, 4 M), de sju
som önskar mer psykoterapeutisk behandling
(1 U, 2 S, 3 L, 1 M), samt de fyra som önskar
gruppsamtal (1 U, 2 L, 1 M). En person (S)
önskar anhörigstöd även till personer på an-
nan ort. Åtta personer (4 U, 1 S, 3 L) vill ha
hjälp med specifika problem såsom övervikt,
skuldsanering, sysselsättning, ensamhet och
social förankring. Sex personer (3 U, 1 S, 1 L,
1 M) önskar mer kontakt med läkare, kurator
eller kontaktpersoner. Två andra (1 S, 1 L)
tycker att det behövs mer personal, vilket väl
kan tolkas i samma anda. Fyra personer (2 U,
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2 L) vill att samarbetet med andra aktörer för-
bättras. I Uppsala gäller det arbetsförmedling-
en och metadonprogram i andra länder (i det
senare fallet för att kunna resa). I Lund gäller
det socialtjänsten. En betonar att samarbetet
fungerade i början men inte sedan och en
tycker att ingen bryr sig om att hjälpa denne
till ett värdigt boende.

Dessutom finns det ett flertal kommentarer
från samtliga program där patienterna ut-
trycker sin tacksamhet för programmet.

DISKUSSION

Inventeringen av de psykosociala inslagen vid
metadonprogrammen i Sverige visar att det
finns skillnader mellan programmen beträf-
fande organisation och utbud. Stockholms-
programmet har fler inslag som bedrivs i egen
regi. Framförallt Uppsala, men även Lund,
bedriver distansbehandling av många patien-
ter, vilket kräver samverkan med andra då vis-
sa insatser måste överlåtas till aktörer på hem-
orten. Uppsala ger dock omfattande inslag i
egen regi under de första sex veckorna. Såväl
Malmö- som Lundaprogrammen överlåter i
stället de flesta psykosociala inslagen på social-
tjänsten. Uppsalaprogrammet har en betyd-
ligt längre historia och deras arbetssätt kan
därför vara mer etablerat än i övriga program.

När det gäller patientenkäten är studiens hu-
vudsakliga fynd att det råder stor enighet bland
patienterna om att de psykosociala inslagen är
viktiga i behandlingen. Inget inslag bedöms
sammantaget som helt oviktigt. De inslag som
den största andelen av det totala antalet svaran-
de bedömer vara viktiga, är att kunna påverka
sin behandlingsplan. Detta understryks i pa-
tienternas önskemål om flexibilitet, tillit m.m.
Därnäst i vikt skattas att ha en kontakt med en
kontaktperson och att ha daglig aktivitet. En
stor andel patienter bedömer att deras behov av
olika psykosociala inslag tillgodoses, men även
här finns variationer.

Patienterna har mycket varierande och indi-
viduella behov, vilket framgår av spridningen
i svaren på i stort sett varje skattningsfråga.
Ett exempel som visar att patienterna har in-
dividuella behov är att patienterna som grupp
skattat vikten av anhörigas delaktighet lägre
än andra inslag. Samtidigt har drygt tio pro-
cent skattat vikten av inslaget som ”7”, dvs.
helt avgörande. Vi anar att detta kan förklaras
av att patienterna har mycket skiftande rela-
tioner till sina anhöriga.

Kvinnliga patienter lägger större vikt vid
daglig aktivitet och samverkan med social-
tjänsten än manliga patienter gör. Kvinnorna
tenderar också att anse att deras behov av dag-
lig aktivitet, kontakt med kontaktperson och
samverkan med socialtjänst tillgodoses i högre
utsträckning än männen gör, vilket kan tyda
på att kvinnorna artikulerat dessa behov bätt-
re än männen och att programmen varit ly-
hörda. Tendensen att kvinnliga missbrukare
uttrycker emotionella stödbehov mer än män
överensstämmer med fynden hos Fountain
m.fl. (2000).

