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Summary 
 
This study is based on four questionnaires containing about thirty questions and completed 
during the period 2003-2005 by units offering Subutex (buprenorphine) treatment in Sweden. 
Information about buprenorphine sales at pharmacies is also included. In 2003 the 
questionnaires were completed by 12 of 14 known units; in 2004 by 10 of 17 units whilst in 
2005 46 of 74 units responded (62 %), of which four were privately run. In 2005 the units 
were located in 16 county councils, and 19 of them belonged to Addiction Centre Stockholm. 
A limitation is that, in part, different units responded to the questionnaire in different years. 
The comparison is focused upon 2003 (responses from 12 units) and 2005 (responses from 46 
units with a total of 583 patients, 25% women, in treatment), of which the majority also 
responded in 2003. The number of units has thus increased substantially, as has the sales of 
Subutex, which have increased more than ten times in the period 2000 to 2005. In 2005 2/3 of 
the patients fulfilled the old criteria for methadone treatment, i.e. 4 years of intravenous 
opiate abuse. The mean age was 34 for men and women, both in Stockholm and in the rest of 
the country, and about the same in both publicly and privately run units. This, as with the 
information that the patients had misused opiates on an average of more than 7 years, in both 
2003 and 2005, indicates that they have not been reached at an early stage to any great extent. 
The guidelines from 1/1 2005 specify that two years of opiate dependency is a criterion for 
substitution treatment. Less than 60 % of the units treated patients that only smoked opiates 
in 2005, which can be partly due to the fact that such patients did not seek help or lived in 
smaller communities with a new unit. In 2005 an average of 40 % of the patients had sought 
treatment themselves, whilst 33 % came via social services, 21 % via addiction care and 2 per 
cent from the Prisons and Probation Service. There was a broad spread between the units, 
both in 2003 and 2004. In Stockholm County the mean dose of Subutex was higher, 20 
mg/day, compared with 17 mg in the rest of the country. Psychosocial treatment has become 
more common and in 2005 was reported by 85% of the responding units, of which 38% 
offered cognitive behavioural therapy or relapse prevention. At the majority of units the 
patient attended five times a week during the early installation phase, daily at 30% of the 
units and three times a week at 20%. Later in the treatment the rate of attendance was 
generally lower and individually adjusted. In 2003 17% of the units permitted ”take away” 
doses compared with 47% in 2005. The proportion is higher (68 %) in Stockholm County. 
Almost all units report positive changes in patients undergoing treatment. The abuse of other 
drugs is common in the initial phase of treatment. In 2003 this led to expulsion in 30% of the 
units, which diminished to 17% in 2005. Instead this situation is managed by more frequent 
attendance, more urine testing etc. Urine sample control occurs initially usually three times 
per week, later less often and individually adjusted. It is unclear if the use of urine sampling 
has diminished. Access to substitution treatment has improved according to our information. 
In 2003 38% of the units had frozen their intake, compared with 3% in 2005. The average 
waiting time has been reduced to 8 weeks in 2005, from 16 weeks the previous year. More 
than 80 % of the patients had tested Subutex from the black market, both in 2003 and 2005. 
In 2003 five per cent of the patients had previously received methadone, and 13% in 2005. 
One year retention has increased from 68 % in 2003 to 87 % in 2005. The view of a large 
majority of the units was that all opiate dependent patients should receive treatment. In 
addition, it can be said that a large majority are of the opinion that an obligatory care plan is 
positive; there is also criticism that the “time-out” period in cases of crime is too long.  
The gap between Sweden and other countries concerning policy for substitution treatment 
has been reduced, whilst at the same time the proportion of patients in treatment has more 
than doubled since the turn of the millennium.  

 



Sammanfattning 
 
Denna studie baseras på fyra enkäter med ett trettiotal frågor åren 2003-2005 till 
mottagningar med behandling med Subutex (buprenorfin) i Sverige samt på uppgifter om 
försäljning av buprenorfin på apoteken. År 2003 besvarades enkäten av 12 av 14 kända 
mottagningar med, år 2004 av 10 av 17 mottagningar medan den år 2005 besvarades av 46 av 
74 mottagningar (62 %), varav fyra drevs i privat regi. Mottagningarna år 2005 var belägna i 
16 landsting, och 19 av dem tillhörde Beroendecentrum Stockholm. En begränsning är att 
delvis olika mottagningar besvarat enkäten olika år. Jämförelsen är fokuserad på 2003 (svar 
från 12 mottagningar) och 2005 (svar från 46 mottagningar (med 583 patienter i behandling, 
varav 25% kvinnor), av vilka de flesta även svarade 2003. Antalet mottagningar har alltså 
ökat kraftigt, liksom försäljningen av Subutex som 15-dubblats mellan år 2000 och 2005. År 
2005 uppfyllde 2/3 av patienterna det gamla kriteriet för metadonbehandling på 4 års 
intravenöst opiatmissbruk. Medelåldern var 34 år bland män och kvinnor, såväl i Stockholm 
som i övriga landet, och ungefär densamma på offentliga och privata mottagningar. Detta, 
liksom uppgiften att patienterna i genomsnitt hade missbrukat opiater under drygt 7 år, både 
2003 och 2005, innebär att man inte i någon större utsträckning nått missbrukare i tidigt 
skede. Riktlinjerna från 1/1 2005 säger att två års opiatberoende är ett kriterium för 
substitutionsbehandling. Knappt 60 % av mottagningarna tog emot patienter som endast rökt 
opiater år 2005, vilket delvis kan bero på att sådana patienter ej sökte mottagning eller fanns 
på små orter med ny mottagning. År 2005 har i genomsnitt 40 % av patienterna sökt 
behandling själva, medan 33 % kom från socialtjänsten, 21 % via beroendevården och 2 
procent från kriminalvården. Det var stor spridning mellan mottagningarna, liksom 2003 och 
2004. I Stockholms län var den genomsnittliga dosen av Subutex högre, 20 mg/dag, jämfört 
med 17 mg i övriga landet. Psykosocial behandling har blivit vanligare och fanns 2005 vid 85 
% av de svarande mottagningarna, varav 38 % bedrev kognitiv beteendeterapi eller 
återfallsprevention. Under den tidiga inställningsfasen kom patienten fem gånger i veckan 
hos de flesta mottagningarna, dagligen vid 30 % av mottagningarna och tre gånger i veckan 
hos 20 %. Senare i behandlingen blir besöksfrekvensen generellt lägre och individuellt 
anpassad. År 2003 tillät 17 % av mottagningarna ”take away”-dosering jämfört med 47 % 
2005. Andelen är högre (68 %) i Stockholms län. Nästan alla mottagningar ser positiva 
förändringar hos patienterna under behandling. Sidomissbruk är vanligt i inledningsfasen av 
behandlingen. År 2003 medförde det utskrivning hos 30 % av mottagningarna, vilket minskat 
till 17 % år 2005. I stället används i detta läge en hantering med tätare besök, fler urinprov 
osv. Urinprovskontroll sker inledningsvis vanligen tre gånger i veckan, senare glesare och 
med individuell anpassning. Det är oklart om användningen av urinprov minskat. 
Tillgängligheten till substitutionsbehandling har förbättrats enligt våra uppgifter. År 2003 
hade 38 % av mottagningarna intagningsstopp, jämfört med 3 % år 2005. Den genomsnittliga 
väntetiden har minskat till 8 veckor år 2005, från 16 veckor året innan. Drygt 80 % av 
patienterna hade provat Subutex från svarta marknaden år 2003 och 60% 2005. År 2003 hade 
fem procent av patienterna tidigare haft metadon, och 13 % år 2005. Ettårsretention har ökat 
från 68 % 2003 till 87 % år 2005. En stor majoritet av mottagningarna menade att alla 
opiatberoende borde få behandling. I övrigt kan nämnas att en stor majoritet tycker det är bra 
med obligatorisk vårdplan, och att det finns kritik mot att spärrtiden vid brott är för lång.  
Gapet mellan policy för substitutionsbehandling i Sverige och i andra länder har minskat, 
samtidigt som andelen patienter i behandling har mer än fördubblats sedan milleniumskiftet. 
 

