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Sammanfattning 
 
Genom förändringar i författningssamling, SOSFS 2009:27(M), exkluderas opioidberoende 

personer sedan 1:a mars 2010 från möjlighet att accepteras för substitutionsbehandling. Endast 

personer med opiatberoende får från det datumet tas in i substitutionsbehandling. 

Opioidberoende personer exkluderas från intag i behandling oavsett om de uppfyller kriterierna 

för ICD-10 diagnosen F11.2, d.v.s. opioid/opiatberoende. Förändringen i författningssamlingen 

genomfördes med hänvisning till att evidens saknades för denna typ av behandling vid 

opioidberoende.  

Båda grupperna, d.v.s. opiat- respektive opioidberoende, upplevs dock i klinisk verksamhet ha 

omfattande problemtyngd vad gäller såväl missbruk, ohälsa, social situation samt risk för 

förtida död.  

    Syftet med denna studie är att utröna vilka skillnader och/eller likheter i bakgrundsvariabler 

och problemtyngd som finns mellan grupperna. Detta sker genom att i en population (n=127) 

med jämförbart bakgrundsmaterial, exempelvis ASI-intervjuer, metodiskt kartlägga och 

jämföra bakgrundsfaktorer och problemtyngd.  

   Huvudfyndet i denna studie är att man kan påvisa stora likheter mellan grupperna vad gäller 

såväl bakgrundsfaktorer som problemtyngd. Det är därför av stort intresse, på såväl individ-  

som samhällsnivå, att fortsatta studier kring diagnostisk säkerhet och processer i  

substitutionsprogram genomförs. Detta för att generera ytterligare kunskap som kan ligga till 

grund för utveckling av framtida vård och framtida förändringar i författningssamling.  

 

Sökord: Opiate, Opioid, BMT ( Buprenorphine Maintence Treatment), MMT ( Methadone 

Maintenance Treatment), Substitutionsbehandling, ASI.   
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Abstract. 

Through changes in the code of statutes, SOSFS 2009:27 (M), opioid addicts are excluded 

since March 1 2010 from possibilities to be accepted for substitution treatment. Opiate addicts 

are solitary admitted for substitution treatment from that date. Opioid addicts are excluded 

admission for treatment regardless of the fact that they fulfil the ICD-10 diagnosis F.11.2, i.e. 

opioid/opiate addictive criteria. The alteration in the statutes was carried out in reference to 

the fact that evidence for this kind of treatment intended for opioid addicts was missing. 

Both groups i.e. opiate – and opioid addicts, are nevertheless experienced in clinical work , to 

have extensive problems with addiction, health, social situation along with the risk of 

premature death. 

    The purpose with this study is to identify what differences and/or similarities there are in 

background varieties and the severity of the problems  between the groups. This is conducted 

with the use of a population (n=127) with comparable background material, e.g. collected 

Addictions Severe Index- interviews, scientifically survey and compare background factors 

and the severity of the problems.   

    The main discovery in this study is that one can demonstrate great similarities between the 

groups regarding background as well as the severity of the problems. It is therefore of great 

interest, on a individual as well as a social oriented level, that pursued studies regarding 

diagnostic safety and on processes in substitution program are needed to generate further 

knowledge as a foundation for development of future care and changes in the code of statutes.  

 

Keywords: Opiate, Opioid, BMT (Buprenorphine Maintenance Treatment), MMT ( Methadone 

Maintenance Treatment), ASI.   
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Inledning. 

 

Inom ramen för det kliniska arbete som sker inom missbruks- och beroendevård möter personal 

dagligen människor som sökt sig dit för att få hjälp med sin beroendeproblematik. Tidigare i 

livet, oftast under ungdomsåren, har de börjat att använda beroendeframkallande preparat. I 

efterhand kan dessa personer urskilja när ett initialt lustfyllt och euforiskt användande övergått 

i ett tvångsmässigt beroende. Ett etablerat beroende kan på ett genomgripandes sätt påverka 

personernas hela livssituation vad gäller t.ex. fysisk och psykisk hälsa, relationer till andra 

människor samt förmågan att kunna planera och förändra sitt liv som de önskar.  

    Till beroendevård inom landstingen vänder sig bl.a. personer som har använt opioider och 

opiater för att få hjälp. Bakgrundsbilden vid opiat/opioidberoende är multifaktoriell d.v.s. 

sammanhängande med såväl riskabla miljöfaktorer, psykologisk och biologisk sårbarhet 

(Socialstyrelsen, 2004a). Personer som utvecklat ett beroende av opioider/opiater kan sedan 

mitten av 1960-talet erbjudas substitutionsbehandling, d.v.s när man använder ett medicinskt 

stöd som behandlingsform, för opiatberoende. Detta om de bedöms ha fått en typ av kronisk 

skada, en s.k. receptordegenerering, som vid  opiat-/opioidberoende kan uppstå på receptornivå 

(WHO, 2009a). Opiat/opiodberoende är definierat som en kronisk hjärnrelaterad sjukdom med 

hög risk för återfall (Kakko and Eliasson, 2011).      

Beroendetillståndet är att beteckna som en kronisk, allvarlig sjukdom och med förhöjd risk för 

förtida död. Heroinister har en medellivslängd på 33-34 år och med en 20 ggr högre risk för 

förtida död än jämförbar normalpopulation (Gronbladh et al., 1990).  

    Narkotikahandeln och missbruket i dess spår innebär stora kostnader för samhället och inte 

minst lidande på det individuella planet för den som blivit beroende samt för dennes 

omgivning (Nilsson and Wadeskog, 2010). Substitutionsbehandling, bedöms som framgångsrik 

med stöd av evidens vad gäller vinster på såväl individ- som samhällsnivå, exempelvis minskat 

missbruk, minskad risk för förtida död, samt kvarstannande i behandling (Socialstyrelsen, 

2004a, Johnson, 2005, Connock et al., 2007, Magura et al., 2007, Nilsson and Wadeskog, 

2010, SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, 2007, Clark et al., 2011, WHO, 

2009a, Kakko and Eliasson, 2011). Det finns socio-ekonomiska beräkningar för samhällets 

vinst av att ha opiat/opioidberoende personer inom substitutionsbehandling. Om en 

opiatberoende person kommer in i substitutionsbehandling och stannar i denna över tid 

beräknas att varje satsad skattekrona ger c:a 18 kr tillbaka (Nilsson and Wadeskog, 2010). 

Även internationell forskning stödjer denna typ av beräkningar (Clark et al., 2011, Connock et 
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al., 2007). Substitutionsbehandling sker med Metadon® som är en narkotikaklassad medicin 

vilken används vid smärt- eller opiatberoendetillstånd eller med Buprenorfin som är en 

narkotikaklassad substans vilken används vid opiatberoendetillstånd och vid vissa somatiska 

tillstånd. Det senare används i Sverige, vid substitutionsbehandling, i form av medicinerna 

Subutex®, Buprenotex® och Suboxone®. Samtliga preparat ges företrädesvis i kombination 

med psykosociala insatser. I Sverige regleras denna typ av substitutionsbehandling i 

Socialstyrelsens författningssamling och kallas även LARO-behandling (Läkemedels 

Assisterad Rehabiltering vid Opiatberoende). 

    Det kan uppstå viss förvirring kring begreppen opioid och opiat. I FASS (Farmaceutiska 

Specialiteter i Sverige), ett uppslagsverk för läkemedel, är opioider en samlingsbenämning,  

d.v.s. huvudgrupp, på naturliga och syntetiska substanser som verkar via opioidreceptorer på 

nervceller, huvudsakligen i centrala nervsystemet (FASS, 2012). Opioider är även termen för 

en undergrupp där preparaten, med ovan nämnda  egenskaper, är syntetiskt framställda t.ex. 

Fentanyl®, buprenorfin, Metadon®. Den andra undergruppen är opiater och avser sådana 

opiumalkaloider, naturliga såväl som halvsyntetiska vilka har smärtlindrande effekter t.ex. 

heroin, Morfin® och opium (FASS, 2012). I internationell forskning avses begreppet 

”opioider” inrymma såväl opiater som syntetiska opioider, vilket vi återkommer till senare.  

I denna text  kommer begreppet opioid fortsättningsvis endast avse de syntetiskt framställda 

preparat inom denna substansgrupp.  

    Genom förändringar i författningssamling, SOSFS 2009:27(M)*, exkluderas sedan 1:a 

mars 2010, i Sverige - som enda land i världen av de länder där substitutionsbehandling 

förekommer - opioidberoende personer från möjlighet att accepteras för substitutions-

behandling (Socialstyrelsen, 2010). Förändringarna som skett vad gäller exkludering av 

opioidberoende till substitutionsbehandling, från Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 

2004:8(M) till SOSFS 2009:27(M), har skett med hänvisning till att evidens saknas för 

gruppen opioidberoende. Vid förfrågan till Socialstyrelsens utredare i denna fråga, för att 

inhämta de förarbeten och argument som låg till grund inför förändringen i författningssam-

lingen, hänvisas till att sådana ej finns. Således har inklusionskriterierna till behandling 

ändrats med hänvisning till att evidens saknas i stället för att invänta evidens som eventuellt 

skulle styrka en förändring i författningssamlingen.  

 
* (M)  M står för Missbruk  
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Båda grupperna, d.v.s. opiat- respektive opioidberoende, har upplevts ha omfattande 

problemtyngd vad gäller såväl missbruk, ohälsa, social situation samt risk för förtida död 

(Department of Health (England), 2007)  

    De som redan är accepterade för substitutionsbehandling har rätt att fortsätta i behandling 

men nya accepteras ej till behandling utifrån att de är opioidberoende. Detta trots att det finns 

internationella studier som pekar på  att behandlingsformen är framgångsrik även för denna 

grupp (Farrell et al., 2012, Department of Health (England), 2007, Gunderson and Fiellin, 

2008, WHO, 2009a), Aalto et al., 2011 , Farrell et al., 2012). 

    Det tycks finnas en uppfattning att personer med opioidberoende som söker behandlingen 

skiljer sig från personer med opiatberoende vad gäller tex social bakgrund och förhållande till 

normsystem som kriminalitet. Forskningen runt de personer som får tillgång till substitutions-

behandling sker förträdesvis runt gruppen som missbrukar heroin av förklarliga skäl då 

internationell statistik pekar på att heroin är den vanligast förekommande substansen hos  

opiat/opioidmissbrukarna globalt sett (SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, 

2007). Det är riskabelt att skapa en skillnad i behandlingstillgång  med tanke på patientsäkerhet 

om det bygger på föreställningar, d.v.s. brist på evidens, att två olika grupper skiljer sig vad 

gäller bakgrundsfaktorer och problemtyngd exempelvis missbruk-/kriminellt beteende 

alternativt icke-missbruk/-kriminellt beteende. Därför är det av vikt att undersöka om 

grupperna skiljer sig åt och i så fall inom vilka områden.     

 

Syfte och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet var att utröna om det finns skillnader och/ eller likheter, och i så fall 

vilka vad gäller bakgrundsvariabler och problemtyngd mellan grupperna med opiat- respektive 

opioidberoende. Studien tar sin utgångspunkt utifrån ett  förbättringsarbete inom det kliniska 

arbetet där man genom tillgång  av utredningsmaterial har möjlighet att  göra en kvantitativ 

jämförelse, d.v.s. genom en signifikansprövning, mellan grupperna opiat- respektive 

opioidberoende.
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Forskningsfrågor: 

Finns det någon signifikant skillnad mellan grupperna  vad gäller  

-  social faktorer, bakgrundsfaktorer och demografi? 

-  psykisk och fysisk hälsa? 

-  alkohol- och narkotikaanvändning? 

Studien är en första rapportering i ett större projekt som avser att även undersöka dessa grupper 

diagnostiskt, att prospektivt longitudinellt undersöka deras följsamhet i substitutionsbehandling 

samt deras rehabilitering. Med hänsyn till detta tjänar den aktuella studien även som en första 

baslinjemätning.     

 

Bakgrund. 
Utvecklingen av opiatbruket och substitutionsbehandlingens utveckling kommer här att 

belysas i ett historiskt perspektiv utifrån tre nivåer; globalt, nationellt och regionalt. 

Utveckling av opiatbruket. 

Global utveckling av opiatbruket. 

Opium som utvinns från vallmon, papaver somniferum, användes av sumererna i Mesopo-

tamien redan c:a 3.400 f. kr. Opium användes troligtvis inom religiösa riter och för dess 

euforiska samt smärtlindrande egenskaper. Under 1800-talet spreds opium över västvärlden 

och användes som en beståndsdel i många så kallade ”Universal-mediciner”. Opium blev under 

1800-talet en internationell handelsvara när handeln mellan Europa och Kina utökades. Då 

flera länder, t.ex. Turkiet, Tyskland och England, konstaterade att opiumrökning var 

beroendeframkallande och medförde problem i form av att människor drog sig undan med sin 

drog/ruset och på så sätt försummade plikter och ansvar uppstod regleringsdiskussioner. Även i 

Kina blev opiumrökningen ett problem och de kinesiska myndigheterna försökte stoppa 

handeln vilket ledde fram till det så kallade ”Opiumkriget” mellan Kina och England 1839-

1842. England gick vinnande ur kriget men kineserna vägrade dock, trots fortsatt handel, att 

legalisera opiumet (Svensson, 2005). 

    År 1806 identifierade och utvann Sertüner en av de verksamma beståndsdelarna i opium, 

morfin, som namngavs efter Morfeus - drömmarnas gud inom den grekiska mytologin. Morfin 

började år 1827 säljas som medicin och år 1847 lyckas man i England syntetisera morfin till 



 10 

heroin (diacetylmorfin). Heroinet började under 1890-talet att säljas, i kommersiellt syfte, som 

en smärtlindrande medicin. Vid Opiumkonventionen i Haag 1912 förbjöds all icke-medicinsk 

användning av opium/opiater och 34 nationer skrev på konventionen. Man hade då konstaterat 

att medlet var starkt beroendeframkallande och missbruket, som nu var etablerat i socialt 

svagare och marginaliserade grupper, hade blivit en aktuell politisk fråga. Under slutet av 

1930-talet började tyskarna framställa en helsyntetisk opioid – metadon – som alternativ till 

morfin för smärtlindring. Den farmakologiska industrin fortsatte även efter detta att utveckla 

nya opioider. Under 1940-talet stramades förskrivningsrätten åt ytterligare och vid otillbörlig 

förskrivning kunde läkarnas förskrivningsrätt dras in. Under 1950-talet och fram till slutet av 

1960-talet utförde brittiska privatläkare en mycket snabbt växande och omfattande legal- 

förskrivning av opium och heroin till missbrukare med ett betydande läckage till den illegala 

marknaden (Johnson, 1975). Som denna korta historik visar hade opiater och opioider således 

historiskt sett spridits globalt för sina medicinska effekter men även för substansens 

ruspotential bland andra grupper utanför sjukvården. Sedan 1960-talet har heroinmissbruket 

utvecklats till ett allvarligt socialt och medicinskt problem i de flesta västländer. I USA 

uppskattade man att det 2005 fanns 800.000 - 1.000.000 heroinberoende personer och antalet 

opiat/opioidberoende på grund av legalförskrivning av smärtstillande mediciner till c:a 1,5 

miljoner (Gunderson and Fiellin, 2008). 

    År 2011 publicerades World Drug Report av FN-organet UNODC (United Nations Office 

on Drugs and Crime) där man uppskattar antalet opiat/opioidmissbrukare i världen år 2009 till  

12-21 miljoner (United Nations Office on Drugs and Crime, 2011). Heroin är den vanligast 

förekommande substansen och utgör det dominerande preparatet hos c:a 75 procent av 

opiat/opioidmissbrukarna. I rapporten menar man även att ”in recent years, problem drug use 

has also been related to the non-medical use of various prescription opioids, such as 

oxycodon, fentanyl or pethidine”(United Nations Office on Drugs and Crime, 2011, sid 45).  

Även i  WHOS:s “Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of 

Opioid Dependence” pekar man på liknande siffror för opioidberoende med samma indelning 

“epidemiology of opioid dependence UNODC estimates that there are 25 million problemdrug 

users in world, of whom 15.6 are problem opioid users and 11.1 problem heroin users 

(approximately 0.3% of the global population)” (WHO, 2009) ,på sid x). Även i Australien 

görs en annan indelning av opiater/opioider. I en nyligen publicerad artikel som berör substitu-

tionsbehandling kan man läsa “What is opioid dependence? This article is intended for 

practitioners who occasionally manage patients with opioid dependence. Methadone, a mu 

opioid agonist, and buprenorphine, a partial agonist, are the main drug treatments for 
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dependence on opioids (which include heroin, morphine, and oxycodone, as well as the other 

pharmaceutical opioids) for detoxification, maintenance, and ultimately abstinence.” (Farrell 

et al., 2012),på sid 1)  

Nationell utveckling. 