Patienter som befinner sig i ett tidigt skede
av behandlingen lägger större vikt vid att ha
en daglig aktivitet eller sysselsättning, att få
träning i återfallsprevention, att anhöriga kan
bli delaktiga i behandlingen samt att samver-
kan fungerar med socialtjänsten, än vad pa-
tienter i senare skeden gör. Detta är naturligt,
då största risken för återfall finns i början och
det är också då man kan ha svårt att organise-
ra sin nya tillvaro med sysselsättning, relatio-
ner och olika frågor där socialtjänsten kan
hjälpa till. Den fördjupade analysen visade
dock, i överensstämmelse med Cacciola et al.
(1998), att behoven kvarstår under lång tid.
När det gäller återfallsprevention och daglig
aktivitet uttryckte huvuddelen av patienterna
som behandlats upp till fem år att detta var
viktigt, och drygt en tredjedel av dem som
behandlats ännu längre. När det gäller övriga
insatser skedde ingen påtaglig minskning av
behoven ens efter fem år.
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Som inventeringen visade finns skillnader i
programmens utbud och organisation. Det
behöver i och för sig inte styra vilken vikt pa-
tienterna lägger vid olika inslag. Ändå har vi
funnit att Lundapatienterna lägger större vikt
vid återfallsprevention och möjligheten att
påverka behandlingsplanen än patienterna i
de andra programmen.

Det är mer rimligt att finna skillnader mel-
lan programmen när det gäller hur behoven
tillfredsställts. Uppsalapatienterna anser ofta-
re än Stockholmspatienterna att deras behov
av kontakt med kontaktpersonen tillgodo-
setts. Det kan bero på en kombination av oli-
ka faktorer, t.ex. att Uppsalaprogrammet har
längre erfarenheter, eller att man där fått lägga
mer ansvar på kontaktpersonerna p.g.a. dis-
tansbehandlingen, eller att det är svårt att ska-
pa nära kontakt i Stockholm med dess många
patienter.

Uppsalapatienterna anser oftare än framför
allt Lundapatienterna att behovet av samtals-
terapi tillgodosetts. Båda dessa program har
omfattande distansbehandling. Båda erbjuder
samtalsterapi. Det är möjligt att fler Uppsala-
patienter faktiskt har fått samtalsterapi. Det
har vi i så fall inte kunnat inventera.

När det gäller aktivitet/sysselsättning finns
en skillnad som tangerar signifikans, nämli-
gen att Uppsalapatienterna bedömer att deras
behov tillgodosetts i större utsträckning,
medan främst Lundapatienterna ansett att de-
ras behov tillgodosetts i mindre grad. Dessa
insatser ges i programregi endast i Stockholm
och i viss mån i Uppsala, men ej i de båda
Skåneprogrammen. Dock har Malmö ett
samarbete med Arbetslivslänken i vissa fall.
Det är därför inte orimligt att behoven tillgo-
doses i mindre utsträckning just i Lund. Skill-
naden mellan Stockholm och Uppsala kan
tyckas paradoxal. Det hade tvärtom varit rim-
ligt med det omvända förhållandet dem emel-
lan eftersom Stockholm erbjuder fler aktivite-
ter i egen regi. En förklaring till att Stock-
holm inte gavs högre skattning än Uppsala,

skulle kunna vara att endast en mindre andel
av den mycket stora patientgruppen i Stock-
holm samtidigt är indragen i dessa dagliga ak-
tiviteter. Då har detta inte heller fått så stort
genomslag i studien.

Slutligen skattade framför allt Lundapatien-
terna att samverkan med socialtjänsten tillgo-
dosetts i mindre utsträckning än vad övriga
skattade. Där är policyn mer uttalad att soci-
altjänsten ska ta hand om allt icke-medi-
cinskt. Därmed är socialtjänstens roll mycket
central för Lundapatienterna, som tydligen
inte tycker att det fungerar lika bra. I Uppsa-
la, som också har distansbehandling, tycks de
däremot anse att detta fungerar bra.