 



 

1. Bakgrund 
 
Socialstyrelsen uppskattar att cirka 0,15 % av alla svenskar i åldrarna 15-57 år är beroende av 
heroin (Socialstyrelsen, 2004a). Detta motsvarar cirka 7 600 individer. Enligt 2005 års 
rapport från Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN), om 
drogutvecklingen i Sverige, pekar flera olika kartläggningar och indikatorer på en fortlöpande 
ökning av det tunga missbruket (CAN, 2005). Denna utveckling blev tydlig redan i det så 
kallade MAX-projektet från 1998 där CAN, på uppdrag av Socialdepartementet, genomförde 
en studie av narkotikamissbrukets omfattning i Sverige (Olsson et al., 2001). I studien 
framkom att antalet tunga missbrukare med opiater som dominerande preparat ökade med 
över 300 procent under perioden 1979-1998, från cirka 2 300 till cirka 7 300. MAX-
rapporten visade också att heroin var det vanligaste enskilda preparatet bland tunga 
missbrukare under 35 år och att nytillkomna användare främst fanns bland socialt 
marginaliserade och utsatta grupper (ibid., 2001). 
 
Det råder en stor överdödlighet bland problemmissbrukare. Enligt Europeiska centrumet för 
kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) är problematiskt narkotikamissbruk1, i 
synnerhet opiat- och injektionsmissbruk, en av de främsta dödsorsakerna bland unga vuxna i 
de flesta EU-länderna. Enligt 2004 års rapport från ECNN visar tidigare kohortstudier att 
unga vuxna med problematiskt narkotikamissbruk har upp till 20 gånger så hög dödlighet 
som motsvarande åldersgrupp i befolkningen i övrigt. Den främsta anledningen till den höga 
dödligheten är oavsiktliga överdoser. Andra orsaker är HIV och andra infektionssjukdomar, 
olyckor och självmord. Under 1990-talet fördubblades den narkotikarelaterade dödligheten i 
Sverige.2 Andelen personer över 35 år bland drogrelaterade dödsfall med inblandning av 
opiater ökade med 44 procent under åren 1990-2001. Opiatmissbruk står dessutom för en 
betydande del av narkotikarelaterade hälsoproblem och sociala komplikationer som medför 
omfattande konsekvenser, såväl för missbrukarna själva som för deras närmaste omgivning 
och samhället i stort (ECNN 2003, 2004; Socialstyrelsen 2004a; MOB 2005b:48). 
 
Substitutionsbehandling med metadon för opiatberoende har funnits inom den svenska 
narkomanvården sedan mitten på 1960-talet. Fördelar med metadon är bland annat att det 
minskar suget efter heroin och inte ger upphov till eufori eller fysiska komplikationer. Det 
kan anses vara ett medicinskt säkert preparat, om intaget sker kontrollerat och inte kommer 
till obehöriga. Underhållsbehandling med metadon har visat på goda resultat bland annat 
beträffande retention i behandling, minskad dödlighet, minskat missbruk och förbättrad social 
funktion även i svenska undersökningar (Gunne 1983, 2002; Stenbacka & Romelsjö 1997; 
Grönbladh 2004). Hösten 1999 introducerades ett nytt buprenorfinbaserat läkemedel för 
substitutionsbehandling i Sverige – Subutex. Till skillnad från metadon som är en ren 
opioidagonist är buprenorfin en partiell kombinerad opioidagonist/antagonist och förmodas 
ge en lägre grad av fysiskt beroende än metadon. Den antagonistiska effekten hos 
buprenorfin stör pågående samtidigt heroinmissbruk, upphäver heroineufori och minskar 
suget efter heroin. Subutex kan således vara ett användbart alternativ till metadon vid 
substitutionsbehandling (Läkemedelsverket 2000; Grönbladh 2004). Skillnaderna i villkoren 
för behandling med metadon respektive Subutex har dock varit mycket stora i Sverige. 
Riktlinjerna för metadonbehandling innebar bl.a. att 4 års dokumenterat intravenöst missbruk 
fordrades. Socialstyrelsen satte också en gräns för hur många opiatberoende narkomaner som 
fick behandlas samtidigt. Denna gräns innebar att bara en liten andel av de opiatberoende var 
                                                 
1 ECNN definierar ”problematiskt narkotikamissbruk” som ”injektionsanvändning eller långvarig/vanemässig 
användning av opiater, kokain och/eller amfetamin” (2004:66). 
2 Antalet dödsfall med drogdiagnos som huvud- eller bidiagnos 
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i behandling samtidigt. Medan behandling med metadon varit mycket starkt reglerad och 
begränsad har inga riktlinjer funnits för förskrivning av Subutex annat än anvisningar i 
FASS, där det rekommenderas att Subutex ges i samband med medicinsk, social och 
psykologisk behandling (FASS, 2005).  I FASS 2006 står liksom i tidigare utgåvor att 
”Subutex bör förskrivas av läkare verksam inom narkomanvården” samt att indikationerna är 
”Substitutionsbehandling vid opiodbehandling, i samband med medicinsk, social och 
psykologisk behandling”. Motsvarande uppgifter saknas i FASS för metadon 
(Läkemedelsindustriföreningen, 2004, 2006). I januari 2005 utkom Socialstyrelsen med nya 
gemensamma föreskrifter för dessa två former av läkemedelsassisterad underhållsbehandling 
som sammanfattningsvis innebär att reglerna för metadonbehandling förenklas medan 
förskrivningen av Subutex stramas upp (Socialstyrelsen, 2004b; SVD 2004). 
 
I andra sammanhang har det visats att redan år 2004 fick ungefär lika många opiatberoende 
Subutex- och metadonbehandling (Romelsjö & Sand, 2005). De flesta av de Subutex-
behandlade hade inte provat metadon innan. Andelen patienter i substitutionsbehandling kom 
uppskattningsvis att fördubblas från cirka 10 procent till cirka 20 procent mellan 1999 och 
2003-2004 (Romelsjö, 2003;Romelsjö, 2004; Romelsjö, 2005). Intressanta frågor var hur 
behandlingen av opiatmissbrukare med Subutex skedde på olika enheter i landet och om en 
ändring skett sedan de nya riktlinjerna kom 1 januari 2005 (Socialstyrelsen, 2004b). Vi hade 
noterat att medan metadonbehandlingen hade en uniform uppläggning på olika enheter, 
varierade Subutexbehandlingen på olika håll (Romelsjö, 2004). Bland annat fanns tidigt 
tydliga skillnader i organisationen av behandlingen mellan de större behandlingsenheterna i 
Stockholmsområdet: Beroendecentrum Stockholm, Maria Beroendecentrum och 
Narvakliniken (Sand & Romelsjö, 2005). För att få kunskap inom dessa områden har 
enkätundersökningar riktade till alla kända enheter med substitutionsbehandling av 
opiatmissbrukare i landet genomförts 2003, 2004 och 2005. 
Resultat beskrivs och jämförs i denna rapport, med tonvikt på första enkättillfället år 2003 
och enkättillfället 2005, då de nya riktlinjerna trätt i kraft.  
 
Försäljningen av Subutex. 
Förskrivningen av Subutex har ungefär tiodubblats sedan år 2000. Detta år såldes 0,1 
definierade dygnsdoser (DDD) av buprenorfin, jämfört med 0,9 år 2005 enligt uppgifter från 
Apoteket, Sverige (www.apoteket.se). (”Läkemedelsförsäljningen mäts ofta i kronor, men det 
måttet kan ge en skev bild av såld volym till exempel vid stora prisskillnader. Då kan det vara 
bättre att använda DDD (definierad dygnsdos) som är en teknisk måttenhet för jämförelser 
och ger en bättre bas för jämförelser oberoende av prisförsändringar och produktsortiment. 
Det ger en relativt god bild av läkemedelsanvändningen ur medicinsk synvinkel.”) 
(http://www2.apoteket.se/Apoteket/om oss/VadViGor/Försäljning /Ordlista/ATC+och+DDD-
systemet.htm).  
Försäljningen av metadon har ökat från 0,4 DDD år 2000 till 0,5 DDD år 2005. Totalt såldes 
år 2000 Subutex motsvarande 57.000 DDD och metadon motsvarande 352.000 D. År 2003 
var motsvarande siffror 614.000 respektive 418.000 DDD och år 2005 Subutex motsvarande 
854.000 DDD och metadon motsvarande 506.000 DDD. Försäljningen av Subutex har ökat 
omkring 15 gånger på 5 år, medan försäljningen av metadon ökat med omkring 50 %. Den 
definierade dygnsdosen av buprenorfin uppgår till 8 mg, och av metadon till 25 mg enligt 
WHO (www.whocc.no). I Sverige ligger den genomsnittliga dygnsdosen av Subutex på dryg 
16 mg (se längre fram), och sannolikt över 75 mg för patienter i olika faser av behandling 
med metadon (Davstad, 2005). Med utgångspunkt från dessa antagande var c: a 1.100 
personer i helårs behandling med Subutex 2005, och c: a 500 patienter med metadon samma 
år. Försäljningen av medel mot opiodberoende (buprenorfin och metadon) uppgick år 2005 
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till 0,6 DDD per 1000 invånare 15-44 år och år. Försäljning var dubbelt så hög till män som 
till kvinnor. Ungefär 95 % av försäljningen av Subutex utgörs av tabletter med styrkan 8 mg, 
vilka används i substitutionsbehandling, medan tabletter med klart lägre styrka kan användas 
vid behandling av oro och ångest. Denna tiofaldiga ökning torde bero på ett stort uppdämt 
behov i skuggan av den restriktiva policyn för metadonbehandling. Utvecklingen har 
sannolikt också stimulerats av rapporter i början av 2000-talet om en randomiserad studie i 
Stockholm som visade påtagligt positiva effekter av Subutex (Kakko m.fl., 2003). Mer än 
hälften av försäljningen av Subutex i landet, uttryckt i kronor, sker vid apotek i Stockholms 
län. År 2004 skedde 54 % av apoteksförsäljningen (mätt i gram) av tabletter med styrkan 8 
mg i Stockholms län, och 16 % i Skåne, följt av Västra Götaland med 5 %.  Uppgift saknas 
om förekomst av opiatmissbruk/opiatberoende regionalt.  
 
2. Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att studera: 
-om det har skett förändringar i substitutionsbehandling med Subutex under 2003-2005; 
 -om skillnader finns mellan Stockholmsområdet och övriga landet.  
-behandlingspersonalens åsikter kring Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för 
substitutionsbehandling (Socialstyrelsen, 2004b).  
 
3. Material och metod  
 
Uppgift om vilka behandlingsenheter som sysslade med Subutexbehandling erhölls från 
Socialstyrelsen, från personer som arbetade med Subutexbehandling och från 
läkemedelskonsulent Claes Nordenson på Schering-Plough, som saluför Subutex i landet. 
En enkät med följebrev sändes till enhetscheferna för enheter som arbetar med opiatberoende 
patienter som får substitutionsbehandling med Subutex, och med två påminnelser våren 2003 
och våren och hösten 2004, medan den hösten 2005 sändes till de enheter som hade 
behandling med metadon och/eller Subutex. Alla enheter som hade metadonbehandling 2003, 
2004 och 2005 hade också behandling med Subutex.  
Enkäten innehöll 29 frågor 2003, 28 frågor våren 2004, 14 frågor hösten 2004 och 36 frågor 
år 2005.  
 
Enkäten 2003 sändes till 14 mottagningar, medan den våren och hösten 2004 sändes till 17 
mottagningar. Enkäten år 2005 skickades till 46 beroendemottagningar utanför Stockholms 
län, och till Beroendecentrum Stockholm som har 28 mottagningar i Stockholms län.  
( http://www.beroendecentrum.com/pages/open.asp). Sammanfattningsvis har enkäten gått ut 
till 74 enheter (46+28 enheter) år 2005. 
 
Det har inkommit 46 svarsformulär 2005, vilket innebär en svarsfrekvens på 62 procent. 
Nitton svar kom från mottagningar som tillhör  Beroendecentrum Stockholm. Inom 
Stockholms län har 69 procent svarat, inkluderande en privat mottagning, medan 
svarsfrekvensen i övriga landet uppgår till 59 procent. Fyra av mottagningarna drevs i privat 
regi, varav en från Stockholms län. 
 
Geografisk fördelning av de mottagningar som har svarat 2003-2005 
Mottagningar från 16 landsting har besvarat enkäten. Av de mottagningar som medverkade i 
undersökningen 2005 ligger 42 procent i Stockholms län. Tretton procent av mottagningarna 
som har svarat på enkäten kommer från Skåne, varav fyra procent (två mottagningar) drivs i 
privat regi. Nio procent av svaren kommer från mottagningar i Västra Götaland och sju 
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procent från mottagningarna i Östergötland. Två mottagningar, fyra procent, tillhör Kalmar 
läns landsting. I övrigt se tabell 1 nedan. 
Stockholms läns landsting kommer i vissa fall att särredovisas eftersom en stor del av all 
Subutexbehandling sker i Stockholms län, och då finns det många mottagningar i länet. 
 
Tabell 1. Geografisk fördelning av de svarande mottagningarna med Subutexbehandling år 
2003, 2004 och 2005. Frekvens och procentuell fördelning (n=67).  
 År 2003 År 2004 År 2005 
Landsting Antal  Procent Antal Procent Antal Procent 
Dalarna 
Gotland 
Gävleborg 
Halland 
Jönköping 
Kalmar 
Norrbotten 
Skåne 
Skåne, privat mottagning 
Stockholm 
Stockholm, privat mottagning 
Uppland  
Värmland 
Västerbotten 
Västmanland 
Västra Götaland 
Örebro  
Östergötland 

 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
3 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
2 

 
 
 
 
8,3 
 
 
16,7 
 
25,0 
 
8,3 
8,3 
 
8,3 
8,3 
 
16,7 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
4 
 
 
1 
 
 
1 
 
2 

 
 
 
 
10 
 
 
10 
 
40 
 
 
10 
 
 
10 
 
20 

1 
1 

2,2 
2,2 

1 2,2 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
19 

2,2 
2,2 
4,4 
2,2 
8,9 
4,4 
40,0 

1 2,2 
1 2,2 
1 2,2 
1 2,2 
1 2,2 
4 8,9 
1 2,2 
3 6,7 

Totalt 12 100 10 100 46 100 
 
Vid jämförelse med tidigare år går det att se de flesta mottagningarna kommer från 
Stockholms läns landsting. Det beror främst på att enkäten sändes till alla separata 
mottagningar i Beroendecentrum Stockholm 2005. År 2003 sändes enkäten till 
Beroendecentrum Stockholm, Maria Beroendecentrum och till Narva-kliniken, vilka alla 
svarade detta år, men de två senare svarade inte 2005. 
 
Enkäterna innehöll samtliga år liknande eller identiska frågor bl.a. om när verksamheten 
inleddes, antal män och kvinnor som fått behandling någon gång, antal som hade behandling 
vid enkättillfället, inklusionskriterier, genomsnittlig duration av opiatmissbruket, behandling 
vid sidan av den farmakologiska behandlingen, genomsnittsdos av Subutex, besöksfrekvens, 
sidomissbruk och hur det hanterades, urinprovskontroller, patienternas sociala situation, 
personalsammansättning, budget, remissinstanser, samarbetspartners, HIV, hepatit C, andel 
patienter som provat Subutex från svarta ”marknaden”, tidigare substitutionsbehandling, 
ettårsretention. År 2005 fanns frågor om synpunkter på nationellt register över patienter i 
substitutionsbehandling, lämplig andel av opiatmissbrukare som borde få sådan behandling 
samt synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ”Läkemedelsassisterad 
underhållsbehandling vid opiatberoende” (Socialstyrelsen 2004b).  
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4. Resultat 
 
4.1 Mottagningar och patientkarakteristika 
Tid som mottagningen har haft Subutexbehandling  
Startdatum för behandlingsenheterna som svarat på enkäten år 2005 varierar från februari 
1999 till december 2005, vilket visar att spridningen är stor. År 1999 var det en mottagning 
som startade Subutexbehandling. År 2000 startade drygt 20 procent av enheterna sin 
verksamhet, år  2001  började drygt tio procent började, år 2002 drygt 20 procent, medan 
omkring 10 procent började årligen 2003, 2004 och 2005.  
 
Verksamhetstiden 2003 var något kortare än verksamhetstiden för enkät 2004 vid 
motsvarande datum år 2004. Då var den genomsnittliga verksamhetstiden fyra år. 
Mottagningar som deltog  2003 hade en genomsnittlig verksamhetstid på tre år och fem 
månader 31 oktober2003. Den genomsnittliga tid som enheterna bedrivit Subutexbehandling 
31 oktober 2005 är för dem som besvarat enkäten år 2005 tre år och sex månader, med 
obetydlig skillnad mellan mottagningarna i Stockholms län och de i övriga landet.  
 
Antal Subutexbehandlade män och kvinnor på mottagningar som besvarat enkäten 
Beroendemottagningarna i undersökningen år 2005 uppgav att de behandlat totalt  870 
personer med Subutex. På grund av internt bortfall går det, vid en könsuppdelad analys, 
endast att se hur 754 personer fördelat sig. Tjugofem procent av de behandlade är kvinnor, 
och 75 procent således män.  
 
