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Abstract
Background
The misuse of opioids is a growing problem in Sweden as well as
internationally. This is a result of changing patterns of use, and the care of
opioid dependent individuals face a range of new challenges.
Opioid dependence is highly associated with health problems relating to
physical health (infectious diseases) as well as mental health (depression,
anxiety, antisocial behavior). In addition, previous research has found an
association between use of opioids and increased risk of premature death as a
consequence of overdose or other circumstances, such as suicide.
Furthermore, opioid dependent individuals experience a high level of social
exclusion and problems with relationships, housing, income and livelihood.
Overall, there is a connection between opioid dependence and physical,
psychological and social vulnerability as well as premature death.
Regarding research on opioid use and opioid dependence, the majority is
produced within the medical discipline, which probably reflects the
understanding of use of opioids as a medical problem. Over the last two
decades the social aspects of treatment, or the fact that this treatment takes
place within a wider social context, has been overlooked. This is a
development that contrasts with the growing understanding of health and
what predicts good health, as well as data that show health differences in
outcomes of care. These health differences, in many ways, can be derived from
social aspects of people's lives, such as work, education and social relations.
The importance of social cohesion has rarely been the focus in research on
opioid dependence. Therefore, there is a need to further explore whether
differences in outcomes (medication assisted treatment, mortality and comorbidity) in addition to individual characteristics, can be derived from social
aspects of the opioid dependent individual’s life.
Aim and research questions
The aim of the dissertation is to examine individual and social factors among
individuals who are dependent on opioids and how they are associated with
outcomes regarding: a) medication assisted treatment; and b) mortality and
co-morbidity.
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1.

What factors are important for opioid dependent individuals to: a)
participate in medication assisted treatment; b) work? How can the
factors be understood? (Study 1 and 2).

2. What distinguishes opioid dependent individuals that are: a) cared for
according to LVM, compulsory care and die in opioid-related
circumstances; b) Have experience compulsory care and comorbidity? How can these factors be understood? (Study 3 and 4).
3. What role does social network play in the understanding of
differences in outcomes for opioid dependent persons: a) in
medication assisted treatment; b) With experience of compulsory
care? (Study 1, 2, 3 and 4).
Methods
This dissertation is based on data from four different registers. The first and
second sub-studies use ASI data. The third uses DOK data from the National
Board of Institutions (SiS) and the Death Registry (National Board of Health
and Welfare). The fourth study is based on both DOK-data and data from the
national patient registry (National Board of Health and Welfare). To describe
the studied population, univariate frequency analyses have been conducted.
In the bivariate analysis, chi-square tests have been used for analyzing the
relationship between the independent category variables and the binary
dependent variable. In addition, independent t-tests are used to analyze the
relationship between continuous independent variables and the dependent
variable. In all four sub-studies, logistic regression analysis has been used
including only the variables that reached statistical significance at the
bivariate level.
Results
The dissertation's four sub-studies show that opioid dependence is associated
with a high level of vulnerability and that mental health disorders are common
among individuals dependent on opioids.
This is confirmed by the fact that characteristics relating to mental health
disorders, such as psychiatric medicine, depression, suicide attempts and
experience of psychological problems in childhood environment emerges as
associated with MAT, but also with co-morbidity. This shows the need for
integrated care efforts that focus on both MHD and dependence parallelly.
The second sub-study also shows that individuals who medicate against their
MHD are more than eight times more likely of being in medication assisted
treatment with methadone or buprenorphine. From a treatment perspective,
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there is a clear motive for treating MHD in parallel with opioid dependence
because it seems to increase the likelihood of being in and remaining in care.
Besides characteristics relating to MHD, this dissertation shows a connection
between crime and being in care (medication-assisted treatment). In relation
to the aforementioned first sub-study, the data show that almost 78,6% of the
individuals in the study had experience of being charged with crimes. In
addition, this dissertation's two first sub-studies show that markers for social
network (work, parenting and education) are associated with being in care (i.e.
medication assisted treatment. The first sub-study shows that work increases
the likelihood of being in medication assisted treatment by more than 19
times. It is a finding that suggesting a strong relationship between work and
medication assisted treatment. As for parenthood, being a parent increases
the likelihood of being in medication assisted treatment by 7 times. The
second sub-study shows that there is a connection between education and
being in medication assisted treatment. This is a connection that indicates that
individuals with a higher level of education are more likely to be in care
compared to those with a lower education level.
Conclusion
Overall, this dissertation confirms the understanding of opioid dependence as
associated with a high level of vulnerability. This dissertation shows that
opioid dependence is characterized by extensive care efforts, low levels of
employment, and a high level of mental health and co-morbidity. The results
are therefore in line with existing research.
This dissertation shows that the characteristics related to the social network
(parenting, work and education) are of significance for being in treatment, but
also remaining in care (medication assisted treatment), which in turn
promotes the individual's health and long-term health development. In that,
this dissertation shows that for individuals dependent on opioids, there is an
association between being part of a social network and favorable health
development.
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Akronymer och begrepp
CAN