I Sverige har, under första hälften av 1900-talet, såväl opium som heroin ingått i olika 

medicinska preparat såsom opiumtinctur och hostmediciner utan att användningen av dessa 

har betecknats som problem. Opiatmissbruket i Sverige ansågs år 1969 enligt psykiatrikern 

och forskaren Nils Bejerot vara mycket begränsat. Bejerot var under 1970/80-talen 

tongivande opinionsbildare inom svensk narkotikapolitik med ett restriktivt förhållningssätt 

och krav på nolltolerans. Han stod för ett epidemiskt tänkande runt spridningen av missbruk 

och var starkt kritisk till det projekt av legalförskrivning av amfetamin till 157 missbrukare 

som gjordes i Stockholm 1965-67. Upprinnelsen till detta projekt var den dramatiska 

ökningen av narkomaner under 1960-talet. Syftet med projektet var att läkare skulle behandla 

narkomaner och att polis och rättsväsende skulle hålla sig borta från narkomanerna i projektet. 

Projektet var kontroversiellt med frikostig förskrivning via recept och med stort läckage, 

spridning av missbruk och även dödsfall som följd (Johnson, 2005, Bejerot, 1968).  

    År 1971 spreds morfinbas, d.v.s. ett ljusbrunt pulver som utvunnits ur råopium och som kan 

lösas upp och injiceras, bland missbrukare, främst i Stockholm och Malmöområdet. Heroinet 

etablerades under 1974 på den illegala drogmarkanden bland missbrukarna i Stockholm, året 

efter i Skåne. Heroinmarknaden begränsades länge i huvudsak till dessa två områden 

(Svensson, 2005). Opiatmissbruket har sedan dess, framförallt under 1990-talet, spridits över 

hela Sverige. I polisens och  tullverkets rapport från 2007, baserad på statistik från 2004-2007, 

konstateras att heroin ”förekommer huvudsakligen i större och medelstora städer i hela 

landet”(Rikskriminalpolisen, 2008). 

    I Missbruksutredningens betänkande från 2011 skattar man antalet personer med 

problematiskt användande (”tungt missbruk”, se definition här nedan på sidan 16) av 

narkotika i Sverige till 29.500 varav 10.500 har ett beroende av opiater eller opioider (Statens 

offentliga utredningar, 2011). Opiatanvändandet ser olika ut i olika geografiska zoner i 

Sverige, det vill säga spridningen vad gäller brunt (heroinbas) respektive vitt heroin 

(heroinhydroklorid) samt användande av övriga opiater såsom morfin, opium och opioider 

(CAN, 2010). 
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Regional utveckling. 

I regionen, som omfattar såväl landsort, ett antal medelstora städer samt en större stad med 

innevånarantal runt ett hundratusen personer, förekommer missbruk av såväl opiat- som 

opioidpreparat. Detta innebär att det finns tillgång till läkarförskrivna smärtstillande medel på 

den illegala markanden, andra opiater eller opioider samt andra narkotiska preparat efter 

tillgång (personlig kommunikation J.Tengbro, Kriminalunderrättelsetjänsten 2012) 

    Heroinet har enligt den regionala socialtjänsten och polismyndigheten funnits tillgängligt i 

huvudorten sedan många årtionden (Johansson, 2008). Heroinet har dock aldrig fått den 

genomslagskraft i regionen som det fick i andra storleksmässigt jämförbara städer som  

exempelvis Norrköping (Lalander, 2001). Däremot har det funnits en kontinuerlig tillgång på 

morfin, då företrädesvis i form av preparatet Dolcontin®. I vissa delar av regionen finner man 

periodvis även en större tillgång till Oxycontin® och i andra delar ett större utbud av heroin, då 

främst brunt heroin. I ett område har tillgången på heroin under perioder varit högre vilket 

polisen hänför till högre förekomst av heroin bland etnisk minioritetsgrupp och spridning 

därifrån  (personlig kommunikation J.Tengbro, Kriminalunderrättelsetjänsten 2012). 

    I dagsläget, maj 2012, har en nyetablerad försäljning av opium i en ort uppmärksammats 

genom samarbete mellan myndigheter. Priset uppges till c:a 200-300 kr/gram. Det är i övrigt 

oklart hur det kommer sig att spridningen av opiat- och opioidpreparat ser så olika ut inom 

regionen. I dagsläget finns det således en flora av olika opiater och opioidpreparat på den 

regionala marknaden där missbruket oftast styrs av tillgången på respektive preparat. Det är 

dessutom vanligt med ett blandmissbruk, det vill säga samtidigt intag av fler än ett preparat   

(personlig kommunikation J.Tengbro, Kriminalunderrättelsetjänsten 2012). 

  

Missbruk och beroende. 

I detta avsnitt belyses begreppen missbruk och beroende inom sjukvården men även hur 

begreppet missbruk traditionellt använts i Sverige. 

Diagnostiska klassificeringssystem. 

Diagnos innebär att man tolkar symptom och fynd för att möjliggöra ett sammanfattat begrepp 

för den typ av sjukdom eller hälsoproblem som en person kan ha. Diagnosen kan därefter ligga 

till grund för vilken behandlingsform som anses lämplig, analys av fortsatt utredning m.m. 

Diagnossättning inleds företrädesvis med inhämtande av anamnes och den bild personen kan 

ge av upplevda problem samt fortsatt fastställande av möjligt aktuell status (genom prov, 
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undersökningar  m.m.). Vid diagnosticering av drogrelaterade problem finns för närvarande två 

globalt framträdande diagnossättningssystem DSM-IV och ICD-10. Inget av diagnossystemen 

skiljer mellan opiater och opioider. I den amerikanska rapporten  ”World Drug Report  2011” 

klassificeras opiater och opioider i följande tre grupper vad gäller konsumtionsmönster: 

”Opioids is a generic term applied of two main sets of substances: opiates and synthetic 

substances (called synthetic opioids), with actions similar to those of morphine, in particular 

the capacity to relieve pain”. ”The ARQ (Annual Report Questionnaire) includes the generic 

category for opioid use and three sub-categories defined as i) use of opiates (heroin and 

opium), ii) non-medical use of prescription opioids (morphine, codeine, synthetic opioids such 

as methadone, buprenorphine, propoxyphene, fentanyl, pentazocine and oxycodone and iii) use 

of other illicit opioids”(United Nations Office on Drugs and Crime, 2011) , på sid 49). 

    ICD,  International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, är 

en av Världshälsoorganisationen (WHO) utgiven klassificering av  såväl somatiska som 

psykiatriska sjukdomar.  Den senaste versionen,  ICD-10, publicerades 1997 och är idag det 

dominerande diagnosticeringssystemet inom svensk psykiatri (WHO, 2009b). En ny version 

är aktuell för utgivning 2015. DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

är en handbok och diagnossystem för psykiatriska sjukdomstillstånd som ges ut av American 

Psychiatric Association (APA) (American Psychiatric Association, 2000). Den nu använda 

versionen DSM-IV gavs ut 1994 och en ny version, DSM-5, är under bearbetning med 

planerad utgivning 2013. DSM var det tidigare dominerande diagnosticeringssystem inom 

psykiatrin och används idag framförallt inom forskningen. I klinisk verksamhet används det 

som komplement till ICD-10. Överensstämmelsen mellan DSM-IV och ICD-10 är mycket 

hög vad gäller missbruk/skadligt bruk samt beroende och används således parallellt inom 

missbruks- och beroendevården i Sverige. 

Beroende. 

För beroendediagnos krävs enligt såväl ICD-10 som DSM-IV att minst tre kriterier i respektive 

kriterielista i tabellen ska vara uppfyllda under den senaste tolvmånadersperioden. Om 

symtomen ej uppfyllts under de senaste 12 månaderna, men tidigare varit aktuella under 

samma tolvmånadersperiod,  kan beroendet vara i remmission, d.v.s. med vilande eller 

avklingad sjukdomsaktivitet/symptom.  
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Enligt ICD-10 krävs att minst tre av följande sex kriterier uppfylls: 

1. toleransutveckling 
2. abstinensbesvär 
3. man offrar andra aktiviteter för att fortsätta ta drogen eller återhämta sig 
4. kontrollförlust vad gäller mängd, tidsåtgång eller möjlighet att sluta 
5. stark önska/känsla av tvång  att ta drogen 
6. fortsatt medveten användning trots uppenbara negativa konsekvenser 

ICD-10 koden för opiatberoende är F11.2. 

Enligt DSM-IV krävs att  minst tre av följande sju kriterier uppfylls: 

1. toleransutveckling                        
2. abstinensbesvär                                                          
3. ökad mängd/ längre perioder av bruk                        
4. kontrollförlust                        
5. tidsomfattande drogmissbruk                      
6. offrande av andra aktiviteter på grund av användning              
7. fortsatt användning trots uppenbara fysiska och psykiska problem 

DSM-IV koden för opiatberoende är 304.00. 

Skadligt bruk/missbruk.  

Enligt ICD-10 krävs att personens drog/alkoholmönster orsakar skador och/eller negativa 

konsekvenser och fortsatt användning trots uppenbara negativa konsekvenser för att få 

diagnosen för skadligt bruk samt att kriterierna för beroende skall ej ha uppfyllts. Mönstret 

skall ha varat under en månad eller uppträtt återkommande under en tolv månaders period, 

minst ett tecken på fysiska och eller psykiska problem (inklusive sociala funktionsproblem) till 

följd av bruket skall ha varit aktuellt. Det kan röra sig om t.ex. minnesluckor, leverproblem, 

problem i relationer, våldsamhet under påverkan. 

ICD-10 koden för skadligt bruk av opiater är F11.1. 

 

Enligt DSM-IV är missbruk ett felaktigt bruksmönster av droger som leder till återkommande 

negativa konsekvenser. Det krävs att minst  ett eller flera av följande fyra tecken skall ha 

uppträtt  inom samma tolvmånaders period: 

1. droganvändandet leder till oförmåga  eller att man försummat att ta ansvar för sina   
    förpliktelser till exempel hemma, i arbete eller i skolan                      
2. upprepad droganvändning som medför risk att man komma till fysisk skada          
3. upprepade drogrelaterade problem med rättvisan                                                     
4. fortsatt droganvändning trots ständigt eller återkommande sociala eller interpersonella  
    problem   

DSM-IV koden för opiatmissbruk är 305.50.   
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Blandmissbruk/blandberoende. 

Diagnosen används när en person under samma tolvmånadersperiod, vid upprepade tillfällen, 

använt substanser ur minst tre olika preparatgrupper, exempelvis amfetamin + cannabis + 

lugnande medel samtidigt, men där ingen enskild drog överväger. Missbruks- eller beroende-

diagnoser skall vara uppfyllda för drogerna som grupp men denna diagnos skall inte användas 

om man kan konstatera missbruk eller beroende för specifika preparat. Flerdrogsmissbruk 

alternativt flerdrogsberoende kan också användas när drogmönstret ur tre olika grupper är 

kaotiskt och urskillningslöst, d.v.s. när man inte kan avgöra vilken drog som orsakade 

symptomet. ICD-10 koden är F19.1 för blandmissbruk/ skadligt bruk och F19.2 för 

blandberoende. 

DSM-IV koden är 304.80 för flerdrogsberoende.  

Komplicerande blandmissbruk/blandberoende. 

Blandmissbruk och blandberoende blir allt vanligare i samhället. Man ser alltmer sällan 

”renodlade” heroinister (Socialstyrelsen, 2004a, Mendelson and Jones, 2003, Socialstyrelsen, 

2004a). Om man definierar opiat-/opioidmissbrukare och opiat-/opioidberoende som en 

”grupp” bör det påpekas att denna inte skall ses som en homogen grupp (Gossip M, 2005). 

När man skall bedöma behovet av vård eller psykosociala insatser skall personens specifika 

problembild vägas in (Socialstyrelsen, 2004a). Det har pekats på komplikationer vid 

behandling eftersom det inom gruppen finns stor variation vad gäller olika grader av tolerans 

och beroende, vilken typ av preparat de använt både inom opiat- och opioidgruppen men även 

eventuellt blandmissbruk/ blandberoende samt olika administrationsmönster (Mendelson and 

Jones, 2003, Gossip M, 2005). När någon söker substitutionsbehandling kan ytterligare 

missbruk/beroende vid sidan om opiaterna/opioiderna vara en försvårande faktor för 

framgångsrik rehabilitering. Det kan till exempel innebära en medicinsk risk vid samtidigt 

intag av olika kombinationspotentierande andningsdepressiva preparat såsom 

opioider/opiater, bensodiazepiner och alkohol ((Johnsson, 2010, Strandberg, 2007, Michael et 

al., 2012, Department of Health (England), 2007). Om det ej tas hänsyn till personens totala 

problembild vid bedömning för substitutionsbehandling och medföljande psykosocial 

behandling kan risken öka för att personen återfaller i ett riskabelt användande av droger vid 

sidan av substitutionsbehandlingen. Detta kan i sin tur öka risken för att skrivas ut från 

behandlingen, återgång i destruktivt leverne, fortsatt kompulsivt opiatmissbruk och risk för 

förtida död (Department of Health (England), 2007, Johnson, 2005, Socialstyrelsen, 2010). 

Det är viktigt att identifiera ett blandmissbruk/blandberoende eftersom man vid studier sett 
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skador exempelvis i form av minskad volym i främre delen av hjärnan vid blandmissbruk: 

Detta bland annat då man gjort MRI-röntgen (Magnetic Resonance Imaging/ Magnetisk 

Resonans Tomografi, MRT) på personer med denna bakgrund (Fowler et al., 2007). Främre 

hjärnloben räknas vara dominant område för bland annat kognitioner, strategisk tänkande med 

mera. Vårdplanering bör alltså ske utifrån en bedömning av det skadepanorama som ett 

blandmissbruk/ blandberoende kan ha gett och det vårdbehov man kan ha vid andra 

beroendetillstånd, till exempel cannabisberoende (Gossip M, 2005, Lundqvist, 1995). Vid 

utredning för substitutionsbehandling inom regionen används sedan 2011 en specifik 

preparatlista som komplement och kognitivt stöd inom ramen för LARO-utredningen utöver 

den droganamnes som tas upp vid ASI-intervju. Den signifikanta skillnad som uppnås för att 

med kognitivt stöd få en mer fullständig droganamnes vid intervju med opiatberoende 

personer presenterades  vid EUROPADS Internationella konferens i maj 2012 (Monwell, 

2012), se bilaga 3 och 5. 

”Missbruk” som vidare begrepp. 

Av tradition i Sverige har begreppet missbruk använts i en vidare mening än vad 

diagnosticeringssystem avser. Detta kan understundom ställa till med språkförbistringar, 

exempelvis vid samverkan mellan olika vårdgivare eller när individen ber om hjälp. Ordet 

missbruk avser i bredare mening användning som anses skadlig för individen och/eller dennes 

omgivning exempelvis vid för hög användning av alkohol - som är legal i samhället - eller all 

icke-medicinsk användning av narkotika, droger och mediciner. Begreppet kan då även 

innefatta det som sjukvård avser med beroende eller skadligt bruk och ibland till och med 

potentiellt skadligt dos/ riskbruk. När man inom socialtjänst skall bedöma insatser av bistånd 

vid problematiskt droganvändande använder man generellt begrepp såsom ”utredning rörande 

personens missbruk”. Socialarbetare, andra yrkeskategorier och gemene man har inte per 

automatik utbildning eller kunskap för att särskilja missbruk och beroende enligt den 

definition sjukvården avser. I Statens Offentliga Utredningar, SOU 2005:82, det vill säga före 

de Nationella riktlinjer publicerades år 2007, definieras även begreppet tungt missbruk 

(Regeringskansliet, 2005).  Med ”tungt missbruk” avser man, vid 1979, 1992 och 1998 

genomförda kartläggningar, personer som injicerat narkotika under de senaste 12 månaderna, 

oavsett mängd, eller använt narkotika dagligen eller så gott som dagligen de senaste 4 

veckorna (Regeringskansliet, 2005). I praktiken innebär detta att sjukvård kan ställa ett krav 

på beroendetillstånd för att få viss behandling, exempelvis substitutionsbehandling, och det 

finns således behov av läkarbedömningar och utredning även om man i aktualisering eller 
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remissförfaranden kan ha använt begrepp som missbruk (Socialstyrelsen, 2004a). I ASI-

intervjun används begreppet missbruk konsekvent (Nyström et al., 2009).  