De medverkande beroendemottagningarna har i genomsnitt behandlat 15 män och 5 kvinnor 
sedan de började med Subutexbehandling. Spridningen är dock stor mellan olika 
mottagningar. Fem mottagningar har inte haft någon kvinna i behandling, medan det endast 
är endast en mottagning som inte har haft någon man i behandling. Det genomsnittliga antalet 
behandlade är färre på de privata mottagningarna än det är på de offentliga.  
 
Antal behandlade män och kvinnor vid undersökningstillfällena 2003, 2004 och 2005 
Vid undersökningstillfället år 2003 fanns 263 män och 74 kvinnor i behandling. År 2005 
fanns 583 personer i behandling med Subutex på de olika enheterna i landet. Det var dock 
endast 523 personer som kan redovisas i den könsseparata analysen, eftersom 
könsfördelningen inte finns angiven i samtliga enkäter. De svarande enheterna hade 73 
procent män och 27 procent kvinnor i behandling. I genomsnitt hade enheterna tio män och 
tre kvinnor i behandling, medan genomsnittet på de fyra privata mottagningarna var sju 
personer.  
 
Inom Beroendecentrum Stockholm behandlas patienter med Subutex tillsammans med andra 
alkohol- och drogmissbrukare på många lokala mottagningar. I övriga landet finns enheter 
som enbart behandlar opiatmissbrukare med Subutex och metadon, medan andra har det som 
en bland andra verksamheter.  
 
Hur har patienterna kommit till behandling? 
År 2003 är det vanligast att patienterna själva hade sökt behandlingen, vilket 38 procent gjort.  
Från socialtjänsten kom i genomsnitt 30 procent och lika stor andel kom från 
beroendevården, medan endast tre procent kom från kriminalvården. År 2004 är det vanligast 
att patienterna kom till behandling via socialtjänsten (43 procent), medan 40 procent hade 
sökt behandling själva och 11 procent kom via beroendevården. Slutligen kom sex procent 
från kriminalvården. År 2005 är det i genomsnitt 40 procent av patienterna på alla 
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mottagningar som har sökt behandling själva, medan 33 procent kom via socialtjänsten, 21 
procent via beroendevården och två procent via kriminalvården. Liksom 2003 och 2004 är 
det stor spridning mellan mottagningarna. 
 
Det är stor geografisk skillnad år 2005 när det gäller genom vilken instans patienterna 
kommer till behandling. I Stockholms län kommer närmare 60 procent från socialtjänsten, 
medan andelen är 23 procent i övriga landet. Utanför Stockholms län är det vanligast att 
patienterna söker vård själva. Andelen uppgår till 57 procent 2005 (Tabell 2).  
 
Tabell 2. Procentuell fördelning av instanser genom vilka patienterna kom till behandling år 
2005. 
 
 Stockholms län Övriga landet 
Sökt själv* 17 
Socialtjänsten  46 

2 
32 
2 

Kriminalvården 
Beroendevården 
Patientens familj 
Annan källa 1 

 

57 
23 
3 
12 
 
5 

 
 
Ålder 
Patienterna var mellan 23 år och 53 år vid undersökningen 2005. Medelåldern på patienterna 
är drygt 34 år, både för män och kvinnor, och ungefär densamma i Stockholms län som i 
övriga landet. Män i behandling är i åldrarna 23-53 år medan kvinnor är 23-45 år gamla.  
Medelåldern bland patienterna på de privata mottagningarna var 37 år, medan den var 34 år 
bland de offentliga.  
 
Behandling av icke intravenöst missbruk 
Femtioåtta procent av mottagningarna 2005 tar även emot patienter som inte har använt 
opiater intravenöst, dvs. som enbart har rökt. Dessa enheter representerar 91 procent av alla 
patienter. Det är en minskning sedan tidigare år. År 2003 var det 83 procent av enheterna som 
tog emot denna typ av patienter medan det år 2004 var 89 procent av enheterna som även 
behandlar dem som inte uppvisar intravenöst missbruk. Detta kan bl.a. bero på att 
rökheroinister ej sökt på vissa mottagningar eller inte fanns på vissa ”nytillkomna” orter. 
Tre fjärdedelar av de mottagningar som drivs i offentlig regi behandlar patienter som inte har 
injicerat år 2005, vilket bara en av de fyra privata mottagningarna gör. 
 
Genomsnittligt antal år av opiatmissbruk före behandling 
Missbruket har pågått under något längre tid när patienterna kom till behandling 2005 än 
tidigare år. I genomsnitt hade de missbrukat opiater i sju år och sex månader enligt 2005 års 
enkät. Spridningen är stor, tiden av missbruk innan behandling varierar från två år till 20 år. 
År 2003 var den genomsnittliga missbrukstiden sju år och en månad och år 2004 var den sex 
år och två månader. Tiden i opiatmissbruk före behandling var ungefär densamma i 
Stockholms län och i övriga landet 2005.   
Andel patienter med mer än fyra års intravenöst missbruk. 
Den andel av patienterna som hade mer än fyra års intravenöst missbruk när de kommer till 
behandling uppgick till c:a 70 procent år 2005, högre än tidigare år (Tabell 3). Denna andel 
varierar, då vissa mottagningar inte ha någon patient som har fyra års intravenöst missbruk, 
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medan alla patienter som är i behandling har detta på andra enheter. Drygt 17 procent av 
enheterna uppger att alla deras patienter har mer än fyra års intravenöst missbruk och mer än 
67 procent uppgav att hälften eller fler av patienterna har ett intravenöst missbruk som har 
pågått i minst fyra år. 
 
Tabell 3. Andel som har minst fyra års intravenöst missbruk när de kommer till behandling 
och andel som uppger att över 50 procent av deras patienter har minst 4 års intravenöst 
missbruk. Procent. 
 2003 2004 2005 
 % % % 
 
Minst fyra års intravenöst missbruk 
>50 % av patienterna har minst fyra års intravenöst 
missbruk 

 
50 
39 

 
64 
50 

 
70 
67 

    

I Stockholms län var det en högre andel mottagningar som hade patienter med minst 
fyra år intravenöst missbruk bakom sig, jämfört med mottagningarna i övriga landet. Denna 
skillnad har dock minskat. År 2003 hade i genomsnitt 93 procent av patienterna i Stockholm 
minst fyra års intravenöst missbruk medan det i övriga landet var 36 procent. År 2005 var det 
i genomsnitt 73 procent av patienterna i Stockholm som hade missbrukat intravenöst i minst 
fyra år medan andelen i övriga landet hade stigit till 65 procent sedan 2003.  
Det är i genomsnitt 73 procent av patienterna inom den offentliga vården som har minst 4 års 
intravenöst missbruk medan den genomsnittliga andelen på de fyra privata mottagningarna  
är 28 procent. 
  
Subutex på svarta marknaden  
År 2003 var det enligt svaren från mottagningarna i genomsnitt 81 procent av patienterna 
som provat Subutex från svarta marknaden, jämfört med 95 procent 2004 och 82 procent år 
2005. År 2003 svarade hälften av mottagningarna att 100 procent av patienterna hade provat 
Subutex innan de kom till behandling, 2004 steg den andelen till tre fjärdedelar av 
mottagningarna för att år 2005 vara 59 procent (Tabell 4).  
 
Tabell 4. Genomsnittlig andel av patienterna som har provat Subutex (på svarta marknaden) 
före behandling  och andel av mottagningarna som har en patientgrupp där samtliga (100 %) 
har provat Subutex innan behandling.  
 2003  2004 2005 

(n=6) (n=8) (n=39) 
 % % % 
   
Har provat Subutex före behandling  
Andel av mottagningarna där 100 % av  
patienter har provat Subutex före  behandling  

81 95 
50 75 
  
  

 
 

 
82 
59 
 
 
 
 

 
 
 
 
Metadon innan behandling med Subutex 
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År 2003 var det i genomsnitt fem procent av de Subutexbehandlade patienterna som tidigare 
hade fått substitutionsbehandling med metadon. Denna andel var 21 procent år 2004 och 13 
procent 2005. Det fanns inte några stora skillnader mellan Stockholms län och övriga landet 
2005.  
 
Andel som har HIV och hepatit C. 
Frågan kring om huruvida patienterna var HIV-positiva har endast ställts i enkäten 2005. 
28 procent av de svarande mottagningarna uppger att de hade HIV-positiva patienter, med en 
ungefär lika stor andel i Stockholms län som i övriga landet.  
Sjuttiosju procent av mottagningar uppger att de har patienter med känd hepatit C. 
Andelen av mottagningarna som uppger att de har patienter med känd hepatit C skiljer sig 
inte mellan Stockholms län och övriga landet.  
 