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

LARO

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende

LPT

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

LSPV

Lag (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa
fall

LVM

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

NvL

Nykterhetsvårdslagen (1954:579)

SOSFS

Socialstyrelsens författningssamling

SOU

Statens offentliga utredningar

Hälsa: begreppet hälsa används i avhandlingen synonymt med WHO:s
definition av hälsa från 1948, där hälsa utöver frånvaro av sjukdom avser ett
tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.
Läkemedelsassisterad behandling: läkemedelsassisterad behandling av
opioidberoende är behandling med metadon eller andra läkemedel som utgör
narkotika och som godkänts för behandling av opioidberoende.
Opioider: med opioider avses ett övergripande begrepp, som även inkluderar
naturliga opiater (t.ex. heroin), semisyntetiska opioider (t.ex. buprenorfin)
samt helsyntetiska opioider (t.ex. metadon).
Opiater: med opiater avses naturliga substanser drivna ur opium som
exempelvis morfin, kodein, noskapin och heroin.
Psykisk ohälsa: begreppet psykisk ohälsa används i avhandlingen som ett
sammanfattande begrepp. Det inkluderar mindre allvarliga psykiska problem
som oro och nedstämdhet såväl som mer allvarliga symtom som i en egentlig
mening uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos. Anledningen till detta är
att jag saknat tillgång till ICD-koder som kan styrka ifall en individ har en
psykiatrisk diagnos eller ej utan det empiriska materialet har endast gett
tillgång till egenrapporterade symtombeskrivningar. Därav har jag istället valt
att använda begreppet psykisk ohälsa.
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Tvångsomhändertagande: begrepp som avser tillfälligt omhändertagande
med stöd i lagrum, av en individ som på grund av exempelvis missbruk
bedöms som oförmögen att ta hand om sig själv.
Tvångsvård: med tvångsvård avses vård som bereds med stöd i lagrum, vilket
möjliggör vård av en individ under tvång, oberoende av dennes samtycke.
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Introduktion
” Att sluta knarka tror jag nästan vem som helst kan. Men det är att bygga upp
allt efteråt som är det jobbiga”, säger Bella i SVT:s dokumentärserie ”Aldrig
backa”, 2017.
Även om citatet tydligt relaterar till det övergripande ändamålet med den här
avhandlingen, nämligen att studera opioidberoende1, tar avhandlingen sitt
avstamp i en helt annan världsdel, land och kontext. Nämligen i USA, i den
östligaste delen av Pennsylvania och det lilla samhället Roseto.
Roseto är ett samhälle som historiskt sett har utgjorts av individer av italiensk
härkomst. Det är ett samhälle som vid upprepade tillfällen har
uppmärksammats i såväl dagspress (Grossman & Leroux, 1996),
populärvetenskapliga skrifter (Gladwell, 2008) som av det vetenskapliga
samfundet (Bruhn, Chandler, Miller, Wolf & Lynn, 1966; Egolf, Lasker, Wolf
& Potvin, 1992; Stout, Morrow, Brandt, Edward & Wolf, 1964; Wolf,
Herrenkohl, Lasker, Egolf, Philips & Bruhn, 1989). Bakgrunden till
forskningssamfundets fascination för Roseto har varit invånarnas låga
frekvens av hjärt- och kärlsjukdomar, sett såväl över tid som i jämförelse med
liknande samhällen. Genom att studera dödsattester för perioden 1935-1965
kunde forskarna påvisa att invånarna i Roseto löpte en lägre risk att dö i hjärtoch kärlsjukdomar i jämförelse med befolkningen i närliggande samhällen
(Egolf et al., 1992). Forskarna försökte inledningsvis att kontrollera för kända
faktorer förknippade med hjärt- och kärlsjukdomar, utan framgång. Därför
valde man att flytta fokus till att studera Rosetos unika nivå av
sammanhållning. Det var en typ av sammanhållning som bl.a.
kännetecknades av social homogenitet, social samvaro mellan gammal som
ung, tätt liggande hus och en näst intill total avsaknad av kriminalitet.
Under lång tid var frekvensen av hjärt- och kärlsjukdomar lägre i Roseto. I
takt med sociala och kulturella förändringar började däremot frekvensen av
ohälsa, hjärtinfarkt och högt blodtryck öka även i Roseto för att slutligen nå
nivåer jämförbara med omkringliggande samhällen och USA i stort (Bruhn et
al., 1966; Egolf et al., 1992; Stout et al., 1964; Wolf et al., 1992; Wolf et al.,
1989).
Med Roseto som exempel framträder en bild av hur socialt sammanhang,
samvaro och delaktighet är av betydelse för att förstå skillnader i hälsa och
hälsoutveckling. I Roseto visade sig faktorer som initialt inte ansågs viktiga
1 En närmare redogörelse för innebörden av begreppet opioidberoende och hur det används återfinns i
metodkapitlet.
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vara bärande för att kunna beskriva och förklara den observerade låga
frekvensen av mortalitet till följd av hjärt- och kärlsjukdomar.
Inom en närliggande disciplin för socialt arbete – psykologi – finns ett
forskningsområde sedan omkring ett halvt sekel tillbaka som specifikt har