Substitutionsbehandlingens utveckling. 

Global utveckling. 

Substitutionsbehandling med metadon för opiat/heroinmissbrukare introducerades av 

Vincent Dole och Marie Nyswander vid Rockefeller Center, New York i USA, i mitten av 

1960-talet. Dole var specialist på invärtes medicin och metaboliska sjukdomar, d.v.s. sjuk-

domar som rör ämnesomsättningen. Den teori han utvecklade byggde på att  missbrukarnas 

”craving”, d.v.s. tvångsmässigt begär efter drogen, kunde ha en biokemisk metabolisk orsak. 

År 1965 prövade man att ge heroinmissbrukare Metadon® och märkte att de upphörde med sitt 

opiatintag och den passiviserande livsstilen, blev aktiva och i högre grad samhällstillvända 

genom att t.ex. skaffa sysselsättning (Johnson, 2005, Svensson, 2005). Ett antal kliniker som 

erbjöd metadonbehandling byggdes därefter upp i USA.  

    Substitutionsprogram i Europa byggdes fr.o.m.1970-talet ut i olika hastighet och i olika 

varianter (Gunderson and Fiellin, 2008). Ett alternativ till Metadon®, buprenorfin i form av 

Subutex®, introducerades 1995 i Frankrike. Frankrike byggde snabbt upp ett program med 

lättillgänglig substitutionsbehandling i form av buprenorfin under senare delen av 1990-talet. 

Buprenorfin distribuerades redan vid introduktionen via allmänläkare vid vårdcentraler i 

Frankrike. I Norge skedde en dramatisk utbyggnad av substitutionsbehandling under slutet av 

1990-talet och början på 2000-talet. Internationellt sett har man olika grad av struktur eller krav 

på psykosociala insatser vid sidan av medicinsk behandling (Frantzsen, 2001, Nordisk alkohol- 

& narkotikatidskrift, 1997, WHO, 2009a, Åberg, 1997, Farrell et al., 2012).  I den tidigare 

refererade rapporten från UNODC, år 2011, anges även att 22 av 100 heroinmissbrukare i USA 

år 2008 hade tillgång till behandling. Den explosionsartade ökningen av legalt förskrivna 

receptbelagda opioider i USA (460 procent ökning under åren 1998-2008) gör att behovet av 

behandling för opiat- och opioidberoende ökat. Man räknar med att endast en procent av de 

som är beroende av opiater/opioider går i behandling för sitt beroende (United Nations Office 

on Drugs and Crime, 2011). I andra länder, t.ex. Ryssland, finns det i dagsläget ej tillgång till 

substitutionsbehandling. Ukraina har däremot en pågående diskussion runt införande av 

substitutionsbehandling enligt personlig kommunikation med Marc Parrino, president för 

AATOD (American Assisted Treatment for Opioid Dependence) New York USA, vid 

konferens i Barcelona maj 2012. 
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Nationell utveckling. 

Professor Lars Gunne från Ulleråkers sjukhus i Uppsala arbetade under 1965 vid Rockefeller 

Center i New York hos Dole och Nyswander. Han tog med sig erfarenheterna hem och 

introducerade behandlingsmetoden i Sverige redan 1966 (Svensson, 2005, Johnson, 2005). 

Sverige var det första landet i Europa som introducerade metadonbehandling. Den medicinska 

behandlingen vävdes – då som nu – samman med psykosociala insatser eftersom man 

konstaterat att problemet var komplext och hjälpbehovet var av multifaktoriell art, d.v.s. hela 

individens livssituation påverkas av missbruket. När Gunne introducerade metadonbehandling 

i Sverige möttes den med misstro och motstånd. En lång era med ideologiska motsättningar 

började vilka även grundandes på det misslyckade projektet med legalförskrivning av 

amfetamin som tidigare beskrivits och där socialläkare Bejerot var en av de aktiva 

motståndarna (Johnson, 2005).  

    Under åren 1979-84 rådde det, efter beslut av Socialstyrelsen, intagningsstopp till 

metadonbehandling. Orsaken var främst de ideologiska motsättningar som uppstått runt 

behandlingsformen. Missbruksproblem blev under 1970- och 80-talen socialtjänstens ansvar 

och en utbyggnad och resursökning genomfördes i kommunerna. Många personer inom 

socialtjänsten ansåg att missbruk i grunden var ett socialt problem och dessa betraktade 

medicinsk behandling som ett försök att medikalisera problemet (Johnson, 2005). När man 

under 1980-talet konstaterade att HIV-viruset spreds genom blodsmitta på grund av delade 

sprutor inom narkomangruppen, ändrade flera av motståndarna, bland annat Bejerot, sin 

ståndpunkt vad gäller substitutionsbehandling. Efter intagningsstoppet 1979-84 öppnades 

återigen möjligheten för ytterligare patienter att få metadonbehandling. Antalet deltagande i 

metadonbehandling begränsades fr.o.m. 1983 av ett av Socialstyrelsen fastlagt så kallat ”tak” 

(Johnson, 2005). Taket för antalet personer som fick tillgång till behandlingen var år 1983 

150 personer. Detta höjdes därefter successivt för att 20 år senare omfatta 1200 personer 

(Socialstyrelsen, 2006). I en studie av Gunne och Grönbladh, publicerad 1990, följde man upp 

den grupp av  heroinister som stått i kö till metadon och då var utan behandling. I denna 

studie jämförde man dödligheten bland  heroinister som ingick i metadonbehandling med de 

heroinister som stod i kö. Studien visade att heroinister i behandling överlevde i betydligt 

högre grad. Dödligheten i  kön var drygt 60 ggr högre än motsvarande dödlighet i normal-

population (Gronbladh et al., 1990). Under 1999 introduceras buprenorfin i form av 

läkemedlet Subutex® i Sverige och var vid introduktionen fritt för alla läkare att förskriva. En 
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debatt med högt tonläge blossade ånyo upp då man befarade läckage av medicin och 

spridningsrisk (Johnson, 2011).  

    Först 2005 reglerades förskrivningen av Subutex ® (SOSFS 2004:8 (M)) och preparatet 

kom då att omfattas av samma regelverk som Metadon® (Socialstyrelsen, 2010). Även en 

mer nyanserad diskussion inleddes dock under 2000-talets första decennium. Utifrån starka 

direktiv från regeringshåll bildades en central arbetsgrupp för att skapa en handlingsplan runt 

narkotikasituationen och i genomförandet av denna, kallad ”Mobilisering Mot Narkotika”, 

stärktes förtroendet för behandlingsformen. I en av SBU (Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering) publicerad rapport 2001 samt i den av Socialstyrelsen presenterade 

kunskapsöversikt av substitutionsbehandling, publicerad 2004, presenterade man forskning 

som gav evidensstöd för behandlingsmetoden (Socialstyrelsen, 2004b, SBU 

Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, 2001, Socialstyrelsen, 2004a). Diskussionen har 

därefter alltmer kommit att  handla om bl.a. rätten till behandling och  risker med 

behandlingen såsom läckage och därigenom även ökad dödlighet p.g.a. överdoser med 

substitutionsmedicin inblandad.     

    Diskussionen har även handlat om etiska frågor runt livslång behandling med kontrollinslag 

i behandlingen och bundenhet till specialistvård, möjligheter att trappas ut från behandling 

samt medikaliseringsfokus vid missbruksvård som kan medföra risker för att icke-medicinska 

och att drogfria  behandlingsalternativ väljs bort eller läggs ned p.g.a. ekonomiska skäl 

(Svensson, 2005). Det s.k. ”taket” avskaffades 2005 och rekommendationen från 

Socialstyrelsen, år 2011, var att de personer som utifrån kriterierna i SOSFS 2009:27(M) har 

behov av att få substitutionsbehandling skall få behovet tillgodosett oavsett var man bor i 

Sverige. I dagsläget finns det i Sverige ej möjlighet att överföra patienter som varit stabila och 

drogfria över lång tid till att skötas inom primärvård. Regeringens missbruksutredning har 

dock föreslagit att detta skulle kunna bli möjligt (Socialdepartementet, 2011). Våren 2012 

finns det drygt 120 behandlingsenheter, som är registrerade hos Socialstyrelsen, spridda över 

hela landet och drygt 4000 personer har en pågående substitutionsbehandling. 

 

Intagningskriterierna för substitutionsbehandling regleras i svensk författningssamling och har 

förändrats över tid. Enligt SOSFS 2009:27 gäller för närvarande enligt 4 Kap, 2 §: 

”Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende får ges till en patient som har fyllt 20 år 

och som har ett dokumenterat opiatberoende sedan minst ett år” med begreppsförtydligande 

”opiatberoende som framkallas av heroin, opium eller morfin”, se bilaga 2. 
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Intagningskriterierna och vad gäller substansbakgrund har således förändrats enligt följande: 

• 1990 krävdes fyra års intravenöst heroinmissbruk (SOSFS 1990:16). 

• 2004 två års dokumenterat opiatberoende (SOSFS 2004:8(M)), enligt  ICD-10. 

• 2010 ett års dokumenterat opiatberoende (SOSFS 2009:27), med ny och snävare defini-

tion för begreppet opiatberoende.  

Fr.o.m. 1:a mars 2010, då SOSFS 2009:27(M) trädde i kraft, exkluderas de som får en 

opiat/opioidberoendediagnos p.g.a. att ha använt syntetiska opioder från intag i substitutions-

behandling. Dessa får således ej längre erbjudas denna behandlingstyp. Sverige är i dagsläget 

det enda land i världen där man exkluderar opioidberoende från att tas in i substitutions-

behandling. Förändringen av intagningskriterierna motiveras från Socialstyrelsens utredare 

vara p.g.a. brist på evidens för hur behandlingen fungerar för gruppen med opioidberoende 

(enligt muntlig kommunikation med Abit Dundar feb. 2012). Via mail med utredaren önskades 

tillgång till förarbeten av SOSFS 2009:27(M) och argumenten för de ändringar som gjorts. 

Utredaren uppger då, via mail, att inga förarbeten finns att tillgå. 

Regional utveckling.  

Redan under 1980/90-talen  remitterades opiatberoende patienter från olika delar i Sverige för 

vård via metadonprogrammet till Ulleråker i Uppsala. Denna behandling sköttes då på distans. 

Under 2004 byggde man i regionen upp en s.k. LARO-modell med utredningsförfarande, 

bedömnings sammanträde med representant från socialtjänst närvarande, kontraktsskrivande 

med patienten etc. Från och med denna höst genomförs LARO-utredningar och åtföljande 

bedömningar som en regionalt övergripande service. Detta innebär att det från denna tidpunkt  

fanns en övergripande överblick över vilka som togs in i behandling inom regionen.  

    I Sverige hade det vid denna tidpunkt (år 2004) uppstått köer för intag i behandlings-

programmen. År 2007 presenterade Malmö Högskola en rapport, som även omfattade 

regionen, på uppdrag av MOB (Mobilisering Mot Narkotika). Det framkom att ,  

”I vår tidigare kartläggning……… identifierades ett antal faktorer som hämmade tillgången 

på LAB (Läkemedels Assisterad Behandling). Faktorerna var glesbygdsproblematik, 

ideologiskt motstånd samt dålig samarbetskultur mellan hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten beträffande LAB. Varken ideologiskt motstånd eller dålig samarbetskultur 

framstår idag som särskilt utmärkande drag i samarbetet mellan landsting och kommuner.” 

(Sjölander and Johnson, 2007),  sid 21). I  regionen som omfattades av denna studie 
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bedömdes tillgängligheten av LARO  ” generellt sett som god”  (Sjölander and Johnson, 

2007  ,sid 14) 

    År 2005 möjliggjorde Socialstyrelsen att metadonbehandling även kunde erbjudas på lokala 

beroendeenheter inom medicinsk specialistvård i Sverige. Kravet var att substitutions-

behandlingen, oavsett om det var i form av Metadon® eller buprenorfin, förskrevs av en 

specialist i psykiatri. I och med detta kom flera regionala enheter att överta ansvaret för de  

patienter som vid denna tidpunkt hade pågående metadonbehandling via Ulleråker 

Icke medicinsk behandling vid missbruk och beroende. 

Historiskt sett har missbruks- och beroendevård i Sverige varit en offentlig verksamhet vars 

innehåll över tid har påverkats av samtida socio-ekonomiska samt politiskt-ideologiska 

strukturer (Johnson, 2005, Socialdepartementet, 2011). Under 1960-80-talen styrdes valet av 

vård utifrån huvudsakligen sociologiskt inriktade förklaringsmodeller och missbruk/beroende 

sågs som ett symptom på samhällsutvecklingen istället för ett individuellt problem. Under 

senare årtionden har en bredare bild av problematiken trätt fram med såväl humanistiskt och 

samhällsvetenskapligt synsätt, som medicinskt perspektiv (Socialdepartementet, 2011). Det 

finns dock finns en tendens till fokus på medikalisering för närvarande. I det förslag 

regeringens särskilde utredare, Gerard Larsson, presenterade i SOU 2011:6 föreslås i 

förändringarna för missbruksvården att huvudmannaskapet för missbruksvård överförs helt till 

landstinget, i stället för som i dagsläget, delat huvudmannaskap mellan landsting och kommun 

(Socialdepartementet, 2011). 

I bedömning inför vård tar man i hög grad hänsyn till allvarlighetsgraden, inklusive frågan om 

aktuellt missbruk eller beroende och utvecklingen av detta. Det är även av vikt att få kunskap 

om personens historia vad gäller exempelvis social marginalisering, trauma, psykologisk och 

biologisk status och sårbarhet såsom ärftlig predisponering för missbruk/ beroende eller 

psykisk ohälsa. Bilden av rehabiliteringsbehov behöver således utformas från ett samlat 

psykologiskt, biologiskt och socialt perspektiv oavsett om vården är icke-medicinsk eller med 

stöd av medicin. Man bör i allt högre grad även in individens motivation och önskemål av 

behandling när vården skall utformas för att möjliggöra en framgångsrik rehabilitering 

(Socialstyrelsen, 2004a, Socialstyrelsen, 2007, Statens offentliga utredningar, 2011). I tidigare 

författning, 2004:8(M), krävdes att annan behandling ej skulle bedömts tillräcklig. Kravet på 

detta togs bort i och med införandet av SOSFS 2009:27(M). 
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Beskrivning av behandlingsformen. 

I detta avsnitt kommer behandlingsformens upplägg att beskrivas ur ett regionalt perspektiv. 

Substitutionsbehandling.    

I Socialstyrelsens kunskapsöversikt från 2004 rekommenderas, på sidan 10, att behandlingen 

”utformas i samarbete med patienten och med respekt för dennes autonomi”. Vad gäller 

bedömning rekommenderas   att ”Behandlingsinsatserna skall föregås av en strukturerad, 

kriteriebaserad diagnostik, åtföljd av en systematisk skattning av patientens/klientens problem 

” (Socialstyrelsen, 2004a) , på sid 7). I rapporten  konstateras  att ”för såväl metadon- som 

buprenorfinassisterad behandling finns omfattande och mycket positiva erfarenheter av 

integrerade kombinationer av läkemedel och psykosocial behandling” (Socialstyrelsen, 2004a, 

sid. 9).En person aktualiseras till substitutionsbehandling vanligtvis via socialtjänst, annan 

sjukvårdsinträttning, myndighet, direkt inom psykiatrin eller genom egen ansökan. Vid en 

remissgenomgång beslutas huruvida personen skall utredas vid mottagningen eller ej. Om 

utredning skall inledas kallas den sökande till ett första möte där personens socialsekreterare 

även är välkommen. Vid det tillfället skriver personen på en fullmakt vilket möjliggör 

dokumentationsinhämtning för att styrka personens uppgifter av opiatmissbruk/beroende samt 

samarbete mellan myndigheter. Om personen ej är känd inom socialtjänsten sker en 

aktualisering hos socialtjänsten initialt under LARO-utredningen. Socialtjänsten genomför 

därefter en parallell utredning för att utröna vilket behov av psykosociala insatser som finns 

och som kan erbjudas som komplement om personen bedöms vara aktuell för 

substitutionsbehandling. Sökande och socialtjänst får även i uppdrag att utarbeta en ”plan B” 

d.v.s. den vårdplan som blir aktuell om den sökande får avslag till substitutionsbehandling. När 

utredningarna är klara bokas ett möte med ”bedömningsgruppen för LARO” där även 

socialtjänst är representerad. Vid bedömningsgruppen diskuteras huruvida personen skall antas 

till behandling eller ej och beslutet tas vid mötet av ansvarig överläkare. Personen kan få nej 

till behandling om det t.ex. saknas dokumenterat opiatberoende eller om det saknas en 

realistisk psykosocial vårdplan. Om personen fått ja till behandling får denne redan vid 

bedömningsmötet veta vilken medicin denne får, när han/hon kan ställas in på medicinen och 

om detta kan ske i öppenvård, d.v.s. polikliniskt, eller inneliggande. 
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Praktiskt behandlingsupplägg. 