4.2 Behandling 
 
Användande av olika typer av psykosocial behandling för patienter med Subutex 
Åttiofem procent av enheterna har uppgivit att de arbetar med psykosocial behandling  
tillsammans med farmakologisk behandling. Det är endast en enhet som uttryckligen anger 
att de inte har dessa behandlingar tillsammans. 
 
Stödsamtal är en vanlig typ av psykosocial behandling av Subutexpatienter. I 
undersökningarna år 2003 och år 2004 är det 50 procent som uppger att de har denna typ av 
behandling. År 2005 var denna andel 58 procent. I många fall kombineras det med andra 
typer av stödjande verksamheter. En sådan är hjälp med att ordna boende och sysselsättning 
för patienten. År 2003 har 25 procent av mottagningarna denna typ av hjälp till patienterna, år 
2004 30 procent och år 2005 är andelen 29 procent.  
Det har blivit allt vanligare med kognitiv beteendeterapi eller annan återfallsprevention i 
behandling av Subutexpatienter. År 2003 svarade 25 procent att de använde denna vårdform. 
jämfört med 38 procent av mottagningarna år 2005.  
 
Tabell 5. Olika typer av psykosocial behandling av patienter på mottagningar som behandlar 
patienter med Subutex under år 2003 (n=12), 2004 (n=10) och 2005 (n=45). 
 
 2003 2004 2005 
 % % % 
 
Stödsamtal 
Stöd med boende och sysselsättning 
Kognitiv beteendeterapi/återfallsprevention 

 
50 
25 
25 

 
50 
40 
20 

 
58 
29 
38 

  
Undersökningen år 2005 visar att  42 procent av mottagningarna i Stockholms län praktiserar  
kognitiv beteendeterapi eller återfallsprevention, medan motsvarande andel i övriga landet är 
35 procent.   
 
Används ASI i behandling? 
År 2003 använde 70 procent av mottagningarna ASI i behandlingen. År 2004 uppgav två 
tredjedelar av mottagningarna att de använder ASI och år 2005 uppgav mindre än hälften av 
mottagningarna att de använder ASI. Andelen var 39 procent i Stockholms län jämfört med 
54 procent i övriga landet. 
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Dosering av Subutex. 
Mottagningar har i studien fått ange nivån på doserna (mg buprenorfin) som ges till 
patienterna, och hur stor andel av patienterna som befinner sig på respektive nivå.  
Den genomsnittliga nivån vid behandling med Subutex var oförändrad 2003-2005,se tabell 6. 
Det går dock att se en geografisk skillnad i dosnivåer. Den genomsnittliga nivån är 20 mg i 
Stockholms län och 17 mg i övriga landet.  
 
Tabell 6. Dosering av Subutex i Sverige under perioden 2003-2005 i mg, genomsnittlig nivå 
och spridning.  

 
 
 
 
 
 

Dosnivåerna har olika fördelning i Stockholms län och i övriga landet. År 2005 har 69 
procent av Subutexpatienterna i Stockholms län doser mellan 17 och 24 mg, medan andelen i 
övriga landet är 40 procent. En majoritet av patienterna i övriga landet har doser som ligger 
under 16 mg, medan doseringar i Stockholms län övervägande är över 17 mg (Figur 1). 
 
Figur 1. Fördelning av den genomsnittliga dosen Subutex för patienter i Stockholms län och i 
övriga landet år 2005. Procent. 

25-32 mg17-24 mg9-16 mg0-8 mg

Dosering 2005

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

Pr
oc

en
t

 Stockholm
Ej Stockholm

 
 
 
 
 

 2003 2004 2005 
 (n=11) (n=10) (n=36) 
 
Genomsnittlig dosnivå, mg 
Spridning, dos i mg 

 
19 
8-28 

 
18 
10-24 

 
19 
8-28 
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Besöksfrekvens på mottagningen under olika faser i behandlingen 
I enkäten år 2005 ställs en fråga om hur pass ofta patienten besöker mottagningen under olika 
faser av behandlingen. Svaren visar att patienterna besöker mottagningen mer sällan ju längre 
behandlingen fortgår. 
Under inställningsfasen är det tre procent av de svarande mottagningarna som uppger att 
patienterna kommer en gång per vecka medan 20 procent uppger att patienterna hämtar sin 
dos tre gånger per vecka. Det är vanligast att patienterna kommer fem gånger per vecka, dvs. 
alla vardagar. Fyrtionio procent av mottagningarna säger att deras patienter kommer fem 
dagar per vecka. Slutligen är det 28 procent av alla mottagningar år 2005, som uppger att 
patienterna kommer sju gånger per vecka under den första fasen. I genomsnitt besöker 
patienterna mottagningen fem gånger per vecka under den första fasen i behandlingen.  
 
Under den tidiga underhållsfasen i behandlingen är det vanligast är att patienterna besöker 
mottagningen tre gånger per vecka. Under denna fas är det 22 procent av mottagningarna som 
anser att patienterna ska hämta Subutex en gång per vecka och fyra procent som endast 
kräver att patienterna ska komma till mottagningen en gång varannan vecka. Det är 11 
procent som under fas 2 i behandlingen ser att patienterna hämtar medicin/besöker 
mottagningen två gånger per vecka. Det är 11 procent av mottagningarna som under fas 2 har 
besök av patienterna fem gånger per vecka. I genomsnitt besöker patienterna mottagningen 
tre gånger per vecka under fas 2, se även detta i tabell 7. 
 
Tabell 7. Procentuell fördelning över besöksfrekvens på mottagningen under första, andra 
och tredje fasen i behandling med Subutex år 2005. Procent av totala antalet svarande i fas 1 
(n=35), fas 2 (n=27) och fas 3 (n=24). 
 Fas 1  Fas 2 Fas 3 
 % % % 
En gång per månad   

  4 
  22 
  11 
  48 
  11 

21 
Varannan vecka  8 
1 gång per vecka 3 46 
2 gånger per vecka  

20 
49 
 

12,5 
3 gånger per vecka 12,5 
5 gånger per vecka 
6 gånger per vecka   4 
7 gånger per vecka 28 
Totalt 100 100 100 
 
Senare i behandlingen har många mottagningarna en individuell besöksfrekvens för 
patienterna. Besök en gång per vecka är vanligast (46 procent av mottagningarna).  
Bland dem som har nämnt en bestämd besöksordning säger 21 procent att patienterna 
kommer en gång per månad, 13 procent två gånger per vecka och 13 procent tre gånger per 
vecka. Åtta procent hade patientbesök varannan vecka. 
  
”Take away”-doser och sidomissbruk  
Enligt enkäterna 2003-2005 har synen på sidomissbruk och ”take away”-doser ändrats. År 
2003 säger 83 procent av att de inte tillåter ”take away” – doser vid sidomissbruk alternativt 
att patienten blir utskriven. År 2005 uppger 53 procent av mottagningarna att de inte godtar 
”take away”-doser vid sidomissbruk, en klar förändring då det gäller synen på sidomissbruk 
vid behandling. En jämförelse mellan Stockholm och övriga landet 2005 visar att andelen är 
lägre utanför Stockholms län (42 %) som praktiserar metoden att individen vid sidomissbruk 
inte får några ”take away”- doser jämfört med 68 procent i Stockholms län.  

10 



 
Sociala förbättringar som skett i samband med behandling 
Under 2003 uppger 75 procent av de behandlande mottagningarna att de ser sociala 
förbättringar hos patienterna och år 2004 menar 90 % av mottagningarna detta, medan 95 % 
sett sådana förbättringar år 2005. År 2005 uppger 95 procent av mottagningarna att 
patienternas sociala situation har förändrats sedan de började behandlingen med Subutex. 
Sextio procent av dessa mottagningar säger att patienterna har fått bostad, arbete och/ eller en 
lägre kriminalitet och  40 procent säger att de hade fått det bättre utan specifikation. 
Motsvarande uppgifter för år 2003 och 2004 återfinns i tabell 8. 
 
Tabell 8. Procentuell fördelning av de mottagningar som har angivit hur ovanstående 
förbättring har tagit sig i uttryck under år 2003, 2004 och 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det är ungefär samma andelar som har uppgivit att det har skett sociala förbättringar bland 
patienterna i Stockholms län och i övriga landet.  
 