studerat betydelsen av faktorer som inte utgör en aktiv del av den terapeutiska
metod som används, men ändå bedöms bidra till utfallet (Lamberts, 1992).
Det är faktorer som bl.a. relaterar till socialt nätverk, exempelvis vänner,
partner eller kollegor. Forskning rörande effekten av terapi har visat att
omkring 30% av effekten kan härledas till den typen av externa faktorer
(Hubble, Duncan & Miller, 2006).
Utifrån detta känns det rimligt att fråga sig om det är tänkbart att faktorer
som relaterar till bl.a. socialt nätverk även har betydelse för utfallet av
missbruks- och beroendevård? Det finns mycket som tyder på att så är fallet.
Utifrån kvalitativ missbruksforskning om självläkning, d.v.s. individer som
slutar missbruka på egen hand utan stöd av socialtjänst och/eller hälso- och
sjukvård, framgår det att dessa individer gör det valet utifrån en kombination
av faktorer, förknippade med bl.a. negativa konsekvenser av
missbruket/beroendet och individernas sociala stöd (Blomqvist, 2002;
Socialstyrelsen, 2007). Forskning har vidare visat att möjligheten till en
bestående frihet från missbruk och/eller beroende hänger samman med
individuella, men även sociala- och kulturella faktorer i hög grad
(Socialstyrelsen, 2007).
Möjligheten till en mer varaktig tillvaro utan narkotika kan alltså delvis
förklaras av förmågan att etablera eller återetablera meningsfulla relationer
till andra individer, utanför kretsen av likasinnade (Blomqvist, 2002;
Lalander, 2016; Skårner, 2001). Philip Lalander lyfter exempelvis fram
betydelsen av sociala relationer för individer i beroendevård i sin bok
Människor behöver människor (2016). Lalander menar att interpersonella
relationer är att betrakta som en central del i processen att förändra sitt liv,
oavsett om de utgörs av föräldrar, syskon, partners, kollegor eller kompisar
(Lalander, 2016). Granfield och Cloud (1999) hävdar i likhet med Blomqvist
(2002) och Lalander (2016) att det finns ett samband mellan en individs
möjlighet att ta sig ut ur ett missbruk och nivån av socialt stöd. Sammantaget
framgår det att sociala resurser generellt sett minskar risken för återfall och
har en positiv verkan vad gäller behandlingskontinuiteten hos individer med
missbruk eller beroende av narkotika (Blomqvist, 2002; Granfield & Cloud,
1999; Socialstyrelsen, 2007a).
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Det är emellertid viktigt att vara medveten om att missbruk och beroende i
jämförelse med andra sjukdomstillstånd (Ronzani, Higgins-Biddle & Furtado,
2009; Room, 2005) ofta är förenat med ett socialt utanförskap (Ahern, Stuber
& Galea, 2007; Link, Struening, Rahav, Phelan & Nuttbrock, 1997). Detta
utanförskap kan tillsammans med den enskildes syn på sig själv (Goffman,
2014) bidra till att försvåra processen att lämna missbruket (Digiusto &
Treloar, 2007; Keyes, Hatzenbuehler, McLaughlin, Link, Olfson & Grant,
2010). Mycket tyder dock på att ett socialt nätverk istället kan underlätta den
processen genom att fungera stöttande och identitetsskapande (Goffman,
2014; Lalander 2012; Skårner, 2001).
Opioidberoende är i hög utsträckning förknippat med problem och sjukdomar
som relaterar till såväl fysisk hälsa (infektionssjukdomar) (ECNN, 2011;
Lundgren, Sullivan, Maina, & Schilling, 2007) som psykisk hälsa (depression,
ångest, antisocialt beteende) (Giacomuzzi, Riemer, Ertl, Kemmler, Rossler,
Hinterhuber & Kurz, 2005; Karow et al., 2011; Palmstierna, 2004; Sand &
Romelsjö, 2005). Utöver detta finns även ett etablerat samband mellan
beroende och missbruk av opioider och en förhöjd risk att dö i förtid som en
konsekvens av missbruket, till följd av överdos (Darke, Degenhardt & Mattick,
2007; Håkansson & Berglund, 2013) eller andra omständigheter som t.ex.
självmord (Borges et al., 2000; Chatham, Knight, Joe, & Simpson, 1995;
Darke, Ross, Lynskey & Teesson, 2004). Vidare upplever individer som är
beroende av opioider en hög nivå av social utsatthet och problem med
relationer, boende, inkomst och försörjning (Johnson, 2010; Lundgren et al.,
2007; Sand et al., 2005). Sammantaget framträder en bild av hur
opioidberoende är associerat med en hög nivå av fysisk, psykisk och social
utsatthet, såväl som en för tidig död. Det är en utsatthet som överlag och mot
bättre vetande har bemötts med sociala vård- och behandlingsinsatser.
När det gäller forskning om opioidberoende är majoriteten producerad inom
den medicinska disciplinen,2 vilket sannolikt även speglar synen på missbruk
och beroende av opioider som ett medicinskt problem. De senaste två
decennierna
har
även
de
psykosociala
aspekterna
av
den
läkemedelsassisterade behandlingen tonats ner, liksom det faktum att
behandlingen sker inom en bredare social kontext (SOU 2011:6). Det är en
utveckling som står i kontrast till den växande förståelsen för hälsa, vad som
predicerar god hälsa och skillnader i hälsa. Denna förståelse visar att
hälsoskillnader och skillnader i utfall av vård i många avseenden kan härledas