När man påbörjar en substitutionsbehandling får man, i regionen, vanligtvis medicinen insatt 

som inneliggande patient. För buprenorfinpatienterna tar upptrappning av medicin cirka 3-4 

dagar. För metadoninställning tar det cirka 3-4 veckor. Dosen tas en gång per dag, vanligtvis 

på morgonen. Vid insättning av medicin skriver patient och behandlande enhet ett kontrakt där 

patienten bl.a. accepterar de regler som finns runt behandlingsformen. De första sex månaderna 

i behandling hämtar patienten sin medicin dagligen och intaget är övervakat. Man följer 

patienten med urinprov 2-3 gånger/vecka.  Efter de första sex månaderna sker en utglesning av 

övervakat medicinintag och patienten får i allt större uträckning ta med doser hem om 

behandlingen fungerar stabilt. Parallellt med medicinering får patienten psykosociala insatser 

enligt den vårdplan patienten tillsammans med socialtjänst presenterat och som fastställts vid 

bedömningsmötet. Det kan exempelvis innebära att den psykosociala behandlingen inleds vid 

behandlingshem efter det att medicinen ställts in. Målet är att patienter som är stabila i 

substitutionsbehandling skall avveckla kontakten med socialtjänsten utifrån att man rehabi-

literats och i hög grad återanpassats i samhället (Socialstyrelsen, 2004a). 

Det bör nämnas att såväl Metadon® som buprenorfin kan användas på andra indikationer för 

andra målgrupper och inom andra kliniker. Dessa ingår alltså inte i den substitutionsbe-

handling som här studeras. Exempelvis kan behandling med Metadon® ske genom smärt-, 

onkologi- och infektionskliniker, utifrån medicinsk indikation för smärta, men utan indikation 

opiatberoende. Buprenorfinbehandling kan på motsvarande sätt även ske via primärvård på 

indikation smärta eller ”restless legs”. Då används företrädesvis preparaten Temgesic® eller 

Norspan®. 

Material och metod. 

I detta avsnitt kommer design, population, instrument, analysmetod, datakvalitet, validitet 

samt etik att behandlas. För att kartlägga bakgrundsfaktorerna har en kohortstudie gjorts med 

en deskriptiv inriktning  genom jämförelse utifrån ett kliniskt material. Då syftet är att göra en 

signifikansprövning var en kvantitativ metod det självklara valet. 

Design. 

För att utröna om det finns några skillnader  vad gäller bakgrundsfaktorer och problemtyngd 

mellan de två grupperna opiat- och opioidberoende personer har en genomgång av 

utredningsmaterial gjorts inom ramen för den kliniska verksamhet i vilken författaren  arbetar. 
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Inför LARO-bedömning har det genomförts en detaljerad anamnesupptagning specifikt vad 

gäller opiat-/ opioidanvändande. Detta utifrån vad den sökande själv berättar samt genomgång 

av intern och  extern dokumentation. Genom en kartläggning av dominerande preparat, 

missbruksmönster, doser, administreringssätt etc. möjliggjordes en indelning av grupper. 

Denna indelning gjordes av författaren i samarbete med teamet. 

I ett första steg delades populationen in i fyra undergrupper: 

 1. renodlat opiatmissbruk d.v.s. heroin/opium/morfin/dolcontin (n=21). 

    2. dominerande missbruk av opiater men med inslag av syntetiska opioider (n=59). 

    3. dominerande missbruk av syntetiska opioider men med inslag av opiater (n=35). 

    4. renodlat opioidmissbruk (n=12). 

Därefter gjordes en  dikotomisering där: 

    Grupp 1 + 2 kallas opiatgruppen då opiaterna dominerar missbruksbilden i denna grupp. 

    Grupp 3 + 4 kallas opioidgruppen då opioiderna dominerar missbruksbilden i denna grupp. 

En presentation av de preparat som kan ha använts d.v.s. opiater respektive opioider, återfinns i  

bilaga 3. 

Population och urval 

Antalet patienter som var bedömda för eller i substitutionsbehandling, aktuella under 2005-01-

01 till 2011-06-30, var totalt 153. Av dessa exkluderas 26 personer då jämförbara data saknas 

för denna grupp. Detta var patienter som övertagits från annan LARO-enhet, från smärtenhet 

eller då substitutionsbehandling satts in akut. 

För 127 personer finns det ASI–intervju (prospektiv / retrospektiv) eller motsvarande uppgifter 

som gjorts i annan utredning. Dessa 127 personer utgör således studiens population. 

 

Instrument. 

De instrument som används för denna studie och som samtidigt är regionalt etablerade kliniska 

instrument är:  1/ ASI-intervjuer samt  2/ LARO-utredningar. 

    1. ASI-intervju (Addiction Severity Index) är ett globalt använt och validerat instrument 

och standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. I Socialstyrelsens manual 

till instrumentet står det, på sidan 3, att  läsa ”ASI-intervjun är ett hjälpmedel för att 

dokumentera och systematisera uppgifter av relevans för utredning och uppföljning av klienter 

med alkohol- och narkotikarelaterade problem”(Nyström et al., 2009). ASI-intervjun är ett s.k. 

flerdimensionellt instrument som utgår från att missbruks- och beroendeproblem inte kan 
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förstås enbart i termer av missbrukets karaktär, omfattning och varaktighet. Problematiken runt 

missbruk är komplex och kan relateras till flera livsområden.  ASI Grundintervju innehåller 

frågor runt sju livsområden: fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och 

narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa. Inom varje 

livsområde finns frågor om faktiska förhållanden och subjektiva upplevelser. Dessutom 

innehåller intervjun allmänna frågor om ålder, kön, barn, bostadsort, boende, missbruk och 

psykiska problem i släkten med mera. Frågorna rör sig kring tidigare förhållande i livet samt 

aktuella förhållanden som sträcker sig 30 dagar tillbaka i tiden. Ett mindre antal frågor går 6 

månader respektive 3 år tillbaka i tiden. Varje livsområde avslutas med skattningsfrågor. Den 

intervjuade skattar antal dagarna med problem under de senaste 30 dagarna (0-30) samt 

problemtyngd från 0 (inget problem eller behov av hjälp) till 4 (mycket stort problem eller 

behov av hjälp) på en skala vad gäller upplevd problemtyngd för oro och besvär samt behov av 

hjälp. Intervjuaren skattar också hjälpbehovet för varje livsområde på en skala som går från 0 

(inget problem, hjälp behövs inte) till 9 (mycket stort problem, hjälp behövs absolut), där den 

högsta nivån främst används då hjälpbehovet är akut och allvarligt, t.ex. för överlevnad. 

ASI Grundintervju, som används initialt vid bedömning av problemtyngd, är en omfattande 

inventering och ger ett underlag för planering och utveckling av vård- och behandlings-

insatser. ASI-intervjuer skall enligt överenskommelse med socialtjänsten finnas i underlag 

inför LARO-bedömning. Eftersom det varit socialtjänst som genomfört ASI-intervjuer har det 

emellertid visats sig att olika versioner tillämpats. Totalt har 11 olika versioner av ASI 

förekommit i dokumentationen runt undersökningspopulationen varav två versioner, ”ASI 

981122” och ”ASI Grund mars 2007”, varit dominerande till antal (39 resp. 67). En operatio-

nalisering har skett av de olika ASI-versionernas frågeformuleringar så endast jämförbar 

empiri använts i materialet. 

    Socialtjänsten har inte alltid kunnat genomföra eller i efterhand kunnat finna gjorda ASI - 

intervjuer. I 17 av dessa fall har dock retrospektiv ASI-intervju gjorts av författaren med  

instruktionen att intervjun skall avse situationen som den var inför LARO-bedömning. Till 

dessa återkommer vi. Dessa retrospektiva gjorda intervjuer har lagts in i SPSS-bas (se nedan) 

på samma sätt som övriga ASI-intervjuer. Här har även en dokumentation gjorts av såväl avsett 

datum, d.v.s. ”dåtid” samt ”faktiskt” datum då intervjun genomfördes. 

    2. LARO-utredning. Denna utredning sker genom intervjuer samt inhämtande av internt 

och externt material. Intervjuerna är manualbaserade och berör bakgrund, social situation, 

tidigare behandlingar, kroppslig och fysisk hälsa samt alkohol- och droganamnes. Internt 

material kan vara klinikens egen journal, urinprovsresultat m.m. Externt material kan vara 
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dokumentation från andra myndigheter och vårdgivare såsom polismyndigheter, kriminalvård, 

övrig sjukvård, SIS-institutioner, tidigare dokumentation från socialtjänst samt aktuell social 

utredning.  

    Socialtjänstens utredning utförs av socialarbetare med tjänst vid socialtjänstens 

missbruksvård i kommunerna. Utredningen sker parallellt med LARO-utredning och styrs av 

Socialtjänstlagen (2001:453; 11 kap 1 §):  ” Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda 

utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom 

och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.”  Denna utredning sker inom 1-3 månader 

och innehåller nödvändig anamnes samt bedömning av behov av bistånd och en, med den 

sökande, gemensamt utarbetad vårdplan. Detta styrs genom Socialtjänstlagens 5 kap 9 §: ” 

Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som 

han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den 

enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.” 

Analysmetod.  

Då avsikten med studien är att presentera  kvantifierbar data för signifikansprövning och 

resultat av dessa så har en kvantitativ studie genomförts. Baslinjedata har förts in i SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), ett databas-program för statistisk analys, version 

15.0. Gruppjämförelserna har gjorts utifrån grupperna opiat- respektive opioidgrupp och 

signifikans har prövats enligt följande.  

    Då materialet omfattar värden enligt kvotskala mäts medelvärden, median samt 

standardavvikelse så har skillnader i medelvärde för två grupper prövats genom Students T-

test för oberoende variabler och vid jämförelse mellan fler än två grupper genom 

variansanalys ANOVA. Även median samt kvartilavvikelser har prövats men dessa redovisas 

ej i materialet. Vid skeva kvotskalor och vid värden enligt ordinalskalan har signifikans 

istället prövats genom Mann-Whitney U-test som undersöker skillnader i gruppernas 

rangordning mellan två grupper, medan Kruskall-Wallis H-test använts då jämförelsen 

omfattat fler än två grupper. Vid analys i gruppskillnader med värden enligt nominalskala har 

signifikans prövats med Chi-2 Test eller genom Fisher Exakt test vid för få värden i 2x2-

tabell. Då man vid ett stort antal signifikansprövningar, i det här materialet nära 200, kan få 

ett s.k. mass-signifikansproblem har signifikansnivån valts till p ≤ 0,01. Alternativet för att 

kunna välja en högre signifikansnivå, p≤ 0,05, var att genomföra t.ex. Bonferronis eller 

Bonferroni-Holms korrektionsmetoder. Detta medgav dock inte tidsutrymmet inför tidpunkt 

då detta material presenteras. 
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Datakvalitet. 

Den undersökta populationen är i stort representativ för den grupp opiat- respektive opioid-

missbrukare som sökt substitutionsbehandling i regionen under den tid studien avser. Det rör 

sig således närmast om en totalundersökning. Det som inte undersökts är de 26 personer som 

exkluderats ur studien. 

    Validitet är ett mått på att instrumentet mäter ”rätt saker”, det vill säga det man vill mäta 

med instrumentet. Vad gäller ASI:s validitet generellt hänvisar man i ASI manual 2007 till: 

”Utländska studier av ASI-intervju visar överlag tillfredställande validitet, men i vissa studier 

variera resultaten för enstaka mått inom något eller några områden” (Nyström et al., 2009)   

,sid 9).Viss kritik har riktats mot ASI-intervjun vad gäller validitet i sammanvägda mått s.k. 

Composite Scores (Jansson, 2001, Makela, 2004). Vid personlig kommunikation med 

Socialstyrelsens expert rörande ASI, professor emeritus Bengt-Åke Armelius vid Umeå 

Universitet, diskuterades frågan. Dessa mått har p.g.a. bristande validitet valts att ej presenteras 

i detta material.  

    Det finns dessutom en klar skillnad i det sätt ASI-intervjun grupperar olika substanser 

exempelvis opiater och opioider i jämförelse med hur kriterierna i SOSFS 2009:27(M) 

grupperar opiater och opioider. Utifrån detta kan man ej dra slutsatser i skillnader i eventuell 

högre grad  användande av opiater i resultat för variabeln ”heroin” eftersom andra opiater 

såsom morfin/dolcontin/ depolan/ maxidon/ spasmofen samt opium placerats i ASI:s variabel 

”övriga opiater/smärtstillande”. I denna variabel ligger även merparten av de syntetiska 

opioiderna inbakade. Just dessa variabler har därför mycket begränsad validitet utifrån den 

specificering av opiater och opioider, med hänvisning till SOSFS 2009:27(M), som författaren 

till detta material utgår från. Dikotomisering av opiatgrupp respektive opioidgrupp har skett 

enligt definitionen i SOSFS 2009:27(M). 

    Ytterligare validitetsproblem, specifika för denna studie, handlar främst om att olika versio-

ner av ASI har använts. Validitet i det avseendet har i materialet säkerställts då en genomgång 

av frågeställningar i samtliga ASI-versioner har gjorts och variabler tagits fram där frågor samt 

svar är jämförbara mellan de olika ASI-versionerna. I det fall som frågan ställts på annat sätt 

och validitet saknas har frågan ej tagits med. Detta arbete har skett i samarbete med  Siv Ny-

ström och Anitta Litvinov, Stockholm, som är Socialstyrelsens utvecklingsansvariga för ASI.  

    Ett annat problem rör frågan om det går att lita på de uppgifter som individerna lämnat i 

samband med att man aktualiserats för substitutionsbehandling. Då den sökande kan känna en 

oro för att inte få tillgång till behandlingen finns en risk att man i  intervjusituationen har ett 
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intresse av att överdriva sina problem för att ”kvalificera sig” in i programmet. Vidare fanns ett 

problem där ASI-intervjuer inte kunnat påträffas, dessa gjordes då retrospektivt i 17 fall. 

Frågan var då om man kan ge tillförlitliga uppgifter om situationen långt tillbaka. Båda dessa 

problem har kunnat undersökas genom att jämföra problemnivåerna för dem som intervjuats 

prospektivt med dem som intervjuats retrospektivt. Jämförelserna visade att likheterna mellan 

prospektivt och retrospektivt genomförda intervjuer var påtagliga, utom i ett avseende. För 30-

dagarsmåttet redovisade de retrospektivt intervjuade högre antal psykisk ohälsa samt stark 

tendens till högre användning av narkotika än de prospektivt intervjuade. Det fanns därmed 

inte någon grund för att de prospektivt intervjuade hade överdrivit sina problem. I huvudsak 

fanns inte heller några stora  minnesproblem, utom möjligen vad gäller det s.k. 30-dagars-

måttet. Resultaten  redovisas i bilaga 4. 

    Då ASI-intervju, utredningar och bedömning, om än i olika utsträckning, används såväl 

nationellt som internationellt i samband substitutionsbehandling torde det vara högst möjligt att 

replikera denna studie.  

Forskningsetiska överväganden.   

I samhället  sker en kontinuerlig utveckling på såväl samhällsnivå som individnivå och där 

forskningen är en del av denna utveckling. Det är viktigt att forskning håller god kvalitet och  

syftar till att kontinuerligt generera fördjupad kunskap runt väsentliga frågor, det så kallade 

forskningskravet. När det gäller forskning som rör människor och mänskligt beteende finns 

det samtidigt krav på att individen skyddas mot otillbörlig insyn, det så kallade individ-

skyddskravet. Detta krav är centralt när det gäller etiska avvägningar kring forskningsfrågor. 

Man måste således väga vikten av ny kunskap som forskning kan generera, såväl kortsiktigt 

som långsiktigt, mot  eventuella risker vad gäller individskyddskravet. I  Vetenskapsrådets 

skrift som rör forskningsetiska  principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  forskning 

pekar man även på att ”det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva  forskning kring 

faktorer som kan komma att t.ex.  förbättra människors hälsa och livsvillkor…” 

(Vetenskapsrådet, 2002, sid. 5). 