Förekomst av sidomissbruk 
Sidomissbruk är relativt vanligt i inledningsfasen av behandlingen, även om det varierar från 
mottagning till mottagning. År 2003 var det vanligt med sidomissbruk av cannabis och 
bensodiazepiner. Alla mottagningarna uppger att deras mottagning har haft sidomissbruk av 
denna typ vid sidan om Subutex. År 2004 går det av svaren att utröna att sidomissbruk av 
alkohol och amfetamin även förekommer. År 2005 missbrukas fler typer av preparat: 
bensodiazepiner, cannabis, amfetamin, opiater och dessutom förekommer alkoholmissbruk. 
Det förekommer även sidomissbruk av GHB och kokain i inledningsskedet av behandlingen. 
Det går inte att se en tydlig skillnad mellan mottagningarna i Stockholms län och de i övriga 
landet när det gäller typ av preparat på sidomissbruk. 
 
Sätt att hantera sidomissbruk 
År 2003 uppgav 30 procent av mottagningarna att sidomissbruk var en vanlig 
utskrivningsorsak. Ett alternativ var att inte ge ”take away”- doser vid sidomissbruk, vilket 
även tillämpades under 2005. År 2005 övergår hanteringen till att oftare innebära tätare 
besök, fler urinprov, varningar mm, medan utskrivning pga. sidomissbruk minskar i 
omfattning. År 2005 tillämpas utskrivning vid 17 procent av mottagningarna vid 
sidomissbruk och det är ungefär lika vanligt i Stockholms län som i  övriga landet.  
 
Urinprov 
Urinprovskontroll sker på alla mottagningar som arbetar med Subutex såväl 2003, 2004 som 
2005. Urinprov tas i olika hög utsträckning beroende på i vilken fas patienten är i 
behandlingen. Många mottagningar har en bestämd ordning i inledningsfasen för att senare 
ha en individuell bedömning av behovet av urinprover. 2003 är det vanligast att patienten i 
inledningsfasen lämnar urinprov tre ggr per vecka. År 2004 är förutsättningarna i fas 1 i 

 2003 2004 2005 
 (n=12) (n=10) (n=35) 

% % % 
   

 
50 
50 

 
 
60 

Arbete, bostad och/eller mindre 
kriminalitet 

 
67 

Andra, ej specificerade förbättringar 33 40 
Totalt 100 100 100 
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princip desamma som 2003, men i fas 2 uppger 67 procent av mottagningarna att de har tester 
en gång per vecka och  33 procent att de testar patienterna varannan vecka.  
 
År 2005 är spridningen större vad gäller urinprov. I inställningsfasen är det fortfarande 
vanligast med provtagning tre gånger per vecka. I början av den fortsatta 
underhållsbehandlingen är det vanligast att provtagning sker varannan vecka, vilket 43 
procent uppger. I en senare del av underhållsbehandlingen uppger också 43 procent av 
mottagningarna att patienterna har provtagning en gång per månad, medan 14 procent uppger 
att de testar varannan vecka och likaledes 43 procent testar en gång i månaden.  
 
 
Väntetid på behandling  
Väntetider på behandling har minskat under perioden 2003-2005. År 2003 hade 38 procent av 
mottagningarna intagningsstopp och 25 procent hade 12 veckors väntetid. Det är inte riktigt 
möjligt att räkna en genomsnittlig väntetid för behandling 2003 när 38 procent har 
intagningsstopp. År 2004 var den genomsnittliga väntetiden för behandling 16 veckor.  
År 2005 låg den genomsnittliga väntetiden på åtta veckor. Den mest typiska väntetiden 2005 
är 12 veckors väntetid, vilket en fjärdedel av de svarande mottagningarna har. År 2005 är det 
dock 6 procent av mottagningarna som har flerårig väntetid, och tre procent av 
mottagningarna har intagningsstopp, se tabell 9. 
 
Tabell 9. Väntetid till behandling med Subutex under år 2003-2005, mätt i antal veckor. 
Procent*. 
 2003  

(n=8) 
2004 
(n=9) 

2005 
(n=32) 

 % % % 
Ingen väntetid 
1 vecka 
2 veckor 
3 veckor 

 22 16 
12 11 9 
12  6 
  9 

4 veckor 12  9 
12 veckor 25 33 25 
16 veckor   9 
24 veckor   3 
52 veckor  33 3 
Intagningsstopp 38 3 
Flerårig 6 
Totalt 100 100 100 
 
* Procentvärden är avrundade till närmaste heltal, vilket gör att total blir mer än 100 
procent i vissa fall. 
År 2005 har väntetiden minskat avsevärt i hela landet. Den genomsnittliga väntetiden för 
behandling i Stockholms län är kortare än i övriga landet. I Stockholms län var väntetiden 5 
veckor medan den var 11 veckor i övriga landet.  
 
Retention 
År 2003 det i genomsnitt 68 procent av patienterna som var kvar i behandling efter ett år,  
jämfört med 81 procent 2004 och 87 procent 2005.  
 
Andel opiatberoende som bör få behandling 

12 



År 2005 tillfrågades beroendemottagningarna hur stor andel av patienterna de anser borde få 
substitutionsbehandling. Den genomsnittliga andelen i Stockholms län var 93 procent medan 
andelen i övriga landet var 77 procent. Sjuttioåtta procent i Stockholms län menar att alla 
opiatberoende bör få behandling medan 58 procent av mottagningarna i övriga landet anser 
detta. 
 
Personalsammansättning 
2003 svarar 87 procent av mottagningarna att de har en läkare. I genomsnitt arbetar läkarna 
14 timmar i veckan med Subutexpatienter. Det vanligaste är att det är två sjuksköterskor per 
mottagning, och de arbetar i genomsnitt 36 timmar i veckan. En tredjedel av mottagningarna 
har minst en person som inte är sjukvårdspersonal, dvs. socionomer, arbetsterapeuter och 
liknande. År 2005 har 78 procent av mottagningarna en läkare medan 11 procent har två 
läkare. I genomsnitt hade mottagningarna en läkare som arbetade i genomsnitt 25 timmar per 
vecka på mottagningen.  
Antalet sjuksköterskor varierar något mer. Tjugotre procent av mottagningar hade en 
sjuksköterska, 41 procent har två sjuksköterskor, 23 procent tre sjuksköterskor och vid 10 
procent av mottagningarna fanns det 4 sjuksköterskor år 2005. I genomsnitt har 
mottagningarna drygt två sjuksköterskor. Sjuksköterskorna har i genomsnitt en arbetstid på 
36 timmar per vecka, vilket resulterar i att mottagningarna i genomsnitt har sjuksköterskor 79 
timmar per vecka. Vanligen fanns en mentalskötare på en mottagning. Fyrtioen procent av 
mottagningarna som har annan personal än sjukvårdande personal år 2005.  
 
 Budget 
Budgeten för Subutexverksamheten för flesta mottagningar ingår som en del i den totala 
budgeten för verksamheten, vilket gör det är svårt att få veta hur stor budgeten för 
Subutexverksamheten är. De 15 procent av mottagningarna som har svarat har en budget som 
varierar mellan 0,1 miljon och 6 miljoner. Skillnaderna i storlek på den årliga budgeten 
varierar ofta beroende på hur många patienter mottagningen har, men även på om 
mottagningen samtidigt har substitutionsbehandling med metadon. 
 
4.3 Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
”Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende” 
 
2 kap 2 § Var behandlingen får ske: 
 ”Underhållsbehandling får endast ges på en sjukvårdsinrättning som är särskilt inrättad för 
beroendevård.”  
Det framkommer att det är problem att genomföra underhållsbehandling i glesbygd, där det 
inte finns underlag för en sjukvårdsinrättning som är särskilt inrättad för beroendevård, vilket 
ett antal mottagningar anger. Samtidigt framförs argumentet att lokal förankring är viktigt av 
ett antal mottagningar/enheter. Sammantaget har mottagningarna i Stockholms län 
synpunkter i mindre utsträckning än mottagningarna i övriga landet.  
Det finns även ett antal mottagningar utanför Stockholms län som uppger att de anser att 
styrning av plats är bra eftersom risken för oetiska behandlingsmodeller minskar.  
Vissa mottagningar anser att det är oklart vad en sjukvårdsinrättning är för något. 
 