2 Utifrån en sökning i den tvärvetenskapliga databasen Scopus på begreppet ”opioid dependence” för
perioden 1956-2018 gavs 10 015 träffar för ämnesområdet medicin. Motsvarande siffra för
samhällsvetenskaplig forskning rörande opioidberoende var 637. Detta ska inte tolkas som en objektiv
sanning men väl som en fingervisning om hur förhållandena ter sig däremellan.
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till sociala aspekter av människors tillvaro, exempelvis arbete, utbildning och
sociala relationer (Marmot, 2006).
Sammantaget framträder en bild av opioidberoende som något förenat med
en hög nivå av utsatthet och ohälsa. Därtill har forskning rörande missbruk
och beroende av opioider mycket sällan fokuserat på betydelsen av socialt
sammanhang. Kombinationen av ovanstående synliggör ett behov av att
närmare undersöka om skillnader i specifika utfall: vård, mortalitet och
samsjuklighet, vid sidan av individuella karakteristika, kan härledas till
sociala aspekter av den opioidberoende individens tillvaro.

Syfte
Syftet med avhandlingen är att undersöka individuella- och sociala faktorer
hos personer som är beroende av opioider samt hur olika faktorer är
associerade med utfall rörande: a) läkemedelsassisterad behandling; b)
mortalitet och samsjuklighet.

Frågeställningar
1.

Vilka faktorer har betydelse för opioidberoende individers
benägenhet att: a) delta i läkemedelsassisterad behandling; b) vara i
arbete? Hur kan faktorerna förstås? (Studie 1 och 2).

2. Vad kännetecknar opioidberoende individer som: a) vårdas enligt
LVM och dör av opioidrelaterade omständigheter; b) har erfarenhet
av psykiatrisk slutenvård och samsjuklighet? Hur kan faktorerna
förstås? (Studie 3 och 4).
3. Vilken betydelse har sociala faktorer/socialt sammanhang för att
förstå skillnader i utfall för opioidberoende personer: a) i
läkemedelsassisterad behandling; b) med erfarenhet av LVM-vård?
(Studie 1, 2, 3 och 4).
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Bakgrund
Ambitionen med det här kapitlet är att utifrån ett tidsperspektiv ge en
övergripande bild över utvecklingen av den läkemedelsassisterade
behandlingen samt den svenska tvångsvården av individer med missbruk och
beroende. Med bakgrundsteckningen vill jag även sätta avhandlingen i en
svensk kontext, bl. a. genom att redogöra för viktiga politiska beslut inom
narkotikaområdet men även lyfta fram förändringar i de föreskrifter som
reglerar den läkemedelsassisterade behandlingen. Min avsikt är att visa hur
de formuleringar i föreskrifterna som relaterar till socialt sammanhang har
tonats ner över de senaste 20 åren. Ambitionen är även att visa hur det
svenska narkotikaproblemet har gått från att vara en socialpolitisk
angelägenhet till en straffrättslig och hur politiska beslut som fattades för 30
till 40 år sedan fortfarande påverkar individer med missbruk och beroende.
Kapitlet avslutas med en övergripande beskrivning om hur den svenska
missbruks- och beroendevården är organiserad.