Förhållandet mellan hur patienterna skattat
vikten av ett inslag respektive hur behovet av
samma inslag tillgodoses torde, då vikten skat-
tas högre och behovstillfredsställelsen lägre, in-
dikera att patienterna efterfrågar större eller
kraftfullare insatser på området ifråga. Begrep-
pet ”efterfrågan” avser alltså artikulerade otill-
fredsställda behov av vissa tjänster, och ska här
naturligtvis inte tolkas i ekonomisk mening.
En sådan efterfrågan finns vid samtliga pro-
gram när det gäller att påverka sin behand-
lingsplan. Därutöver önskar Stockholmspa-
tienterna mer återfallsprevention och daglig
aktivitet, Malmöpatienterna mer daglig aktivi-
tet och bättre samverkan med socialtjänsten,
medan Lundapatienterna önskar mer av samt-
liga inslag. Detta konstaterande säger emeller-
tid inget om huruvida dessa inslag bör organi-
seras internt i stället för genom samverkan med
andra. Det kan dock finnas anledning att göra
en översyn av insatserna eller samverkans-
formerna på de områden vid respektive pro-
gram där patienterna på det här sättet markerat
sin efterfrågan. Det är också viktigt att betona
att denna efterfrågan inte ska tolkas som miss-
nöje. Det har frågorna inte handlat om. Tvärt-
om finns det i patienternas egna kommentarer
många exempel på att även de som markerar
efterfrågan på flera områden i huvudsak är nöj-
da med programmen i stort.
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Studiens fynd kan vidare diskuteras i rela-
tion till den internationella debatt som refere-
rades inledningsvis. Den ger stöd för att de
svenska metadonpatienterna bedömer de psy-
kosociala insatserna vara viktiga. Samtidigt vi-
sar den att behoven skiftar något över tid och
för olika grupper och individer. Det talar för
att individuellt anpassad behandlingsplane-
ring behövs för att möta deras behov. Studien
tycks vidare visa att distansbehandling kan
fungera väl så gott i förhållande till patienter-
nas psykosociala behov, som program på den
egna orten. Det finns möjligen anledning att
varna för att förlita sig på att socialtjänsten ska
hantera alla de psykosociala insatserna. Detta
kan ha bidragit till en relativt sett sämre servi-
cenivå och patienttillfredsställelse. I den mån
dessa inte erbjuds inom programmets egen
regi behövs troligen starka insatser vad gäller
case-management och tydliga generella över-
enskommelser med andra aktörer. Studien ger
därmed stöd för att metadonprogrammet bör
ta på sig ett visst ansvar för att dessa insatser
faktiskt erbjuds.

Trots att frånvaro av avancerat blandmiss-
bruk är ett av intagningskriterierna, visar en
nyligen publicerad långtidsuppföljning om
svensk metadonbehandling (Socialstyrelsen
2001) att den vanligaste orsaken till ofrivilligt
avbrott är missbruk av andra droger än opia-
ter. Det tycks därför vara uppenbart att insat-
ser för behandling av sidomissbruk också är
ett åsidosatt behov. Denna typ av insats
nämndes inte bland de komponenter som
Ball och Ross (1991) identifierade, och har
därför inte heller berörts i enkäten.

En styrka med studien är att det är första
gången som en liknande inventering av psy-
kosociala inslag i svensk metadonbehandling
genomförs. Eftersom enkäten är utformad på
ett enhetligt sätt vid samtliga program och
neutralt i förhållande till organisationen av
psykosociala inslag, kan jämförelser göras.
Detta innebär samtidigt att enkäterna inte har
kunnat ta upp allt som eventuellt kan före-

komma i ett visst program. Studiens främsta
svaghet är, enligt vår mening, att frågor om
faktiskt deltagande i de olika programinslagen
ej ingick i enkäten. Några av fynden hade då
kunnat tolkas klarare. En annan svaghet är
det större svarsbortfallet vid postenkäterna på
grund av valet av en anonym design som
omöjliggjorde påminnelser till dem som ej
svarat. Visserligen är det inte ovanligt att bru-
karstudier av detta slag görs utan kontroll för
bortfall (se ex. Korf 1995 och Fountain et al.
2000), men enligt vår mening bör svagheter-
na lokaliseras på samma sätt som vid utfalls-
studier. Därmed har vi också kunnat finna en
sämre precision framför allt när det gäller
skattningarna från Uppsalapatienterna. Deras
sammansättning skiljer sig dock inte från de
övriga i de avseenden vi kunnat kontrollera,
dvs. kön och tid i programmet. Ålder har av
skäl som angetts inte studerats, men vi bedö-
mer det vara av mindre relevans för bortfalls-
analysen i detta fall än tiden i programmet.
Den sämre precisionen i skattningen av Upp-
salaprogrammet har enbart betydelse för jäm-
förelsen mellan programmen. Analysen av ef-
terfrågan inom olika program påverkas exem-
pelvis inte av detta.

Konklusionen är att psykosociala inslag i
metadonbehandling bedöms vara viktiga och
att det bland patienterna finns en efterfrågan
på mer eller kraftfullare insatser i samtliga
program.