    Vissa krav skall också uppfyllas vid forskning t.ex. krav på konfidentialitet eller 

anonymisering. Vad gäller konfidentialitetskravet så innebär detta att man ej skall kunna 

identifiera enskilda personer utifrån uppgifter samt att de som forskar omfattas av sekretess 

och har tystnadsplikt. Forskningsmaterialet skall även förvaras och lagras skyddat för 

utomstående.  
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    Denna studie genererar i huvudsak inga nya uppgifter utan sammanställs utifrån redan 

befintlig dokumentation som fanns vid psykiatriska kliniken, och därigenom sekretssskyddad, 

i utredningssyfte inför LARO-bedömning. I de fall där ASI-intervju genomförts retrospektivt, 

d.v.s. aktuellt inhämtande av retrospektiva uppgifter avseende ”dåtid”, har de intervjuade 

informerats om avsikten med intervjun och gett sitt samtycke till detta. Även detta material är 

sekretessskyddat enligt gängse dokumentationskrav för kliniken.   

    Vad gäller avvägningen mellan samhällsnytta och risk för individen så förväntas  analys av 

baslinjedata medföra påtaglig nytta, på såväl individ som samhällsnivå, då detta kan användas 

för att öka kunskapen om bakgrundsvariabler och problemtyngd för gruppen opiat-

/opioidberoende personer som söker substitutionsbehandling. För att undvika risker med att 

kunna identifiera uppgifter utifrån enskilda individer redovisas all data  på gruppnivå och i  

aggregerad form. Då materialet/ baslinjedatan skyddas genom sekretess och tysnadsplikt har 

materialet hanterats så att konfidentialitet säkerställts. Författaren har genom kontinuerligt 

kliniskt arbete över tid mött de indviderna som ingår i studien i rollen som utredare och 

behandlare. Detta har av handledare och författaren  bedömts ej  påverkar resultatet  samt 

skyddar individerna då författaren omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Då materialet rör 

en utsatt och sårbar grupp med beroendeproblematik är det  av synnerligen vikt, utifrån 

professionalitet och ålagd tystnadsplikt samt sekretess, att denna gäller. Landstinget har 

genom forskningsavdelning Futurum en fastlagd rekommendation vad gäller forskning. I 

denna ingår en egenetisk granskning och arbete skall godkännas av verksamhetschef. Såväl 

egengranskning har skett som inhämtande av godkännande från verksamhetschef. Således har 

den klinikbundna rekommendationen följts samtidigt som en diskussion förts parallellt med 

handledarna under arbetets gång vad gäller etiska frågor, övervägningar och gränsdragningar.  

Resultat - jämförelse mellan opiat- och opioidberoende personer. 

Resultatet presenteras i löpande text med återgivelse via statistik i form av utdrag från 

tabeller. Skillnader i resultat presenteras samt signifikanta skillnader (p ≤ 0,01), eller 

avsaknaden av sådan, mellan opiat- respektive opioidgrupp. Även  den information som 

framkommer i materialet, t.ex. demografiska beskrivningar, som kan anses som belysande för 

grupperna kommer att redovisas. Materialet presenteras i avsnitt med rubriker rörande ASI:s 

skattningar såväl intervjuarskattningar, självskattningar och 30 dagars mått, bakgrund och 

demografi, samt de sju olika problemområdena. Resultatet från jämförelse mellan de 

prospektivt respektive retrospektivt gjorda intervjuerna redovisas i tabeller i bilaga 4. 
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Jämförelse har gjorts i problemnivåer för fyra grupper, utifrån vilken/vilka opiater respektive 

opioider som används, eller för två grupper dikotomt, se metod. 

Problemtyngd på sju livsområden. 

För vart och ett av ASI:s sju problemområden finns tre mått: 1) intervjuarskattningar  och   

2) självskattningarna görs utifrån ordinalskala samt 3) självskattning av det kvantitativa 30-

dagarsmåttet (0-30).  

Tabell 1.1 som presenterar intervjuarskattningarna, ger medelvärden för rangordningarna för 

respektive grupp. Höga rangordningstal innebär alltså att det för gruppen finns en genom-

snittligt hög problemnivå. 

Tabell 1.1: Jämförelse i intervjuarskattningar utifrån ASI för opiat- respektive opioidmissbrukande 
personer, 4 undergrupper, bedömda för substitutionsbehandling. Medelvärden av rangordningar 
 (mean ranks). 
Problemens  
svårighetsgrad 0-9 

 Renodlat 
opiater 

Domi-
nerande 
opiater 

Domi-
nerande 
opioider 

Renodlat 
opioider 

p (a) 

 n 21 59 35 12  
Fysisk hälsa 17/49/32/11 54,3 52,8 52,4 73,5 0,229 
Arbete och försörjning 16/47/32/11 49,2 52,2 57,8 53,1 0,782 
Alkohol  17/50/32/11 53,9 57,0 56,7 47,5 0,795 
Narkotika 17/49/32/10 57,7 60,0 46,7 47,0 0,212 
Kriminalitet 17/47/32/11 45,8 60,9 51,9 43,4 0,126 
Familj och umgänge 17/48/32/10 38,8 55,9 58,3 57,0 0,159 
Psykisk hälsa 18/47/31/11 45,9 56,6 50,3 66,8 0,270 
a) signifikans testad med Kruska-Wallis H test. 

Det finns alltså inga signifikanta skillnader mellan de fyra grupperna utifrån intervjuarskatt-

ningarna. 

 

Nästa mått gäller patienternas självskattade problemnivåer. Tabell 1.2 är gjord enligt samma 

mönster som ovan. 
Tabell 1.2: Jämförelse i självskattningar utifrån ASI för opiat- respektive opioid- missbrukande 
personer, 4 undergrupper, bedömda för substitutionsbehandling. Medelvärden av rangordningar (mean 
ranks). 
Problemens  
svårighetsgrad 0-4 

 Renodlat 
opiater 

Domi-
nerande 
opiater 

Domi-
nerande 
opioider 

Renodlat 
opioider 

p (a) 

 n 21 59 35 12  
Fysisk hälsa 19/57/35/12 60,7 62,6 59,6 68,3 0,898 
Arbete och försörjning 18/57/34/12 52,3 62,3 63,0 62,2 0,661 
Alkohol  19/58/35/12 68,2 62,9 60,3 58,1 0,668 
Narkotika 19/58/35/12 62,3 69,0 52,5 60,5 0,074 
Kriminalitet 18/57/35/12 54,8 65,1 61,7 53,9 0,482 
Familj och umgänge 20/58/35/12 51,2 64,5 64,9 69,8 0,380 
Psykisk hälsa 19/58/34/12 43,3 63,3 66,4 72,6 0,731 
a) signifikans testad med Kruska-Wallis H test. 
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Inte heller här återfinner vi någon signifikant skillnad mellan de fyra grupperna, dock finns en 

tendens vad gäller självskattningen av problemnivå runt narkotika. 

 

Tabell 1.3 presenterar resultat av det kvantitativa 30-dagarsmåttet, d.v.s. hur många dagar man 

upplevt problemet.  Tabellen presenterar medelvärden (med standardavvikelser).  

Tabell 1.3: Jämförelse i 30-dagarsmått över antal dagar med upplevda problem utifrån ASI för opiat- 
respektive opioid- missbrukande personer, 4 undergrupper, bedömda för substitutionsbehandling.  
Antal dagar med problem,  
0-30, M(sd) 

 Renodlat 
opiater 

Domi-
nerande 
opiater 

Domi-
nerande 
opioider 

Renodlat 
opioider 

p(a) 

 n 21 59 35 12  
Fysisk hälsa 77/47 13,2(13,9) 14,9(13,3) 13,9(12,5) 17,9(13,4) 0,508 
Arbete och försörjning 77/43 7,5(13,3) 8,5(13,0) 5,1(19,4) 8,2(14,0) 0,689 
Alkohol  79/46 3,8(9,2) 3,4(9,3) 2,0(6,2) 2,5(8,7) 0,537 
Narkotika 79/46 23,7(11,8) 26,0(9,3) 19,7(13,3) 24,2(10,9) 0,230 
Kriminalitet 76/46 5,7(10,8) 4,9(9,9) 1,4(5,4) 0,9(3,0) 0,253 
Familj och umgänge  77/46 1,8(6,7) 6,7(11,4) 3,7(7,8) 9,0(13,6) 0,543 
Psykisk hälsa 73/46 12,1(13,6) 17,0(13,0) 14,5(13,6) 23,4(11,6) 0,153 
M (sd) = Medelvärde (standardavvikelse);  a)Signifikans testad med ANOVA. 
Det bör kanske noteras att i alla tabellerna 1.1-1.3, så utmärkte sig inte de renodlade opioid-

missbrukande personerna för att ha lägst problemnivå ens vad gäller icke-signifikanta värden. 

Tvärtom toppar de problemskattningarna på fysisk och psykisk hälsa i alla tre måtten, och på 

familj och umgänge i 30-dagarsmåttet. Ingen signifikant skillnad kan konstateras mellan 

grupperna vad gäller 30-dagars måttet. Eftersom vi konstaterat en möjlighet av ”minnesfel” 

för retrospektivt gjorda intervjuerna just när det gäller det här måttet har signifikans även 

prövats på enbart prospektiva intervjuer. Inte heller här återfinns någon signifikant skillnad.  

 

För att undersöka om skillnader framträder tydligare mellan dem som huvudsakligen använder 

opiater och dem som huvudsakligen använder opioider, prövas signifikans för samma tre mått, 

dikotomt för grupperna.  

I tabell 2.1 presenterar intervjuarskattningarna med medelvärden för rangordningarna för 

respektive grupp. Höga rangordningstal innebär en genomsnittligt hög problemnivå.  

Tabell 2.1: Jämförelse i intervjuarskattningar utifrån ASI för opiat- respektive opioid missbrukande 
personer, dikotomt, bedömda för substitutionsbehandling. 
Problemens  Opiat Opioid p 
svårighetsgrad 0-9   gruppen gruppen  
 n 80 47  
Fysisk hälsa 66/43 53,2 57,8 0,449 
Arbete och försörjning 63/43 51,4 56,6 0,384 
Alkohol  67/43 56,2 54,4 0,748 
Narkotika 66/42 59,4 46,8 0,035 
Kriminalitet 64/43 56,9 49,7 0,210 
Familj och umgänge 65/42 51,4 58,0 0,277 
Psykisk hälsa 65/42 53,6 54,6 0,872 
a) signifikans testad med Mann-Whitney U-test. 
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Det finns således ingen signifikant skillnad mellan grupperna med kravet p≤ 0,01. Dock finns 

en stark tendens (p = 0,035) till högre skattning av narkotikaproblem för opiatgruppen. En 

tolkning till detta kan vara att heroin anses som ”den farliga drogen” och därför även av 

intervjuaren skattas högre i problemgrad när den intervjuade refererat till heroin (Svensson, 

2005). 

 

Nästa mått gäller patienternas självskattade problemnivåer. Tabell 2.2 är gjord enligt samma 

mönster som ovan. 
Tabell 2.2: Jämförelse i självskattningar utifrån ASI för opiat- respektive opioid- missbrukande 
personer, dikotomt, bedömda för substitutionsbehandling. 
Problemens  Opiat Opioid p 
svårighetsgrad 0-4   gruppen gruppen  
 n 80 47  
Fysisk hälsa 76/47 62,1 61,8 0,968 
Arbete och försörjning 75/46 59,9 62,8 0,628 
Alkohol  77/47 64,2 59,8 0,366 
Narkotika 77/47 67,4 54,5 0,019 
Kriminalitet 75/47 62,6 59,7 0,608 
Familj och umgänge 78/47 61,1 66,1 0,426 
Psykisk hälsa 77/46 58,4 68,1 0,134 
a) Signifikans testad med Mann-Whitney U-test 

Inte heller här ser vi någon signifikant skillnad mellan gruppernas skattningar. Dock finns det 

återigen en stark tendens till högre skattning av problem med narkotika i opiatgruppen. 
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Tabell 2.3 presenterar resultat av det kvantitativa 30-dagarsmåttet, d.v.s. hur många dagar man 

upplevt problemet. Tabellen presenterar medelvärden (med standardavvikelser). 

Tabell 2.3: Jämförelse i 30-dagarsmått över antal dagar med upplevda problem utifrån ASI opiat- 
respektive opioidmissbrukande personer, dikotomt, bedömda för substitutionsbehandling.  
Antal dagar med problem,   Opiat Opioid p 
0-30, M(sd)   gruppen gruppen  
 n 80 47  
Fysisk hälsa 77/47 14,5(13,4) 15,0(12,8) 0,243 
Arbete och försörjning 77/43 8,2(13,0) 5,9(11,3) 0,039 
Alkohol  79/46 3,5(9,2) 2,2(6,8) 0,063 
Narkotika 79/46 25,4(9,7) 20,9(12,8) 0,042 
Kriminalitet 76/45 5,1(10,1) 1,3(4,9) 0,006 
Familj och umgänge 77/45 5,4(10,6) 5,0(9,7) 0,314 
Psykisk hälsa 73/45 15,9(13,2) 16,9(13,6) 0,627 
M (sd) = Medelvärde (standardavvikelse); a) signifikans testad med Students T-test för oberoende grupper. 

Här finns en signifikant skillnad för kriminalitet. Opiatgruppen har fler dagar med kriminalitet 

”i syfte att få pengar” än opioidgruppen. I övrigt finns tendenser till skillnader för arbete och 

försörjning, alkohol och narkotika med större problem för opiatgruppen än för opioidgruppen. 

För övriga områden (fysisk och psykisk hälsa samt familj och umgänge) finns inga skillnader 

mellan grupperna. Även här har signifikans prövats för de prospektivt gjorda intervjuerna. 

Endast inom livsområdet psykisk hälsa skattade de retrospektiva intervjuerna signifikant högre 

än de prospektiva, se bilaga 4. 

Vi finner alltså att skillnader framträder då grupperna studeras dikotomt, främst vad gäller 

kriminalitet där en signifikant skillnad visats, men i någon mån också vad gäller narkotika, 

alkohol, arbete och försörjning. På alla dessa områden har opiatgruppen större problemnivå än 

opioidgruppen.  Bland övriga – icke-signifikanta – skillnader i tabellerna 2.1-2.3 bör möjligen 

noteras att det inte finns någon tendens till mindre problem för opioidgruppen i sin helhet 

jämfört med opiatgruppen i sin helhet. Värdena är omväxlande högre för den ena och för den 

andra gruppen. 

De skillnader som visades ser vi alltså då renodlade opioidmissbrukande läggs samman med 

personer som har opioider som dominerande drog men som också har inslag av opiatmissbruk, 

men vi såg dem inte när renodlade opioidmissbrukande jämfördes med de andra tre grupperna. 

Detta är viktigt eftersom det just är renodlat opioidmissbruk som enligt riktlinjerna skulle 

diskvalificera för deltagande i LARO-behandling. 

Bakgrund med demografisk beskrivning. 

I nästa steg övergår vi till att fördjupa analyserna genom att undersöka skillnader mer specifikt 

på item nivå. I tabell 3 presenteras resultatet vad gäller jämförelse i bakgrund och demografi.  
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Tabell 3: Jämförelse i bakgrund och demografi utifrån ASI för opiat- respektive opioidmissbrukande 
personer bedömda för substitutionsbehandling. 
 Totalt Opiat Opioid p 
                                              n 127 80 47  

Kön, andel kvinnor, % 16 14 19 0,403(a) 

Ålder vid bedömning, m (sd) 36,1 (10,2) 36,6 (10,4) 35,2 (9,8) 0,372(b) 

Bostadsort, % 
Stor stad (> 100.000) 
Mellanstor (10.000 – 100.000) 
Landsort (< 10.000) 

 
25 
47 
28 

 
28 
36 
36 

 
21 
66 
13 

0,003 (a) 

Boendeform, %                                                
Egen bostad       
Andrahandsbostad 
Hos föräldrar/släkt/inneb./kollektiv 
Ej i egen eller annans bostad 

 
61 
7 
13 
18  

 
60 
6 

14 
20 

                              

64 
8 
13 
15 

0,854(a) 

Intagen på institution under senaste 30  
dagarna, %   (n= 125) 

39 42 32 0,320(a) 

Antal dagar på institution senaste 30, 
m (sd)      (n=125) 

5,8 (10,3) 6,0 (10,2) 5,4 (10,8) 0,381(b) 

a) Signifikans testad med Chi-2;  b) Signifikans testad med T-test för oberoende grupper   

Det finns en signifikant skillnad i bostadsort där opioidmissbruk är vanligare i mellanstora 

orter. Troligen är det fråga om en geografisk tillgänglighet av olika droger snarare än olika 

populationer. Det finns däremot inga signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller kön, 

boendeform eller om man varit intagen på institution. Över hälften bor i eget boende medan 

nästan 1/5 del är utan bostad. 