Den läkemedelsassisterade behandlingen i Sverige – en
historisk översikt
Den läkemedelsassisterade behandlingens historia tar sin början på allvar i
Sverige 1966 då professor Lars Gunne vid dåvarande Ulleråkers sjukhus, efter
amerikansk förlaga och som ett led i behandlingen av opioid-narkomanin,
startade upp Europas första metadonprogram (SOU 2011:66). Mellan åren
1966 och 1987 var forskningskliniken vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala den
enda vårdenheten i landet som hade rätt att sköta inställning på, uppföljning
och eftervård av patienter i Metadonprogrammet (Stenbacka & Romelsjö,
1997; Socialstyrelsen, 2006).
Metadonbehandling var redan från början starkt reglerat och enbart förunnat
ett fåtal heroinberoende individer genom det så kallade ”taket”. Detta innebar
att ett redan på förhand bestämt antal individer kunde få behandling med
metadon. Taket introducerades officiellt 1983 och tillät då 150 individer i
behandling med metadon (SOSFS 1983:2). Inofficiellt fanns dock ett tak redan
1972, vilket begränsade antalet inskrivna i metadonbehandling till 100
(Johnson, 2013). Metadonprogrammet utökades 1988 med en vårdenhet i
Stockholm för att under nittiotalet även expandera till Lund och Malmö.
Under de sista åren gavs behandlingen även i Helsingborg och Göteborg. I takt
med att metadonprogrammet expanderade höjdes även taket för antalet
inskrivna patienter från 150 patienter 1983, 300 patienter 1988, 450 patienter
1990, 500 patienter 1994, 600 patienter 1997 för att slutligen tillåta max 1 200
patienter i behandling 2004 (SOSFS 1990:16; SOU 2011:55). I samband med
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att de nya föreskrifterna, SOSFS 2004:8 trädde i kraft 1 januari 2005
avskaffades taket 3 (SOFS 2004:8;). Det svenska metadonprogrammet har
genom åren löpande granskats, studerats, utvärderats (se Gunne, Grönbladh,
1980; Grönbladh, Öhlund, Gunne, 1990) och ifrågasatts. Trots att
metadonbehandling blev godkänd som reguljär sjukvård redan 1981 har
behandlingen genomgående varit föremål för debatt (Johnson, 2005;
Törnqvist 2009).
Redan från start var det svenska metadonprogrammet strikt reglerat och som
tidigare nämnt enbart förunnat ett fåtal individer. För att bli föremål för
metadonbehandling krävdes minst fyra års dokumenterat opiatmissbruk
samt att individen gjort minst tre försök att genom psykosocial vård upphöra
med missbruket. Det var först utifrån 1988 års riktlinjer som
inklusionskriterierna tog form på allvar. Utöver tidigare nämnda kriterier
innebar riktlinjerna att en åldersgräns på 20 år infördes och att inget
avancerat blandmissbruk/beroende som kunde utgöra en medicinsk risk fick
förekomma (Johnson, 2013). Förestående rättegångar eller planerade
fängelsestraff var också något som innebar att individen förlorade möjligheten
att beredas vård inom ramen för metadonprogrammet (Svensson, 2005), då
det i praktiken antogs innebära att individen inte kunde ha en acceptabel
valfrihetssituation
(Åberg,
Grönberg,
Persson,
Gerdner,
2001).
Inklusionskriterierna har bestått genom åren, även om de mildrats något över
tid (Johnson, 2013; SOSFS 1990:16; SOFS 2004:8). Utifrån en jämförelse med
2005 års riktlinjer och de tidigare framgår exempelvis att det räcker med två
års dokumenterat opiatmissbruk mot tidigare fyra. Åldersgränsen kvarstår
visserligen men i 2005 års föreskrifter lyftes det fram att undantag får göras
om ”synnerliga skäl föreligger”. Som ett exempel på synnerliga skäl anger man
om individen har missbrukat sedan ”han eller hon var mycket ung och andra
behandlingsinsatser misslyckats”. Sammantaget framträder dock bilden av en
fortsatt starkt kontrollerad behandlingsform i SOSFS 2004:8.
Genom åren har Socialstyrelsens föreskrifter reviderats vid ett antal tillfällen,
vilket bl.a. skedde 2009. De reviderade föreskrifterna (SOSFS 2009:27)
trädde i kraft i mars 2010 och innebar att kravet på två års dokumenterat
opiatmissbruk ändrades till ett år. Vidare ändrades kravet på samverkan
mellan landsting, LARO-klinik och socialtjänst avseende vårdens innehåll.
Ändringen innebar att samverkan endast ska ske om patienten är i behov av
insatser från socialtjänsten (SOSFS 2009:27; Socialstyrelsen, 2012;
Socialstyrelsen, 2015).

3 Den 31 december 2004 befann sig 853 individer i metadonbehandling i Sverige, fördelade över de sex olika
programmen (Socialstyrelsen, 2006).
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Det svenska metadonprogrammet kan historiskt sett karakteriseras som
medicinsk/psykosocialt inriktat. Detta innebär att fokus ligger på social
rehabilitering där medicineringen ses som ett led i en strävan att stabilisera
individen och göra patienten mottaglig för den psykosociala aspekten av
behandlingen (Svensson, 2005). Utifrån en sammanställning av erfarenheter
från de fyra första metadonprogrammen i Sverige framgår att:
Det terapeutiskt verksamma inom metadonbehandling är inte främst läkemedlet
metadon. Metadon är en del av ett brett vårdprogram som ger möjlighet att
stabilisera patientens sociala och psykiska situation (Bessfelt et al. 1997. S. 10).