NOT

1. I Uppsala intervjuades programchef Leif Grön-
bladh, kurator Lisbeth Skoglund, samt utred-
ningssekreterare Kerstin Eriksson. I Stockholm in-
tervjuades samordnare Bjarne Ekholm, biträdande
avdelningsföreståndare Ulrika Dowallius samt ak-
tivitetsansvarig Maud Hamrin. I Malmö intervju-
ades kurator Rita Hjälm, och i Lund avdelningsfö-
reståndare Mats Svensson.
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Summary

Katarina Åberg & Annika Grönberg &
Christina Persson & Arne Gerdner: Patient
evaluation of psychosocial treatment interven-
tions in Swedish methadone maintenance pro-
grammes

This is the first study on patient evaluation of
the psychosocial treatment interventions in
the four methadone maintenance pro-
grammes (MMPs) in Sweden, i.e. in Uppsala,
Stockholm, Lund and Malmö. The study was
performed in two phases. An inventory of
psychosocial treatment elements was con-
ducted through interviews with managers or
responsible staff members. The Stockholm
MMP offers many psychosocial activities and
interventions within its own organisation,
while the other programmes are highly de-
pendent on co-operation with municipal so-
cial welfare services. The Uppsala and Lund
MMPs run remote MMP-services in co-oper-
ation with local psychiatrists in other parts of
the country. A questionnaire based on the in-
ventory was completed by 190 patients, rat-
ing the importance of different elements and
to what extent their respective needs had been
met. In general, the psychosocial elements
were regarded as important by patients in all
programmes. Female patients rated daily ac-
tivities and co-operation with municipal so-
cial services as more important than men did.
Patients in early phases of treatment rated re-
lapse prevention support, daily activities and
involvement of relatives as more important
than did patients in late phases. There were
also differences between the four programmes
in evaluations of how needs were met. In con-
clusion, psychosocial treatment elements
were regarded as highly important by patients
in MMPs, and there is a demand for more
emphasis on such elements.

Key words: Methadone maintenance pro-
gramme, heroin misuse, psychosocial inter-
ventions, patient evaluation

Yhteenveto

Katarina Åberg & Annika Grönberg &
Christina Persson & Arne Gerdner: Ruotsissa
annettavan metadoniylläpitohoidon psykososi-
aaliset hoitomuodot potilaiden arvioimina

Tämä on ensimmäinen tutkimus, joka koskee
potilaiden itsensä suorittamaa ylläpitohoito-
ohjelmien psykososiaalisten hoitomuotojen
arviointia Ruotsissa, jossa tällaisia metadoni-
hoito-ohjelmia on käytössä Uppsalassa, Tuk-
holmassa, Lundissa ja Malmössä. Tutkimus
tehtiin kahdessa vaiheessa. Psykososiaalisen
hoidon perustekijöitä kartoitettiin haastatte-
lemalla johtotason henkilöitä tai hoidosta vas-
taavia henkilöstön jäseniä. Tukholman hoito-
ohjelma tarjoaa monenlaista organisaation si-
sällä toteutettavaa psykososiaalista toimintaa
ja hoitoa, kun taas muiden kaupunkien ohjel-
mat ovat varsin riippuvaisia yhteistyöstä kun-
nallisten sosiaalipalvelujen kanssa. Uppsalan
ja Lundin ohjelmiin sisältyy myös etäpalvelu-
ja, jotka tuotetaan yhteistyössä paikallisten
psykiatrien kanssa muualla maassa. Yhteensä
190 potilasta täytti kyselykaavakkeen, joka oli
laadittu kartoituksen perusteella. Potilaat
asettivat eri perustekijät tärkeysjärjestykseen
ja arvioivat, missä määrin hoito oli vastannut
heidän tarpeitaan. Yleensä potilaat pitivät
psykososiaalisia tekijöitä tärkeinä kaikissa oh-
jelmissa. Naispotilaat pitivät päivätoimintaa
ja kunnallisten sosiaalipalvelujen kanssa teh-
tävää yhteistyötä tärkeämpänä kuin miespoti-
laat. Hoidon aikaisessa vaiheessa potilaat piti-
vät tukea huumeiden käytön uudelleen aloit-
tamisen ehkäisyssä, päivätoimintaa ja suku-
laisten osallistumista tärkeämpinä kuin myö-
hemmissä vaiheissa. Eri ohjelmien välillä oli
myös eroja siinä, miten hyvin hoidon arvioi-
tiin vastaavan tarpeita. Yhteenvetona voidaan
todeta, että ylläpitohoito-ohjelmiin osallistu-
neet potilaat pitivät hoidon psykososiaalista
osuutta erittäin tärkeänä ja että tällaisten hoi-
tomuotojen lisäämistä pidetään tärkeänä.