4 kap 3 § När behandling får inledas: ” Underhållsbehandling får inte påbörjas om: 
a) annan behandling vid opiatberoende bedöms tillräcklig, eller 
b) patienten är beroende av andra narkotiska preparat än opiater eller alkohol på ett sätt 
som innebär en oacceptabel medicinsk risk, eller 
c) patienten har varit utesluten från sådan behandling under de senaste sex månaderna.” 
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I första hand kritiseras kravet på att patienten ska ha varit utesluten från sådan behandling 
under sex månader, då en tredjedel av mottagningarna i undersökningen menar att sex 
månader är för lång spärrtid. Många av mottagningarna menar att det istället bör göras 
individuella bedömningar av detta. Andra tycker att det räcker med tre månaders spärrtid. 
Dessa synpunkter framkommer både från mottagningar i Stockholms län och i övriga landet. 
I Stockholms län är andelen som anser att sex månader är för lång spärrtid 31 procent och i 
övriga landet 38 procent. 
 
4 kap 5 § Indikationer för att avbryta behandlingen ”Om en patient som ges 
underhållsbehandling blir föremål för en frihetsberövande åtgärd skall den läkare som har 
ansvaret för behandlingen överväga om den kan ges eller måste avbrytas. Detta gäller om 
patienten blir: 
a) anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning, eller är 
intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt, eller  
b) intagen för vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk 
vård eller 
c) isolerad enligt smittskyddslagen, eller 
d) intagen för vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall.” 
Elva procent av mottagningarna menar att det inte finns något skäl till att avbryta behandling 
överhuvudtaget. Sju procent menar det är upp till behandlande läkare att bedöma huruvida 
behandlingen ska avbrytas. Det finns mottagningar som menar att om en person är intagen för 
vård/institutionsvistelse av något slag finns ännu större anledning att fortsätta behandlingen 
än om personen inte är det. 
Samtidigt nämner en mottagning att det kan vara praktiskt svårt att behandla frihetsberövade 
med Subutex. Lösningen på detta, vilken framförs av ännu en mottagning, är att 
kriminalvården skulle få befogenhet att bedriva behandling med Subutex.  
 
4 kap 6-8 § Vårdplan behandlas i dessa avsnitt.  
a) Tycker ni att det är bra att vårdplan är obligatoriskt? 
En majoritet av mottagningarna anser att det är bra att vårdplanen är obligatorisk. Åttiofyra 
procent i Stockholms län och 96 procent i övriga landet anger att de anser att det är bra att 
den är obligatorisk.  
 
Motiven till att ha en vårdplan är många men ett centralt skäl som många nämner, både i 
Stockholms län och i övriga landet är att det blir struktur på verksamheten. Trettiosju procent 
i Stockholms län och 24 procent i övriga landet uppgav detta. Ännu ett syfte med vårdplanen 
är att involvera socialtjänsten i behandlingen, och ställa krav på dem. Socialtjänst och patient 
får en tydlig ansvarsfördelning som kan följas upp. En mottagning i Stockholms län menar att 
landstingsdelarna av verksamhetsplanen är bra. Från övriga landet framkommer att flera 
punkter i verksamhetsplanen medför dubbelarbete. En mottagning anser att den är 
skrämmande och hämmande i sin nuvarande form, där vissa punkter är för detaljstyrda. 
Andra mottagningar som är mer positiva till den menar att den ger perspektiv när det gäller 
utvecklingsarbetet. Den ger även stöd om ovana finns att skriva vårdplaner. 
 
6 kap 2 § Uteslutning ”Om en patient trots särskilda stödinsatser inte kan förmås att 
medverka till att syftet med underhållsbehandlingen uppnås, skall den avbrytas om patienten: 
a) inte har medverkat i sådan behandling under längre tid än en vecka, 
b) har upprepade återfall i missbruk med narkotika, 
c) missbrukar alkohol i sådan omfattning att det innebär en medicinsk risk, 
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d) upprepade gånger har manipulerat urinprover, 
e) har utsatt patienter eller vårdpersonal för våld eller hot om våld, eller  
f) har dömts för narkotikabrott enligt en dom som vunnit laga kraft.” 
En mottagning i Stockholms län menar att uteslutning aldrig ska ske som straff. Det finns 
även mottagningar som menar att det ska ske en individuell avvägning vid uteslutning. I 
andra änden av skalan finns en mottagning som menar att all kriminalitet ska leda till 
utskrivning. Beträffande a) så menar en mottagning att om personen inte har medverkat i 
behandling under längre tid än tre dagar så ska han/hon uteslutas. Vad det gäller d) så ställs 
frågan från en mottagning om hur man ska tolka ”upprepade” gånger, 2-10 gånger?  
 
Mottagningen som hade synpunkter kring a) ovan anser även att f) endast ska gälla 
frihetsberövade straff. Ännu en mottagning som har synpunkter gällande f) menar att det 
endast bör gälla våldsbrott. Ytterligare en mottagning menar att uteslutning bör ske om 
brottet har skett under Subutexbehandling, men annars inte. 
 
I övriga landet framförs argument kring a) precis som ovan att en vecka är för lång tid. I 
övriga landet framförs argumentet att det endast ska vara två dagar. En annan mottagning 
menar att a) är svår att förstå och att det bör ges rimligt många chanser. 
Flera mottagningar nämner att man måste avbryta behandlingen om verksamhetsplanen 
motarbetas.  
 
Hur har behandlingen på enheten påverkats av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd? 
I Stockholms län nämns att verksamhetsplanen har gjort att man har fått ett bättre samarbete 
med socialtjänsten, vilket är bra då problembilden är komplex. Vissa mottagningar säger 
även att de har fått fler ansökningar via socialtjänsten och privata vårdgivare. 
Negativa synpunkter som framförs från mottagningar i Stockholms län är att det har blivit en 
större belastning i det kliniska arbetet sedan Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
kom.  
 
I övriga landet menar en av mottagningarna att det är bra med rikstäckande riktlinjer och att 
det då blir lättare att förklara riktlinjerna för patienten. 
Ännu en negativ erfarenhet som nämns ute i landet är att det är svårt att lösa utdelning av 
mediciner på helger i glesbygd. På vissa håll är det upp till 10 mil till apotek. 
 
6. Diskussion 
 
Ökningen av försäljning och antal mottagningar visar uppdämt behov och att opiatmissbruk 
har spridning över landet. MAX.-undersökningen och senare beräkningar visar på en ökning 
av det tunga opiatmissbruket (Olsson et al., 2001; CAN, 2005). En fördubbling (eller mer) av 
substitutionsbehandlingen som skett i landet under en femårsperiod är på intet sätt unik. 
Ökningen var större i Australien på 1980-talet, i Frankrike under senare delen av 1990-talet 
och i Norge under 2000-talet. Den 15-faldiga ökningen av Subutexförsäljningen på 15 år, 
erinrar i ökningstakt om utvecklingen i Frankrike. En del av den ökade försäljningen av 
metadon kan bero på ökad användning av metadon vid behandling av patienter med svåra 
smärtor. År 2000 erhöll c: a 1000 patienter substitutionsbehandling i Norge och år 2004 c: a 
3000 patienter (Ward, Mattick & Hall, 1998; ECNN, 2004 ;Waal, 2006), 30% av tunga 
heroinmissbrukare. I USA får ungefär 25 procent av de c: a 900.000 heroinmissbrukarna 
substitutionsbehandling, och i Europa 20-40% av de 1,2-2,1 miljoner opiatberoende (ECCN, 
2005). 
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Försäljningen är olika i olika delar av landet. Mer än hälften av försäljningen sker i 
Stockholms län. Detta är inte överraskande. Tungt narkotikamissbruk är vanligare i 
Stockholms län än i övriga landet. Huvuddelen av metadonbehandlingen har skett i 
Stockholms län, och behandling med Subutex startades tidigt av mottagningar i länet. 
Enkätundersökningarna har sina begränsningar. Bortfallet var ganska stort. Av de större 
behandlingsverksamheterna deltog ej Maria Beroendecentrum 2005, men 2003 och 2004. År 
2003 deltog 12 av 14 (86%) kända enheter, däribland de största. Representativiteten får anses 
vara särskilt stor detta år. Materialet är dock tämligen stort år 2005 då de mottagningar som 
svarat hade 583 patienter i behandling. På flera ställen i rapporten hänvisar vi explicit till 
uppgifter från ”de svarande mottagningarna” och reserverar oss för slutsatser, men kanske ej 
generellt. 
 