Av kunskapsöversikten till 2005 års föreskrifter SOSFS (2004:8) framgår att:
Resultaten av framgångsrik behandling tycks peka på att även heroinnarkomaner i
grunden strävar efter samma mål som flertalet av oss: att älska och arbeta, eller med
andra ord uppnå givande relationer och meningsfull sysselsättning (Socialstyrelsen,
2004, s. 21).

Utifrån portalparagrafen 4 kap. 1 § SOSFS 2004:8 framgår avseende vården
vidare att:
Vid bedömningen skall läkaren ha en helhetssyn på patientens missbruk samt dennes
hälsotillstånd och sociala situation (SOSFS 2004:8)

Citaten ovan är hämtade ur förarbete, föreskrifter och sammanställningar och
är alltså direkt relaterade till kontexten om den läkemedelsassisterade
behandlingen i Sverige. Avsikten med dessa är att exemplifiera betydelsen av
de psykosociala inslagen i behandlingen och hur den har framställts/skrivits
fram i dokument direkt relaterade till behandlingsmetoden. Vissa delar går att
härleda tillbaka till Dole och Nyswanders (1965) ursprungliga tanke om
vården och dess innehåll, d.v.s. att behandlingen ska utgöras av en
kombination av läkemedelsförskrivning med metadon och psykosociala
insatser, med särskilt fokus på arbetsrehabilitering (Dole, Nyswanders, 1965;
Socialstyrelsen, 2001).
Historien om buprenorfinets inträde i behandlingen av opioidberoende4
(Socialstyrelsen använder begreppet opiatberoende) inleds den sjunde
oktober 1999 då läkemedelsverket godkände läkemedlet Subutex
(buprenorfin). Detta fick till följd att Subutex blev allt vanligare i
behandlingen av opioidberoende och fram till den 1 januari 2005 gällde fri
förskrivningsrätt. Subutex beskrevs till en början som en mirakelmedicin med
låg beroendepotential och god effekt i behandling, trots den knappa mängd
4 Socialstyrelsen använder begreppet opiatberoende. Jag har dock valt att använda begreppet