Fysisk hälsa. 

I tabell 4 presenteras  resultatet som rör gruppernas fysiska hälsa genom signifikans prövad 

med Chi-2 test vid crosstabulering samt Mann-Whitney U-test. 

Tabell 4: Jämförelse i fysisk hälsa utifrån ASI för opiat- respektive opioidmissbrukande personer 
bedömda för substitutionsbehandling.  
  Totalt Opiat Opioid p 

 n 127 80 47  

Inlagd på sjukhus, antal ggr,  M(sd) 123/78/45 9,8 (22,8) 11,8 (27,2) 6,4 (11,2) 0,037 (b) 

Långvarig skada eller sjukdom, %  73,2 70,0 78,7 0,284 (a) 

Hepatit B eller C (någon gång), %  125/80/45 56,8 66,3 40,0 0,014 (a) 

Ordinerad läkemedel regelbundet, %  125/79/46 38,4 39,2 37,0 0,800 (a) 

Behandlats för fysisk ohälsa senaste 6 mån, %  124/79/45 46,8 41,8 55,6 0,139 (a) 

Pension/sjukbidrag för fysisk ohälsa, %  126/80/46 20,6 21,3 19,6 0,822 (a) 
M (sd) = Medelvärde (standardavvikelse);  a) Signifikans testad med Chi-2;  b) Mann-Whitney U-test. 

Opiatgruppen har varit inlagda på sjukhus närmare dubbelt så många gånger som opioid-

gruppen vilket dock p.g.a. spridningen i grupperna inte räcker till signifikant nivå. Man ser 

även en stark tendens att denna grupp i större uträckning någon gång haft hepatit B eller C. 
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Även om de flesta testats för HIV i båda grupperna så sker det oftare i opiatgruppen, där 

praktiskt taget alla gjort detta (redovisas ej i tabell). Det finns ingen signifikant skillnad i tid 

sedan senaste inläggning, i långvarig skada eller sjukdom som nästan ¾ delar av populationen 

anger sig ha, tid sedan HIV-testning (eller utfall därav), i läkemedelsordinationer för fysisk 

sjukdom eller skada, behandling senaste halvåret som nästan hälften av populationen anger 

eller antal dagar med upplevd ohälsa senaste månaden. En femtedel uppbär pension eller 

sjukbidrag för fysisk ohälsa. 

Arbete och försörjning. 

Tabell 5 presenterar resultatet från livsområdet arbete och försörjning inom vilket man även 

ställt frågor om utbildning. 

Tabell 5: Jämförelse i bakgrund runt arbete och försörjning utifrån ASI för opiat- respektive 
opioidmissbrukande personer bedömda för substitutionsbehandling. 
                                                                 Totalt   Opiat Opioid p 
                                                              n                  127 80 47  

Skolutbildning antal år,  M(sd) 127/80/47 10,4 (2,4) 10,4 (2,5) 10,4 (2,3) 0,957 (b) 

Antal år högre utbildning, 
M(sd) 

125/79/46 0,27(0,9) 0,29(1,0) 0,24(0,8) 0,775 (b) 

Har yrke/kunnande, % 107/69/38 66,4 69,6 60,5 0,344 (a) 

Innehar giltigt körkort, % 126/80/46 15,1 12,5 19,6 0,286 (a) 

Fått pengar från senaste 30 d      
  Försäkringskassan,  % 127/80/47 42,5 24,4 18,1 0,262 (a) 
  partner/familj/vänner, % 127/80/47 26 17,3 8,7 0,611 (a) 
  olaglig verksamhet, % 125/78/47 21,6 17,6 4,0 0,021 (a) 
Huvudsaklig inkomstkälla     0,206(b) 
 Försäkringskassan, %  39,4 35,0 46,8  
  andra källor, %  8,7 10,0 6,3  
M (sd) = Medelvärde (standardavvikelse);  a) Signifikans testad med Chi-2;  b) Mann-Whitney U-test. 

Opiatgruppen skiljer ut sig genom en påvisad stark tendens vad gäller kriminell aktivitet med 

syfte att skaffa pengar senaste 30 dagarna. Det finns även en tendens att opiatgruppen haft 

längre regelbundna arbetsperioder (redovisas ej i tabell). Det finns ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna vad gäller antal år man gått i skolan, om man har ett yrke/yrkeskunnande, har 

körkort, hur länge man arbetat respektive varit arbetslös sammanhängande eller vilket 

anställningsmönster man haft senaste 3 åren. Inte heller skiljer det i  huvudsaklig inkomstkälla.  

Alkohol och narkotika. 

Vad gäller livsområdet alkohol och narkotika så är det av logiska skäl ett omfattande avsnitt i 

ASI-intervjun, detta då det är p.g.a. missbruksproblematiken som behovet av en sådan 

kartläggning aktualiserats. Vi bör påminna oss att ASI:s indelning i preparatgrupper inte 

stämmer med uppdelningen mellan opiater och opioider, se metod. 
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Preparat . 

I tabell 6.1 presenteras de olika preparatgrupperna och i vilken omfattning man procentuellt 

inom respektive grupp använt preparatet samt om man injicerat. 
Tabell 6.1: Jämförelse i alkohol- och drogbruk  utifrån ASI för opiat- respektive opioidmissbrukande 
personer bedömda för substitutionsbehandling. 
  Totalt Opiat Opioid p 

 n 127 80 47  
Regelbundet använt alkohol, % 126/80/46 80,8 79,7 82,6 0,695 (a) 
Heroin, % 125/79/46 84,8 97,5 63,0 0,000 (a) 
Metadon, % 121/77/44 74,0 77,9 67,4 0,198 (a) 
Andra opiater/smärtstillande, % 126/79/47 98,4 97,5 100 0,391(b) 
Dämpande mediciner (benso, 

sedativa, hypnotika), % 
126/79/47 91,3 91,1 91,5 0,946 (a) 

Kokain, % 123/77/46 64,2 72,7 50,0 0,011 (a) 
Amfetamin, % 127/80/47 92,1 92,4 91,5 0,854 (a) 
Cannabis, % 125/79/46 87,2 92,4 78,3 0,022 (a) 
Hallucinogener, % 123/78/45 67,2 72,7 57,8 0,090 (a) 
Lösningsmedel, % 123/78/45 39,3 42,9 33,3 0,299 (a) 
Annat, % 119/76/43 57,6 58,7 55,8 0,763 (a) 
Flera droger per dag, % 118/74/44 94,1 95,9 90,9 0,263 (a) 
Injicerat, % 127/80/47 84,3 90,0 74,5 0,020 (a) 
a) Signifikans testad med Chi-2; b) Signifikans testad med Fischers Exakt test. 

Opiatgruppen har i signifikant högre utsträckning använt heroin (vilket är en självklarhet och 

följer av uppdelningen). Det finns även en stark tendens till att dessa i högre utsträckning än 

opioidgruppen använt kokain och cannabis och i någon mån hallucinogener i högre grad. 

Opiatgruppen har också, även om inte i signifikant skillnad uppnås, i högre utsträckning 

injicerat, 90 procent respektive 74 procent. Bör dock även noteras att  ¾-delar av opiod-

gruppen injicerat. Resultaten visar tydligt att, så när som på lösningsmedel, så har majoriteten 

i båda grupperna använt alla sorters droger. Det är med andra ord mycket drogerfarna 

grupper. Praktiskt taget alla har dessutom använt flera droger samma dygn, 96 procent 

respektive 91 procent, det som man i dagligt tal kallar blandmissbruk. 

Debutålder. 

I denna tabell, 6.2, presenteras i vilka åldrar man i genomsnitt debuterat med att använda 

preparatet, samt i vilken ålder man börjat injicera. 
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Tabell 6.2: Jämförelse i debutålder alkohol- och drogbruk utifrån ASI för opiat- respektive 
opioidmissbrukande personer bedömda för substitutionsbehandling. 
  Totalt Opiat Opioid p 

 n 127 80 47  
Debutålder för de som använt;      
   Alkohol till berusning, M(sd) 127/80/47 14,5(5,5) 14,3(6,2) 14,9(4,0) 0,444(a) 
   Heroin, M(sd) 125/79/46 21,2(6,7) 20,7(6,4) 22,5(7,5) 0,231(a) 
   Andra opiater/smärtstillande, M(sd) 126/79/47 20,7(7,9) 20,7(8,2) 20,1(7,3) 0,783(a) 

Dämpande mediciner (benso, 
sedativa, hypnotika), M(sd) 126/79/47  

19,2(8,2) 
 

18,8(8,6) 
 

19,7(7,6) 
 

0,962(a) 
Amfetamin, M(sd) 127/80/47 18,6(6,8) 17,4(5,6) 20,1(8,0) 0,020(a) 
Cannabis, M(sd) 125/79/46 14,8(3,7) 14,3(2,5) 15,9(5,4) 0,108(a) 
Lösningsmedel, M(sd) 123/78/45 13,4(3,8) 12,9(3,8) 14,6(3,8) 0,964(a) 
Flera droger per dag ,M(sd) 118/74/44 19,0(7,7) 18,3(7,7) 20,1(7,7) 0,373(a) 

    Injektion, M(sd) 127/80/47 21,7(7,7) 20,5(6,7) 24,4(9,0) 0,036(a) 
a) signifikans testad med Students T-test för oberoende grupper. 

Opiatgruppen visar en tendens till att ha börjat med amfetamin, 2,5 år tidigare än 

opioidgruppen, samt med intravenöst missbruk, vid 20 års ålder jämfört med 24 års ålder, för 

opioidgruppen. Grupperna har inte heller i övrigt någon signifikant skillnad i debutåldrar för 

olika droger. Vad gäller kronologisk ordning för debut på olika preparat så sker den i följande 

ordningsföljd:  

- vid 13-16 års ålder:  lösningsmedel/ alkohol till berusning/ cannabis/ alkohol regelbundet;  

- vid 18-19 års ålder amfetamin/ flera droger per dag/ lugnande medel/ hallucinogener;  

- vid 20-22 års ålder: andra opiater/ kokain/ heroin, samt slutligen metadon vid 26 års ålder. 

Aktuell situation vad gäller missbruket. 

I  tabell 6.3 presenteras resultatet för den aktuella situationen vad gäller missbruk, d.v.s. hur 

många dagar  under månaden före intervjun man använt preparatet eller injicerat. 

Tabell 6.3: Jämförelse i hur många av de senaste 30 dagarna brukat drogen eller injicerat utifrån ASI 
för opiat- respektive opioidmissbrukande personer bedömda för substitutionsbehandling. 
  Totalt Opiat Opioid p 

 n 127 80 47  
Hur många dagar senaste månaden:      
   Regelbundet använt alkohol, M(sd) 126/80/46 4,8(8,7) 5,8(9,3) 3,4(7,5) 0,158(a) 
   Heroin, M(sd) 125/79/46 3,5(7,6) 4,4(8,5) 1,1(3,1) 0.006(a) 
   Metadon, M(sd) 121/77/44 1,8(5,9) 2,3(7,0) 0,9(2,6) 0,058(a) 
   Andra opiater/smärtstillande, M(sd) 126/79/47 14,8(13,3) 13,6(13,0) 16,9(13,7) 0,294(a) 
   Dämpande mediciner (benso, seda-

tiva, hypnotika), M(sd) 
 

126/79/47 
 

10,4(12,6) 
 

9,9(12,3) 
 

11,4(13,2) 
 

0,207(a) 
   Amfetamin, M(sd) 127/80/47 3,7(6,8) 4,0(7,3) 3,0(5,6) 0,087(a) 
   Cannabis, M(sd) 125/79/46 3,7(7,0) 4,3(7,8) 2,5(4,7) 0,164(a) 
   Flera droger per dag, M(sd) 118/74/44 11,1(12,2) 12,3(12,6) 9,0(11,4) 0,178(a) 
   Injicerat, M(sd) 127/80/40 8,3(11,0) 9,0(11,2) 6,6(10,5) 0,208(a) 
a) Signifikans testad med Students T-test för oberoende grupper. 

Opiatgruppen har signifikant oftare använt heroin, vilket är förväntat och snarast en artefakt 

(följer av gruppindelningen). De har även en viss tendens att ha använt såväl metadon som 

amfetamin fler antal dagar än opioidgruppen.  
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Såväl opiat- som opioidgruppen har använt ”andra opiater och smärtstillande” oftare än de har 

använt heroin eller metadon under den senaste månaden före intervjutillfället. (Man kan man ej 

tolka in huruvida det då rör sig om skillnader i konsumtion av opiater eller syntetiska opioider 

p.g.a. ASI-n:s indelning av preparat). Man använder även andra droger under en tredjedel av 

månadens dagar.  

Antal år man använt drogen eller injicerat. 

I denna tabell presenteras medelvärden för antal år man använt olika preparat samt antal år man 

injicerat. 

Tabell 6.4: Jämförelse i hur många år man  brukat drogen eller injicerat  utifrån ASI för opiat- 
respektive opioidmissbrukande personer bedömda för substitutionsbehandling. 
  Totalt Opiat Opioid p 

 n 127 80 47  
Hur många år har man brukat:      
   Regelbundet använt alkohol, M(sd) 126/80/46 7,8(9,1) 8,4(9,5) 7,0(8,3) 0,177(a) 
   Heroin, M(sd) 125/79/46 6,6(7,4) 8,5(7,7) 1,6(3,5) 0.000(a) 
   Metadon, M(sd) 121/77/44 1,9(4,3) 2,2(5,0) 1,2(2,4) 0,218 (a) 
   Andra opiater/smärtstillande, M(sd) 126/79/47 9,4(8,6) 8,8(8,1) 10,6(9,4) 0,235 (a) 
   Dämpande mediciner (benso, seda-

tiva, hypnotika), M(sd) 126/79/47 
 

8,9(8,8) 
 

8,8(9,3) 
 

9,0(7,9) 
 

0,170 (a) 
   Amfetamin, M(sd) 127/80/47 7,5(8,3) 8,9(9,4) 4,9(4,7) 0,005 (a) 
   Cannabis, M(sd) 125/79/46 9,7(8,9) 11,5(9,8) 6,2(5,3) 0,001 (a) 
   Hallucinogener, M(sd) 123/78/45 0,7(1,7) 0,6(1,1) 1,0(2,6) 0,056(a) 
   Lösningsmedel, M(sd) 123/78/45 0,9(1,9) 1,2(2,2) 0,2(0,6) 0,073(a) 
   Annat, M(sd) 119/76/43 1,6(4,1) 0,8(1,6) 2,8(6,4) 0,182(a) 
   Flera droger per dag, M(sd) 118/74/44 11,4(8,9) 12,3(9,0) 9,6(8,5) 0,463(a) 

   Injicerat, M(sd) 127/80/47 10,3(9,4) 11,5(9,5) 7,8(8,8) 0,638(a) 
a) Signifikans testad med Students T-test för oberoende grupper. 

Det råder signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller antal år man använt heroin, 

amfetamin, och cannabis. Vad gäller heroin  är detta förväntat. Det finns även en svagare 

tendens till längre användning av lösningsmedel. Däremot har opioidgruppen motsatt tendens 

att i högre grad använt hallucinogener. Båda grupperna har i storts sett samma utsträckning, 

under c:a 9 år, använt andra opiater/ smärtstillande medel. Det finns ingen signifikant skillnad 

i antalet år man injicerat, som i medeltal är drygt 10 år. 

Administrering av preparat. 

I detta avsnitt redovisas delar av resultaten rörande opiat-/opioidadministrering i tabellform, i 

övrigt sker det i textform. 
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Tabell 6.5: Jämförelse i användande opiat/smärtstillande utifrån ASI för opiat- respektive 
opioidmissbrukande personer bedömda för substitutionsbehandling. 
  Totalt Opiat Opioid p 

 n 127 80 47  

Heroin, % 125/79/46 84,8 97,5 63,0 0,000 (a) 
varav inj. heroin %  65,4 72,4 58,4 0,391(b) 

Metadon, % 121/77/44 74,0 77,9 67,4 0,198 (a) 
varav inj.metadon %  19,0 19,0 19,2 0.977(a) 

Andra opiater/smärtstillande, % 126/79/47 98,4 97,5 100 0,391(b) 
varav inj. andra opiater/smärtst.%  42,0 45,9 35,6 0,375(a) 
a) Signifikans testad med Chi-2; b) signifikans testad med Fischers Exact test. 

Över hälften av de i opioidgruppen som använt heroin har injicerat detta. En av fem i båda 

grupperna har injicerat metadon och drygt två av fem har injicerat andra opiater/smärtstillande. 