Patienterna år 2003 och år 2005. 
Den genomsnittliga verksamhetstiden år 2003 och år 2005 var i båda fallen tre och ett halvt 
år. Medan omkring 40 % av patienter själva hade sökt behandling både år 2003 och 2005 har 
andelen som kom via socialtjänsten ökat mellan de två åren. Möjligen återspeglar detta ett 
ökat samarbete mellan socialtjänst och sjukvård om dessa patienter. Inom Beroendecentrum 
Stockholm kommer hela 60 % av Subutexpatienterna från socialtjänsten, vilket kan bero på 
ett långvarigt samarbete, och på en betoning av vikten av samarbete. Det är intressant att 
endast drygt hälften av mottagningarna även tog emot patienter som enbart rökt heroin. År 
2003 var andelen högre, 83 procent. Enligt riktlinjerna är tvåårigt opiatberoende ett 
intagningskriterium, oberoende av intagningssätt. En tolkning är att rökningen av heroin har 
blivit mindre vanlig i denna grupp av opiatmissbrukare, eller att det är mindre vanligt bland 
patienter på de enheter på som tillkommit i undersökningen år 2005. Kanske har en del av 
dem som tidigare rökt övergått till att injicera. 
 
Man hade kunnat tror att den sannolikt stora ökningen av patienter i substitutionsbehandling 
skulle ha medfört att den genomsnittliga tiden med opiatmissbruk skulle ha minskat för 
patienterna över tid. Så är dock inte fallet. Detta kan dels bero på att nya mottagningar 
öppnats, och man kan då vänta sig att de tyngsta missbrukarna söker/kommer först i en 
situation där man sannolikt upplevt ett uppdämt behov. Det tar också ofta tid innan 
livssituation och motivation påverkats så att opiatmissbrukaren är motiverad/pressad att söka 
behandling. En betydande andel av patienterna har känd infektion med hepatit C-virus och 
HIV. I själva verket har patientgruppen möjligen blivit tyngre, i det att andelen som uppfyller 
det gamla kriteriet på minst 4 års intravenöst opiatmissbruk ökat mellan 2003 och 2005 från 
50 % till 70 %. En stor majoritet på drygt 80 % både 2003 och 2005 hade provat Subutex 
innan de fick sådan behandling legalt. Detta antyder också att tillgängligheten till illegalt 
Subutex är fortsatt hög.  
 
Behandlingsrutiner 2003 och 2005 
Enligt enkätundersökningen har kognitiv beteendeterapi och återfallsprevention blivit 
vanligare, med en ökning från 25 % år 2003 till närmare 40 % år 2005. Troligen återspeglar 
detta det ökade vetenskapliga stödet för dessa behandlingsformer (SBU 2001), som sannolikt 
medfört utbildning av personalen på flera håll. Användningen av ASI är lägre 2005 än 2003, 
möjligen en återspegling av tillkomsten av flera mottagningar på mindre orter, där man 
kanske inte haft utbildning i ASI. Den genomsnittliga Subutexdosen är nästan 20 % högre i 
Stockholmsområdet är i övriga landet. I vilken utsträckning detta beror på olika lång 
erfarenhet av substitutionsbehandling och eventuella skillnader i patientpopulation är oklart. 
Besöksfrekvensen är ganska tät och likartad åtminstone initialt år 2003 och år 2005. Våra 
data påvisar ingen säker ändring mellan dessa år. Enkätundersökningarna tyder på att synen 
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på sidomissbruk och så kallade ”take away”-doser blivit mer liberal mellan 2003 och 2005, 
och att den är mer liberal utanför Stockholmsområdet. År 2003 tillät 17 % av mottagningarna 
att patienter fick ta med sig medicin från mottagningen för några dagar, medan 47 % gjorde 
det år 2005. År 2005 uppger 75 % av mottagningarna att de ser sociala förbättringar hos 
patienterna, jämfört med 95 % två år senare. År 2003 hade mottagningarna i genomsnitt en 
läkare som arbetade 14 timmar i veckan med Subutexbehandling. Två år senare var den 
genomsnittliga arbetstiden 26 timmar, vilket rimligen är relaterat till ökad kompetens. 
Sidomissbruk är vanligt både 2003 och 2005, och innefattar möjligen fler preparat 2005. 
Utskrivning pga. sidomissbruk tycks ha blivit mindre vanligt. År 2003 uppgav 30 % av 
mottagningarna att sidomissbruk var en vanlig utskrivningsorsak, jämfört med 17 % år 2005. 
Kontroll av sidomissbruk var vanligt både 2003 och 2005. Det går inte att utläsa om 
användningen har ändrats mellan åren. En klar förbättring har skett av väntetiden mellan 
2003 och 2005. År 2003 hade 38 % av mottagningarna intagningsstopp och 25 % hade minst 
12 veckors väntetid. Två år senare förekommer knappast inte intagningsstopp och den 
genomsnittliga väntetiden är 8 veckor. Rimligen återspeglar detta ökad prioritering och ökade 
resurser till substitutionsbehandling. Till en del beror det troligen på att nya mottagningar 
med få patienter har tillkommit år 2005. 
Ettårsretentionen i behandling har ökat från 68 % till 87 %. Detta är naturligtvis 
tillfredsställande, eftersom (ett kvarstannande i) behandling har så tydligt samband med olika 
förbättringar, både i denna lilla undersökning, som i många tidigare (SBU, 2001;Stenbacka & 
Romelsjö, 1997; Stenbacka, Leifman & Romelsjö, 2003). Att retentionen stiger vid 
jämförelse mellan 2003 och 2005 kan bero på att utskrivning som sätt att hantera 
sidomissbruk har minskat mellan dessa år och att personer därmed i högre grad är kvar i 
behandling trots att de har gjort ett och annat felsteg. 
Nästan alla mottagningar såg också olika sociala förbättringar hos patienterna. Någon 
undersökning av hur stor andel av patienterna som förbättrats har vi ej kunnat göra. 
 
Uppfattningar om Socialstyrelsens riktlinjer och behandling. 
Synen på substitutionsbehandling har ändrats mycket bland behandlare och myndigheter 
under senare år i Sverige. År 2004 var taket för antal i metadonbehandling 1200 patienter, 
medan ett tak saknades för Subutexbehandling. Nu menar man i Stockholmsområdet att 93 % 
av patienterna bör få behandling, jämfört med 77% i övriga landet. 
Det finns en del synpunkter på gällande riktlinjer för substitutionsbehandling, men vi har inga 
starkt kritiska synpunkter att redovisa från de 46 mottagningar som besvarat enkäten.  
Omkring 1/3 av mottagningarna kritiserar dock spärrtiden på 6 månader och anser att den ska 
vara kortare, och vissa förordar individuell bedömning. 
 
En del mottagningar utanför Stockholmsområdet menar att det är ett problem att genomföra 
substitutionsbehandling i glesbygd där enheter för beroendevård kan saknas, men det finns 
inga uppgifter om att man avstått från att inrätta mottagningar av detta skäl. I andra länder 
sker substitutionsbehandling i annan sjukvårdsverksamhet än i beroendevård, bl.a. i 
primärvården (t.ex. i Norge, Frankrike, Australien och USA), och det är kanske inte omöjligt 
att detta kan bli ett alternativ på sina håll även i Sverige. En del mottagningar riktar kritik mot 
att vården ska avbrytas om patienten begår brott, blir anhållen, blir omhändertagen för 
tvångsvård etc. En individuell bedömning av behandlande läkare förordas i stället. Det finns 
även synpunkter på uteslutningskriterierna. Det finns en god uppslutning kring den 
obligatoriska vårdplanen. Sannolikt finns det en förhoppning att den ska vara ett användbart 
instrument för utveckling av vården, men detta återstår att visa.  
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Enkäten ger sammanfattningsvis stöd för att skillnaderna mellan substitutionsbehandling och 
synen på denna har minskat mellan Sverige och andra länder. 
 
Inget vet hur Subutexbehandlingen kommer att utvecklas under de närmaste åren. Med tanke 
på de förändringen som skett av attityderna till t.ex. sidomissbruk, utskrivning och ”take-
away”-doser i liberal riktning, samt den generellt mer liberala synen på sidomissbruk och 
intagningskriterier är det sannolikt att ytterligare förändringar sker. Man kan tänka sig att 
kraven på två års opiatberoende ändras, och rentav att åtminstone substitutionsbehandling får 
ske utanför beroendevården, på sina håll. En sådan utveckling har man sett på andra håll. 
Beklagligtvis finns få studier av denna process. Det saknas sålunda studier av om en sådan 
utveckling har påverkat vårdkvaliteten negativt. Det ter sig angeläget att studera kommande 
sannolika förändringar i Sverige både för att öka den generella kunskapsmassan om betydelse 
av vårdpolicy och – organisation för behandlingskvalitet och för att få kunskap som mer 
omedelbart kan överföras för en fortsatt gynnsam utveckling av substitutionsbehandlingen i 
Sverige. 
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