opioidberoende genomgående i texten.
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evidens fanns att tillgå vid tidpunkten (Socialstyrelsen, 2004). Avsaknaden
av regelverk rörande buprenorfin innebar i praktiken en tillgängligare vård
men med ett skiftande innehåll (se Svensson 2005). I samband med att
Socialstyrelsens riktlinjer SOSFS 2004:8 trädde i kraft den 1 januari 2005
upphörde dock den fria förskrivningsrätten. Fortsatt förskrivning av Subutex
kom därefter att ske inom kontexten för läkemedelsassisterad behandling vid
opioidberoende, i enlighet med Socialstyrelsens rådande föreskrifter, SOSFS
2004:8. I praktiken innebar detta en hårdare reglering av Subutex, i likhet
med den som tidigare endast hade omfattat metadon. Även om den kliniska
erfarenheten av buprenorfin var begränsad visade det rådande
forskningsläget på buprenorfinets goda effekt vad gäller framför allt
kvarstannande i behandling (retention) och minskat missbruk (Barnett,
Rodgers, Bloch, 2001; Mattick, Kimber, Breen, Davoli, 2004; West, O’Neal,
Graham, 2000). Därtill fanns även visst stöd för buprenorfinets långsiktiga
effekt vad gäller minskad kriminalitet, förbättrad sysselsättningsgrad (Kakko,
Svanborg, Kreek, Heilig, 2003) och en överlag förbättrad social situation
(Lalander, 2016).
Läkemedelsassisterad behandling: omfattning och tillgänglighet
Under första hälften av 2000-talet ökade antalet inskriva i
läkemedelsassisterad behandling med metadon och den 31 december 2004, i
samband med att metadonprogrammet omformades/lades ned, befann sig
853 individer i läkemedelsassisterad behandling med metadon
(Socialstyrelsen, 2006). Den 1 januari 2005 trädde Socialstyrelsens nya
föreskrifter i kraft, vilka även kom att omfatta buprenorfin (Subutex). Det var
en förändring som fick till följd att antalet individer som kom att beredas vård
inom ramen för läkemedelsassisterad behandling under resterande del av
2000-talet ökade. Med utgångspunkt i Socialstyrelsens kartläggning från
2006 framgår att den 31 december 2006 var 2 440 individer föremål för
läkemedelsassisterad behandling fördelade på totalt 53 vårdinrättningar,
varav 39 var inom ramen för offentlig vård och 14 inom privat vård
(Socialstyrelsen,
2007). Utifrån
dokumentet
Kartläggning
av
läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (2012) uppskattades
antalet individer i behandling 2012 till 5 200 fördelade över 114 enheter, varav
de flesta bedrevs i offentlig regi. Efter en korrigering skrevs dock antalet ned
till 4 850 (Socialstyrelsen, 2015). Vid tidpunkten för kartläggningen framgick
att samtliga län och landsting bedrev läkemedelsassisterad behandling, med
en stark överrepresentation av storstadslänen vilka sammantaget svarade för
omkring två tredjedelar av behandlingsenheterna (Socialstyrelsen, 2012).
Utifrån Socialstyrelsens skrift Läkemedelsassisterad behandling – slutsatser
och förslag (2015) framgår att i september 2013 var drygt 3 700 individer
inskrivna i läkemedelsassisterad behandling, fördelade på totalt 110
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verksamheter. Det framgår enligt ovan att 2012 års skattning sticker ut
avseende antalet inskrivna i läkemedelsassisterad behandling i jämförelse
med både 2006 och 2013 års skattningar. Socialstyrelsen menar att skillnaden
främst kan härledas till metodologiska olikheter rörande hur data samlades in
(mer utförligt se Socialstyrelsen 2015a). Socialstyrelsen (2015a) betonar dock
att 2013 års skattning ger en mer tillförlitlig bild över det totala antalet
inskrivna i läkemedelsassisterad behandling.
I bakgrundsteckningen framgår att den läkemedelsassisterade behandlingen
expanderade kraftigt och ökade i tillgänglighet under andra hälften av 2000talet. Vad gäller tillgängligheten i riket fanns dock variationer. Baserat på den
kartläggning Socialstyrelsen gjorde 2015a framgår att täckningsgraden är
relativt god men att det finns regionala skillnader.
Det är viktigt att vara medveten om att avhandlingen övergripande fokuserar
på tidsintervallet 2001-2011, vilket innebär att 2004-2005 års förändringar i
regelverk rörande läkemedelsassisterad behandling ligger i mitten av det
studerade tidsintervallet. Det var förändringar som innebar att behandlingen
blev mer tillgänglig, inte minst utifrån att det så kallande ”taket” togs bort som
tidigare begränsat antalet patienter som kunde vara inskrivna i behandling
samtidigt. Detta ledde till att antalet individer som skrevs in i
läkemedelsassisterad behandling ökade kraftigt från 2005 och framåt och att
behandlingen kom fler tillgodo. Den kraftiga expansionen av behandlingen
innebar även ökade problem att rekrytera personal med önskvärd
kompentens och en otillfredsställande kösituation. Detta är faktorer som både
direkt och indirekt har en påverkan på tillgängligheten, vilket finns beskrivet
i rapporten Kartläggning av läkemedelsassisterad behandling vid
opiatberoende (2012).
Kriminalisering
Under 1980-talet skedde en rad förändringar i den svenska narkotikapolitiken
som innebar att det svenska narkotikaproblemet – i och med 1988 års
straffbeläggande av eget bruk och 1993 års efterföljande straffskärpning5 – på
allvar gick från att betraktas som ett socialt problem till ett straffrättsligt
(Brottsförebyggande rådet, 2000; Johnson, 2005; Törnqvist, 2009). Dessa
förändringar gjordes utifrån allmänpreventiva förtecken. Samhället ansåg att
det var nödvändigt att signalera och ta kraftigt avstånd från all hantering av

5 Lagändringarna år 1988 och 1993 tog båda sikte på konsumtionen av narkotika. Det var dock den

allmänpreventiva tanken i huvudsak som låg bakom kriminaliseringen år 1988, medan
straffskärpningen 1993 framför allt syftade till att möjliggöra ett tidigt polisiärt ingripande, förbättra
behandlingen av individer med missbruksproblem samt innebar att fängelse inkluderades som påföljd.
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narkotika och förhindra att ungdomar6 och andra i riskzonen hamnade i
narkotikamissbruk. Skärpningen i narkotikastrafflagen syftade även till att
tvinga fram ett ökat tillflöde av resurser till missbruks- och beroendevården,
vilket inte riktigt blev fallet. Ett bestående resultat av 1988 års
straffbeläggande av eget bruk är att all icke-medicinsk hantering av narkotika
är kriminaliserat i Sverige än idag (Brottsförebyggande rådet, 2000;
Svensson, 2012).
Utifrån Brottsförebyggande rådets (BRÅ) (2000) genomgång av effekterna av
förändringarna i narkotikastrafflagen framgick att det framförallt var äldre
och redan dömda individer som blev lagförda under den nya lagen. Det blev
alltså en socialt och medicinskt redan utsatt grupp som primärt blev föremål
för rättsväsendets insatser. För ordningens skull bör dock tilläggas att även
gruppen yngre, under 25 och ej tidigare straffade, lagfördes i större
utsträckning.
Parallellt med ökande antal lagföringar ökade även bruket av narkotika i
samhället. Utifrån BRÅ:s genomgång framgick att redan i början av 2000talet fanns kunskap om att 1980- och 90-talets skärpning i
narkotikastrafflagen inte hade fått den allmänpreventiva effekt som var syftet,
vilket den kraftiga uppgången av tungt narkotikamissbruk under 90-talet
vittnade om (BRÅ, 2000; CAN, 2014; CAN 2017). Det var en uppgång som
avtog under 2000-talet men som inte var synonym med att villkoren
förbättrades för individer med en problematisk narkotikaanvändning (CAN,
2017).
Kriminaliseringen av eget bruk fick i många avseenden till följd att de polisiära
insatserna mot narkotika ökade parallellt med att de kommunala anslagen för
vård och rehabilitering minskade. Denna utveckling stod i rak motsats till
avsikten med straffbeläggandet av eget bruk (BRÅ, 2003) och innebar vidare
att de polisiära insatserna blev framträdande i arbetet mot narkotikan i
Sverige (Granath, Svensson, & Lindström, 2003). I relation till detta framgick
att antalet anmälda narkotikabrott nästintill tredubblades under perioden
2000-2015, varav innehav och bruk utgjorde merparten av alla anmälningar
(CAN, 2014; BRÅ, 2017). Av de anmälningar som gjordes under 2015
utgjordes 52% av eget bruk och 38% av innehav. Den drog som sammantaget