Vad gäller andra administrationssätt (oralt respektive nasalt) finns inga signifikanta skillnader 

mellan de olika grupperna (visas ej i tabellen). Man kan dock konstatera att drygt en av fem har 

rökt och nästan två av tre i båda grupperna har injicerat heroin. Opioidgruppen har dock i något 

högre utsträckning rökt eller tagit heroinet nasalt/oralt, opiatgruppen har i högre utsträckning 

angett intravenös administrering. Även för ”övriga opiater/smärtstillande” och ”blandat droger 

per dag” är administreringsmönstret liknande. Bland dem som injicerat - i båda grupperna - har 

knappt hälften delat spruta, varav en mindre andel delat ofta. 

Övrig information runt alkohol och narkotika missbruk. 

I denna tabell presenteras allvarliga komplikationer såsom delirium och överdoser, tidigare 

behandlingar samt intervjuarens skattning av dominerande preparat. 

Tabell 6.6: Jämförelse i bakgrund, allmän information, alkohol och narkotika utifrån ASI för opiat- 
respektive opioidmissbrukande personer bedömda för substitutionsbehandling. 
  Totalt Opiat Opioid p 

 n 127 80 47  

Antal delirium i livet, M(sd) 122/77/45 1,3(9,1) 1,8(11,4) 0,6(1,4) 0,147(b) 

Antal överdoser i livet, M(sd) 121/76/45 6,9(21,2) 9,2(26,2) 3,0(5,7) 0,052(b) 

Pengar  alkohol,Skr, senaste mån, M(sd) 115/74/41 228,0(495,4) 285(573) 125(290) 0,049(b) 

Upplevt narkotikaproblem antal dagar 125/79/46 23,7(11,4) 25,4(9,7) 20,9(12,8) 0,042(b) 
senaste månaden, M(sd)      

Antal behandlingar f alkoholprobl, M(sd) 126/80/46 7,7(38,1) 9,2(46,8) 5,1(12,6) 0,213(b) 
endast avgiftningar alkohol, M(sd) 117/73/44 3,5(14,0) 4,1(17,1) 2,5(6,2) 0,145(b) 

Antal behandlingar f narkotikaprobl, M(sd) 120/79/41 13,1(37,4) 14,9(45,4) 9,7(11,5) 0,394(b) 
endast avgiftningar narkotika, M(sd) 116/73/43 6,4(11,5) 6,6(13,2) 6,2(7,9) 0,722(b) 

Dominerande preparat, % 127/80/47    0,001(a) 
   heroin  21,3 32,5 2,1  
   andra opiater/smärtstillande, metadon  24,4 21,3 29,8  
    blandmissbruk  43,3 36,3 55,3  
a) Signifikans testad med Chi-2;  b) signifikans testad med T-test för oberoende grupper. 

Opiatgruppen har som förväntat i signifikant högre grad av intervjuaren skattats ha heroin 

som dominerande preparat medan opioidgruppen oftare haft metadon och andra smärtstillande 
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samt blandmissbruk.  Opiatgruppen har även i högre grad, om än ej signifikant, fler överdoser 

bakom sig samt har använt mer pengar till alkohol senaste månaden. Det finns ingen signifi-

kant skillnad mellan grupperna vad gäller omfattning av intravenöst missbruk senaste sex 

månaderna, antal delirium, eller antal behandlingar. Man kan notera att båda grupperna 

upplevt stora problem runt sitt narkotikamissbruk senaste månaden (25 respektive 21 dagar i 

snitt) och att båda grupperna har många behandlingar bakom sig, såväl vad gäller 

alkoholproblem som vad gäller drogproblem,  innan de sökt substitutionsbehandling. 

Kriminalitet. 

Tabell 7 presenterar resultatet vad gäller de intervjuades kriminalitet eller problem med 

rättvisan.  

Tabell 7: Jämförelse i bakgrundsvariabler rörande kriminalitet utifrån ASI för opiat- respektive 
opioidmissbrukande personer bedömda för substitutionsbehandling. 

  Totalt Opiat Opioid  
 n 127 80 47 p 

Villkorligt frigiven/frivårdspåföljd, % 124/78/46 19,4 24,4 10,9 0,066(c) 

Antal åtal f narkotikabrott,   M(sd) 115/76/39 5,78(12,05) 6,7(12,97) 4,0(9,91) 0,218(b) 
Antal ggr LOB/förargelse-  , M(sd) 109/70/39 7,07(17,4) 8,6(21,06) 4,95(7,21) 0,034(b) 
väckande beteende                    
Antal allvarliga trafikbrott,  M(sd) 117/75/42 2,59(6,43) 3,4(7,49) 1,14(3,51) 0,029(b) 

Står under åtal/väntar påföljd, % 124/78/46 29,0 34,6 19,6 0,074(c) 

Olaglig verksamhet f tjäna pengar 
antal dagar av senaste 30, Md(sd) 

 
121/76/45 

 
3,7(8,7) 

 
5,1(10,1) 

 
1,3(5,0) 

 
0,006(b) 

M (sd) = Medelvärde (standardavvikelse);   a) Fischer exakt test;  b) signifikans testad med T-test för oberoende grupper;  c) Signifikans 
testad med Chi-2.   
 
Opiatgruppen har en signifikant högre grad en aktuell kriminalitet med syfte att tjäna pengar. 

Detta är förväntat utifrån de mycket högre priserna på heroin på den illegala drogmarknaden. 

Det finns även tendenser att denna grupp i högre grad än opioidgruppen har en pågående 

villkorlig frigivning eller annan frivårdpåföljd samt är aktuella för nytt åtal/påföljd, i högre 

grad varit föremål för omhändertagande för förargelseväckande beteende, berusad på allmän 

plats (”LOB:ad” ) samt åtalats för allvarliga trafikbrott. Då de senast var frihetsberövade 

gäller det för båda grupperna i samma omfattning, att de var frihetsberövade för narkotika-

brott.  
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Familj och umgänge. 

Tabell 8.1 och 8.2  presenteras resultaten avseende livsområdet familj och umgänge. 
Tabell 8.1: Jämförelse familj och umgänge  utifrån ASI för opiat- respektive opioidmissbrukande 
personer bedömda för substitutionsbehandling. 
  Totalt Opiat Opioid p 

 n 127 80 47  

Civilstånd, % 
gift 
sambo 
ensamstående tidigare gift/sambo 
ensamstående ej tidigare gift/sambo 

127/80/47  
11,8 
18,9 
51,2 
18,1 

 
12,5 
21,3 
55,0 
11,3 

 
10,6 
14,9 
44,7 
29,8 

0,073(a) 
 

a) Signifikans testad med Chi-2. 

Det finns en stark tendens att opiatgruppen i högre grad lever tillsammans med partner vid 

intervjutillfället. Cirka 70 procent av de intervjuade lever dock som ensamstående. I övrigt 

finns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller hur lång tid man haft aktuellt 

civilstånd, om man lever tillsammans med någon som missbrukar, med vem man tillbringar sin 

fritid och hur nöjd man är med situationen. Över en tredjedel av populationen har ej barn vid 

intervjutillfället.  

 
Tabell 8.2: Jämförelse familj och umgänge utifrån ASI för opiat- respektive opioidmissbrukande 
personer bedömda för substitutionsbehandling. 
  Totalt Opiat Opioid p 

 n 127 80 47  
Haft någon misshandlat dig:      
   känslomässigt, % 120/77/43 65,0 64,9 65,1 0,984(a) 
   fysiskt, % 120/76/44 56,7 55,3 59,1 0,683(a) 
   sexuellt, % 119/76/43 22,7 23,7 20,9 0,730(a) 
M (sd) = Medelvärde (standardavvikelse);  a) Signifikans testad med Chi-2;  b) signifikans testad med T-test för oberoende grupper. 

I båda grupperna har nära två tredjedelar utsatts för känslomässigt eller fysisk misshandel. 

En dryg femtedel av grupperna har utsatts för sexuell misshandel (definieras i ASI som 

”påtvingade sexuella närmanden eller handlingar”). 
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Psykisk hälsa. 

I denna tabell presenteras resultatet på frågor runt psykisk hälsa.  
Tabell 9: Jämförelse psykisk hälsa utifrån ASI för opiat- respektive opioidmissbrukande personer 
bedömda för substitutionsbehandling. 
  Totalt Opiat Opioid p 

 n 127 80 47  
Pension/sjukersättning psykisk ohälsa, % 124/78/46 22,6 17,9 30,4 0,108(b) 

Har du senaste mån ordinerats läkemedel       
för psykiska problem, % 125/79/46 48,8 44,3 56,5 0,188(b) 

Har du tidigare i livet upplevt , %      

  allvarlig depression 125/78/47 77,6 73,1 85,1 0,118(b) 
  allvarlig ångest/spänning 124/77/47 82,3 80,5 85,1 0,517(b) 
  svårighet förstå/minnas/koncentrera dig 125/79/46 74,4 72,2 78,3 0,450(b) 
  hallucinationer 121/76/45 58,7 56,6 62,2 0,542(b) 
svårt kontrollera våldsamt beteende 126/79/47 65,1 67,1 61,7 0,540(b) 
allvarligt menade självmordstankar 121/77/44 66,1 62,3 72,7 0,245(b) 
gjort självmordsförsök 121/76/45 47,1 40,8 57,8 0,070(b) 

Antal självmordsförsök i livet, M(sd) 112/71/41 1,8(4,5) 2,0(5,3) 1,6(2,5) 0,137(a) 

Har du tidigare i livet ordinerats        
läkemedel för psykiska problem, % 125/79/46 77,6 72,2 87,0 0,056(b) 
M (sd) = Medelvärde (standardavvikelse);  a) signifikans testad med Students T-test för oberoende grupper;  b) Signifikans testad med Chi-2. 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller psykisk hälsa, dock en stark 

tendens att opioidgruppen i högre grad tidigare gjort suicidförsök och tidigare haft läkemedel 

ordinerat för psykisk ohälsa. Bör dock nämnas att en femtedel av totala populationen haft 

allvarligt menade självmordstankar senaste månaden samtidigt som två tredjedelar upplevt 

allvarlig ångest/spänning senaste månaden liksom problem med att förstå/minnas/koncen-

trera sig senaste månaden. Knappt hälften har ordinerats läkemedel för psykiska problem 

senaste månaden och drygt en femtedel har pension/sjukersättning för psykisk ohälsa. Nära 

hälften av populationen har gjort självmordsförsök tidigare i livet.  
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Diskussion. 

Mest centrala fynd samt konklusion. 

Inledningsvis i arbetet pekades det på att det kan finnas förutfattade meningar om att 

opioidberoende personer som söker behandlingen skiljer sig från opiatberoende personer vad 

gäller bakgrundsfaktorer och problemtyngd. Då det vid förändringar i författningssamling 

pekats på brist på evidens, dock oklart vilken sorts evidens då förarbeten och argument runt 

detta ej kan inhämtas, är det av vikt att studier görs runt inkluderade respektive exkluderade 

patientgrupper. I detta material har därför gjorts en analys huruvida grupperna skiljer sig åt vad 

gäller bakgrundsfaktorer och problemtyngd och i så fall inom vilka områden.    

   Ett centralt fynd i denna uppsats är att det finns påtagliga likheter i allmän problemtyngd 

mellan patienterna som söker LARO-program då jämförelser görs mellan de fyra grupperna 

renodlat opiatmissbruk, dominerande opiatmissbruk, dominerande opioidmissbruk och renodlat 

opioidmissbruk. Inga signifikanta skillnader fanns på de sju problemområdena i ASI (arbete & 

försörjning, fysisk respektive psykisk hälsa, alkohol- respektive drogbruk, legala problem samt 

familj och umgänge). Detta gäller oavsett om man tillämpar intervjuarskattning, självskattning 

eller trettiodagarsmåttet av antal dagar med besvär. Det är därmed inte så att det just är de med 

mer renodlat opioidmissbruk som har relativt sett mindre problem. Tvärtom har de faktiskt 

högst skattning av problem på flera områden, bl.a. genomgående vad gäller fysisk och psykisk 

hälsa, men med sitt lilla antal ligger detta långt från att nå statistisk signifikans.  

Skillnader framträder dock då grupperna sammanförs till dikotomi, d.v.s. där de med renodlat 

bruk sammanförs med dominerande bruk av respektive drogtyp. I det läget – men alltså bara  

då – finns skillnader där opiatgruppen har större problem främst kring drogmissbruk och 

kriminalitet. Skillnaderna på just dessa områden är förväntade. Heroin har en mycket stor 

riskpotential för överdoser, och bör ge hög skattning för hjälpbehov.  Heroin har också mycket 

högt pris på den illegala drogmarknaden (c:a 600-800 kr/gram heroin jämfört med 150-350 kr 

för fentanylplåster på den lokala marknaden), vilket gör att försörjningsproblemen blir mycket 

stora, och kriminalitet i syfte att finansiera drogbruket ökar. Vad gäller droganamnes är dock 

båda grupperna och att anse som ”tunga missbrukare”, är båda mycket drogerfarna, med 

jämförbar debutålder på huvuddelen av preparat, hög frekvens av blandmissbruk och långvarig 

intravenös administrering av droger. Man anger i båda grupperna att man i högre grad 

använder ”andra opiater och smärtstillande” än såväl heroin som metadon den senaste månaden 
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vilket kan vara en lokal företeelse utifrån den bild av opiat-/opioidutbudet som beskrivits i 

länet. Man kan därför ej avläsa huruvida dessa använts på liknande sätt som heroin. En 

anledning till detta kan dock vara att man är hänvisad till att man påbörjat en ”egen 

substitutionsbehandling” d.v.s. att man gått över på illegal buprenorfin för att på så sätt försöka 

undvika fortsatt kompulsivt missbruk av opiater/opioider (Hakansson et al., 2007). Värdena i 

det statistiska materialet är omväxlande högre för den ena och för den andra gruppen vilket 

stärker tilltron till att grupperna är likvärdiga. Inte heller för självskattningar återfanns 

signifikant skillnad mellan grupperna. För självskattning finns fullständiga data när det gäller 

de retrospektiva intervjuerna. Inte heller här finns några signifikanta skillnader. Materialet går 

att använda vad gäller såväl prospektivt gjorda som retrospektivt gjorda intervjuer men en 

försiktighet vid analys av vissa variabler som utgår från 30 dagars mått. 

     Grupperna  var också likvärdiga i resultaten vad gäller att nästan 70 procent av populationen 

lever som ensamstående. En rimlig slutsats torde vara att det aktiva missbruket oavsett vilket 

av opiater respektive opioider försvårar möjligheterna till nära relationer (Svensson, 2005). 

De skillnader som dock ej var förväntade var att opioidgruppen i högre grad angav  större 

ohälsa såväl fysiskt som psykiskt samt en stark tendens till att ha fler antal självmordsförsök i 

anamnesen. 

    Är fynden trovärdiga? I metodkapitlet pekades en del validitetsproblem ut. Vi kan konsta-

tera att det inte tycks finnas någon tendens till överrapportering av problemen inför LARO-

bedömningen, som befarats. De prospektivt genomförda intervjuerna visade inte högre 

problemnivåer än de retrospektivt gjorda. Däremot finns viss skillnad i motsatt riktning, d.v.s. 

att drogmissbruket självskattats för att ha varit mer intensivt (dagar/månad) i retrospektiv 

intervju än i prospektiv intervju. Detta har tolkats som minnesproblem i tillbakablicken. Det 

är svårt att återkalla exakt hur ofta man missbrukat en månad som ligger så långt tillbaka som 

flera år. Det är då lätt att föreställa sig att man tolkar det som att det skedde oftare än faktiskt, 

eftersom det dominerat tillvaron. Ett annan problem rör frågan om massignifikans, eftersom 

flera hundra variabler prövats. Detta har hanterats genom att  gränsen för signifikans har satts 

till p≤0,01. De skillnader som då finns är konsistenta mellan måtten och förtjänar tilltro. 

Det bör nämnas att man bör iakttaga en försiktighet i tolkningarna av preparat utifrån ASI:s  

bristande sensitivitet i indelning. Det handlar alltså inte om klinikens egen övergripande 

gruppindelning som gjorts i två respektive fyra grupper utifrån opiat och opioidanvändning 

utan om ASI:s indelning där t.ex.  ”andra opiater/smärtstillande” utgör en blandning av 

opiater och syntetiska opioider. ASI är därför olämpligt för att ligga till grund för 

gruppindelningen. Det finns behov av en betydligt mer specifik form av droganamnesupp-
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tagning inför diagnossättning och eventuell bedömning för substitutionsbehandling under 

gällande SOSFS 2009:27(M). 

    Vi har även konstaterar brister i ASI-intervjun och problem med att många olika versioner 

av ASI används inom socialtjänsten. Under bearbetningen av materialet har det framgått dels 

vilka variabler som inte kan användas tillsammans, dels ett mönster av vissa frågor där inter-

vjuarna till högre andel angett felvärden. Dessa variabler har plockats bort i materialet, vilket 

innebär att studiens slutsatser inte berörs. Men problemen pekar på vikten av att ASI-

intervjuare kontinuerligt fortbildas och/eller får kunskap genom uppdaterade manualer för att 

få en så god reliabilitet som möjligt. Det bör även noteras att det även finns en viss begräns-

ning i flera frågor exempelvis : - ”Hur många dagar av de senaste 30 har du ägnat dig åt 

olaglig verksamhet med syfte att skaffa pengar? ”. I svaret på denna fråga räknas t.ex. inte 

brott som gods i byte mot droger och vice versa (häleri) eller droger i byte mot droger, droger 

i byte mot sex (narkotikabrott). Bägge typer av kriminalitet uppges i de s.k. LARO-

utredningarna vara frekvent aktuella under tid i kompulsivt missbruk. Det är således oklart 

huruvida det finns skillnader mellan opiat- respektive opioidgrupp vad gäller begreppet 

”kriminalitet” i vidare mening då detta ej efterfrågas i ASI. Man kan således ej heller dra 

slutsatser om den totala  populationens ”kriminalitet” utifrån detta material. Ett annat exempel 

på frågeställning är: 

- ”Har du hepatit eller gulsot?” . Det är här svårt att avgöra om man i svaren räknat med de 

hepatiter som är t.ex. utläkta eller behandlade. Författaren (BM) har här kompletterat materia-

let med den kunskap som finns runt patienternas hepatit i LARO-utredningarna, d.v.s. räknat 

med även utläkta/behandlade hepatiter.  

    Fyndens externa validitet är svår att beskriva eftersom det saknas internationellt jämförbar 

forskning med denna indelning av opiat- och opioidgrupper. Den forskning som genomförts 

internationellt har bl.a. genomförts på grupper där både opiat- och opioidberoende räknas in 

(ICD-10, F11.2). Utifrån att Socialstyrelsen hänvisar till och pekar på brist på evidens som 

argument för förändring i  inkluderingskriterierna är det viktigt att belysa och studera 

problematiken runt gruppindelningen genom studier som exempelvis denna. 

    En av pionjärerna inom området, Mary Jeanne Kreek, vid Rockefeller Center i New York 

som redan under 1960-talet började arbeta med Dole och Nyswander, skriver nyligen följande 

i en artikel: ”Opioid addiction, whether to opiates such as heroin and morphine, and/or to 

non-medical use of opioids, is a major problem worldwide. Although drug-induced and 

environ-mental factors are essential for the liability to develop opioid addiction, the genetic 

background of an individual is now known also to play a substantial role.”  I artikeln 
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formuleras även följande slutsats: ”In spite of the inherent difficulties in obtaining large well-

phenotyped cohorts for genetic studies, new findings have been reported that are being used 

to develop testable hypotheses into the biological basis of opioid addiction.” (Nielsen and 

Kreek, 2012). Forskning pågår således fortgående inom den neuro-biologiska diskursen. 

Motsvarande studier om gruppernas (enligt svensk definition av opiat/opioider) problemtyngd 

och i ett senare perspektiv  om hur de fungerar inom svenska LARO-program saknas dock. 

För samhället är det av vikt att diskutera hur man med hänvisning till avsaknad av evidens 

förändrar inkluderingskriterier för en så svårt problemtyngd grupp som opioidgruppen särskilt 

med tanke på de begränsade skillnader mellan gruppernas bakgrund och problemtyngd som 

återfinns i denna studie. Inklusionskriterier som avgränsar opiatberoendebegreppet till heroin, 

morfin och opium bryter även mot hur tillståndet opiat/opioidberoende diagnosticeras 

internationellt enligt ICD-10 (F11.2)  Rekommendationen från WHO sedan 2009 lyder: 

”Pharmacological treatment of opioid dependence should be widely accessive” (WHO, 2009a 

,sid xiv) 

    Det är uppenbart att fortsatta studier behövs och den aktuella studien har möjlighet att ligga 

till grund för detta genom att den utgör baslinjemätning i en fortsatt longitudinell prospektiv 

studie om hur grupperna fungerar inom ramen för LARO- program. Dessutom kan de 

opioidberoende som genom kriterieförändringen exkluderas från intag i behandling i 

kommande studie jämföras med de som redan går i programmet. Man kan även i framtiden 

försöka utröna om  nuvarande kriterieförändringen gjort att  personer att i högre grad försöker 

”kvalificera sig in” i behandling d.v.s. genom att gå över mer på ”rätt” preparat såsom 

heroin/Dolcontin®/opium eller genom att medvetet försöka få en dokumentation på 

överdoser. 

    Om man vänder på resonemanget så bör man ställa även frågor om kritiska aspekter på 

LARO kan ha fog. Finns det t.ex. anledning att befara att personer med ett opiat- eller ett 

opioidmissbruk som inte uppfyllt beroendekriterier tagits in i behandlingen på grund av 

bristande eller undermålig droganamnes eller diagnossättning trots att behandlingsbehovet 

skulle kunna ha tillgodosetts genom icke-medicinsk behandling? Denna fråga är av vikt då 

substitutionsbehandling är en, inte sällan antaget, livslång behandling med omfattande 

kontrollinslag och långvarig bundenhet till specialiserad psykiatri. En annan fråga som berör 

område kan vara om ”fel grupp”, d.v.s. personer som ej har behov av substitutionsbehandling, 

får till gång till denna behandling, och att dessa kan medverka till läckage av medicin samt 

om en ökad dödlighet bland missbrukare där någon form av medicin som används vid 
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substitutionsbehandling och annan sjukvård t.ex. metadon kommit i orätta händer (Fugelstad 

et al., 2010)?   

Konklusion: 

Upprinnelsen till denna studie var att författningssamlingen förändrades 2010 och då kom att 

exkludera personer med ett opioidberoende från substitutionsbehandling, oavsett om de 

uppfyllde kriterierna för diagnosen F11.2 (opiat/opioidberoende). Detta med  hänvisning till 

att evidens saknades.  

   Denna studie har påvisat stora likheter mellan grupperna vad gäller bakgrundsfaktorer och 

problemtyngd. Fortsatta studier om diagnostisk säkerhet och om processer i LARO-program 

behövs för att ge bättre grund till hur vård och regelverket i framtiden bör utformas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 SOSFS  2004:8(M)     
UPPHÄVD 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad 
underhållsbehandling vid opiatberoende 
 
1 kap. Tillämpningsområde och definitioner 

Föreskrifter  

1 § I dessa föreskrifter fastställs mål och kvalitets- och säkerhetskrav i fråga om 
läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende (nedan kallad 
underhållsbehandling). Föreskrifterna skall tillämpas när sådan behandling ges med stöd av 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  

2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med  

beroendevård hälso- och sjukvård som ges vid beroende av alkohol, narkotika eller 
andra berusningsmedel 

underhållsbehandling behandling med Metadon eller andra läkemedel som utgör narkotika 
enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om 
förteckningar över narkotika och som godkänts för behandling vid 
opiatberoende och ordineras i samband med psykosocial behandling 
vid sådant beroende 

narkomani beroende som enligt Socialstyrelsens ”Klassifikation av sjukdomar och 
hälsoproblem 1997 (KSH97) – svensk version av ICD-10” framkallas 
av narkotika 

vårdplan plan som beskriver planerad hälso- och sjukvård och socialtjänst för en 
enskild patient 
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Bilaga 2  

SOSFS 2009:27(M) 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om läkemedelsassisterad behandling vidopiatberoende; 
Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1, 3 § 1 och 4 § 2förordningen 
(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. och 
beslutar följande allmänna råd. 
 
1 kap. Tillämpningsområde och definitioner 
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på sådan verksamhet som erbjuder läkemedelsassisterad 
behandling vid opiatberoende med stöd av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
 
2 § Följande begrepp och termer används i dessa föreskrifter och allmänna råd: 
 
beroendevård      hälso- och sjukvård som ges vid beroende av alkohol, narkotika 

eller andra berusningsmedel 
 

läkemedelsassisterad  behandling med metadon eller andra läkemedel som 
behandling vid  utgör narkotika och som godkänts för behandling 
opiatberoende  av opiatberoende och ordineras i samband med psykosocial 

behandling vid sådant beroende 
 

opiatberoende  beroende som framkallas av heroin, opium eller morfin 
 
vårdplan  plan som beskriver planerad och beslutad hälso och sjukvård för  
  en enskild patient 
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Bilaga 3 

                                                       ÄMNESLISTA 
 
                           Ämneslistan tar upp de vanligaste preparaten och läkemedlen,  Bodil Monwell /20120530 
                               
 
 ALKOHOL  ALKOHOL 
 
SÖMNMEDEL               Apodorm ,   Dormicum, Midazolam,   Flunitrazepam, Fluscand, Rohypnol                  

Mogadon, Nitrazepam,   Stilnoct,  Sonata, Imovane , Zopiklon,    Halcion, 
Triazolam 

 
LUGNANDE MEDEL     Alprazolam, Xanor,    Apozepam, Diazepam, Stesolid,Valium, 

Heminevrin,  Somadril, Somadril Comp,  Iktorivil,  Oxascand, 
Sobril, Temesta, Lorazepam, Fenazepam, Lyrica , 
GHB/GBL/ 1,4  Butandiol                                          

 
OPIATLIKNANDE          Fentanyl / Actiq, Durogesic, Matrifen ,   kristalliserad fentanyl 
SMÄRTSTILLANDE        Norspan, Nobligan, Tradolan, Tramadol, Tiparol, Fortalgesic        
(OPIOIDER)                    Dextropopoxyfen/ Dexofen, Distalgesic, Dolotard, Doloxene,                             
  Paraflex comp  Ketodur, Ketogan , Metadon, Petidin,     
  Buprenorfin/ Subutex, Suboxone, Buprenortex, Temgesic.     
 
OPIATER                          Heroin, Opium, Morfin/ Depolan, Dolcontin, Maxidon, Spasmofen  
                                           Oxycontin,  Oxynorm, Oxykodon   Hydromorfonhydroklorid     
                                           Kodein/ Ardinex, Citodon, Panocod, Treo Comp, Dilaudid. 
  
CANNABIS                       Hasch, marijuana , skunk,  hascholja  

Spice eller andra rökmixar (syntetiska cannabinoider) 
 
STIMULANTIA Amfetamin, metamfetamin, kokain, crack, khat,   
                                           Efedrin,  Concerta (metylfenidatet), Ritalin, modiodal (modafinil) 
 
ECSTASY  E-piller oklar sort,  MDMA MBDB MDEA,  kristalliserad ecstasy 
 
HALLUCINOGENER       Svamp, kaktus, LSD, LSA ”bokstavshallucinogener” tex 2-CB, 2-CI   
   tryptiner/tryptaminer m.fl. 
 
LÖSNINGSMEDEL Aceton, bensin, lim, thinner, trikloretylen, tändargas m.m  
 
ANNAT   Anabola Androgena Steroider (AAS),  Ketamin, PCP, Andra RC (Research  
  Chemicals/ Designed Drugs) droger. DXM,  Kratom, Krypton, MDPV, 

Mefedrone, Metedrone 
 
Andra:____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Dominerande preparat:________________________________________________________ 
Blandat favorit:_________________________________________________________ 
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Bilaga 4 

Prospektivt respektive retrospektivt genomförda ASI-intervjuer. 

En fråga är huruvida prospektivt respektive retrospektivt genomförda intervjuer är jämförbara. 

Detta undersöktes genom korstabulering av tillgängliga data mellan prospektivt gjorda och 

retrospektivt gjorda intervjuer. För 8 retrospektiva och för 77-81 prospektiva har 

problemnivåskattningar gjorts av intervjuaren och kan jämföras. Signifikans mellan dessa 

testades med Mann-Whitney U-test. Det finns inga  signifikanta skillnader mellan prospektiva 

och retrospektiva intervjuer vad gäller bedömarskattning (p = 0,090-0,698). Antalet 

retrospektiva är dock mycket få. Farhågan angående problemskattning var att det skulle finnas 

en systematisk skillnad så att problemet skulle överdrivas i prospektiva intervjuer, detta för att 

på så sätt kvalificera sig in i behandling. Det visar sig att de (icke-signifikanta) skillnaderna går 

i motsatt riktning mot vad som förväntades. För självskattning finns fullständiga data när det 

gäller de retrospektiva intervjuerna. Inte heller här finns några signifikanta skillnader (p = 

0,099-0,592). Bortsett från arbete och försörjning skattas problemen genomgående högre (men 

ej signifikant) i retrospektiv intervju. Inte heller här finns alltså någon tendens till att 

problemen skulle ha överdrivits i de prospektiva intervjuerna.  

    Däremot ser man en signifikant skillnad avseende de intervjuades 30 dagars skattningar 

d.v.s. ”hur många av de senaste 30 dagarna har du upplevt  problem med…”  vad gäller antal 

dagar med  problem med psykisk hälsa (p = 0,010). I de retrospektiva intervjuerna finns det en 

stark tendens att man skattar antalet dagar med upplevda problem  högre samt en stark tendens 

vad gäller områdena narkotika (p=0,018) och konflikt med familj och vänner (p = 0,027). En 

tänkbar orsak till detta kan vara att när man ser tillbaka så minns man problemen som mer 

tidsmässigt omfattande och eller livssituationspåverkande än vad man gjorde om intervjun 

gjorts prospektivt.  
Tabell 0.1: Jämförelse mellan medelvärden för rangsummor för prospektiva och retrospektiva 
intervjuer avseende bedömarskattning av problemnivå. 

 n 
P/R 

Prospektiva 
intervjuer 

Retrospektiva 
intervjuer 

p 

Fysisk hälsa 81/8 44,0 54,9 0,248 
Arbete och försörjning 78/8 44,8 30,9 0,128 
Alkohol 81/8 45,4 40,9 0,613 
Narkotika 79/8 43,7 47,2 0,698 
Kriminalitet 78/8 44,9 30,0 0,090 
Familj och umgänge 78/8 44,5 33,6 0,230 
Psykisk hälsa 77/8 43,6 36,9 0,462 
Signifikans prövad med Mann-Whitney U-test. 
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Tabell 0.2: Jämförelse mellan medelvärden för rangsummor för prospektiva och retrospektiva 
intervjuer avseende självskattning av problemnivå. Signifikans prövas med Mann-Whitneys U-test . 
 n 

P/R 
Prospektiva 
intervjuer 

Retrospektiva 
intervjuer 

p 

Fysisk hälsa 87/17 50,7 61,7 0,158 
Arbete och försörjning 85/17 53,3 42,4 0,133 
Alkohol 86/17 51,6 55,3 0,466 
Narkotika 86/17 50,7 58,6 0,147 
Kriminalitet 84/17 50,4 53,9 0,592 
Familj  87/17 50,6 62,5 0,099 
Psykisk hälsa 86/17 49,9 62,9 0,084 
Signifikans prövad med Mann-Whitney U-test. 
 
Tabell 0. 3: Jämförelse mellan medelvärden (med standardavvikelser) för prospektiva och 
retrospektiva intervjuer avseende 30-dagarsmått 
 n 

P/R 
Prospektiva 
intervjuer 

Retrospektiva 
intervjuer 

p 
 

Fysisk hälsa,                            M(sd) 107/17 14,0(13,0) 19(3,5) 0.902 

Arbete och försörjning,            M(sd) 103/17 7,7(12,5) 5,3(11,8) 0,217 

Alkohol,                                   M(sd) 108/17 2,4(7,3) 7,1(13,1) 0,168 

Narkotika,                                M(sd) 108/17 23,0(11,6) 28,2(17,3) 0,018 

Kriminalitet, antal dagar           M(sd) 
kriminalitet i syfte tjäna pengar                   

104/17 3,5(8,6) 4,8(9,4) 0,501 

Familj  konflikt familj vänner, M(sd) 105/17 4,1(9,0) 12,6(14,1) 0,027 
            konflikt med andra,      M(sd) 104/17 1,8(6,2) 7,8(13,1) 0,074 

Psykisk hälsa,                           M(sd) 102/17 5,1(13,3) 23,6(10,9) 0,010 
M= Medelvärde; (sd= standardavvikelse);  Signifikans prövas med Students t-test för oberoende variabler 
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