6 I motiveringen bakom straffbeläggandet av eget bruk såväl som i den sociala indikationen i

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall lyfts behovet fram av att skydda och förhindra att
yngre individer hamnar i missbruk. I LVM-lagstiftningen har den sociala indikationen tillkommit i
syfte att säkerställa att yngre individer med missbruksproblem bereds den vård de är i behov av då de
utifrån ålder anses löpa en större risk att förstöra sina liv till följd av missbruket (SOSFS 1997:6).
Ambitionen att sörja för yngre individer är således framträdande i såväl retoriken bakom
straffbeläggandet av eget bruk som i LVM- lagstiftningen.

10

ledde till flest antal lagföringar var cannabis. Det bör dock tas i beaktande att
narkotikabrott är ett spaningsbrott, vilket innebär att utvecklingen av antalet
lagföringsbeslut är avhängigt polisens resurser och prioriteringar (CAN, 2014;
BRÅ, 2017).
Eftersom fokus för den aktuella studien är opioidberoende individer, är det då
rimligt att fråga sig hur statistiken ser ut vad gäller lagföringar baserat på den
aktuella substansen, opioider? Några aktuella siffror över detta finns
dessvärre inte att tillgå. Utifrån statistik från 2009 gällande individer lagförda
för narkotikabrott framgick emellertid att heroinlagföringar kom på en
femteplats i lagföringsstatistiken. En föga förvånande placering utifrån att
missbruk av heroin inte var lika vanligt förekommande som missbruk av
amfetamin, som näst efter cannabis låg till grund för flest lagföringar. (BRÅ,
2015). Under perioden 2000-2009 minskade också antalet heroinlagföringar
från 7% till 3%. Parallellt med den minskningen ökade dock den samlade
mängden lagföringar i kategorin sömn- och rogivande medel, vilken bl.a.
inkluderar opioidanalgetika, från 11% 2000 till 12% 2009.
Då det gäller att utvärdera effekten av straffbeläggandet av eget bruk är det
viktigt att ta hänsyn till en rad parametrar som relaterar till allt från metod till
mer övergripande samhälleliga förändringar (Granath et al., 2003). Utifrån
CAN:s rapporter Drogutveckling i Sverige 2014 och 2017 framgick att
möjligheten att studera omfattningen av det tunga narkotikamissbruket i
Sverige från 2000-talet och framåt både var och hade varit begränsad. Detta
eftersom det av olika anledningar visade sig vara svårt att nå den grupp som
avsågs att studeras. Sammantaget framträder dock en bild av att narkotika och
narkotikatillgänglighet ökat i samhället trots rådande lagstiftning, vilket även
bekräftas av CAN:s rapporter Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2011
och Drogutveckling i Sverige 2017 (se Drogutveckling i Sverige 2017 &
Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2011) i många avseenden.
För att förstå det svenska förhållningssättet gentemot narkotika vid den
tidpunkt då avhandlingens skrivs (2018) är det av betydelse att ta avstamp i
1980-talet och den narkotikapolitiska kursändring som då på allvar inleddes
med skärpt praxis gällande åtalsunderlåtelse 1980 och kulminerade med
införandet av fängelse i straffskalan för eget bruk 1993.
Nedan följer en sammanfattning av de mest centrala årtalen och förändringar
som sker på det narkotikapolitiska området under åttio- och nittiotalet,
inspirerad av den redogörelse som Daniel Törnqvist gör i sin avhandling När
man talar om knark (2009).
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1980 – Ny praxis om åtalsunderlåtelse som gör gällande att åtalsunderlåtelse
endast får praktiseras vid ett tillfälle och avse en mindre mängd narkotika än
tidigare.
1981 – Påföljden vid normalt narkotikabrott höjs från tidigare två års fängelse
till tre. Därtill höjs även straffet vad gäller grovt narkotikabrott från ett
tidigare minimum på ett år till minimum två.
1982 – Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, träder i kraft. En
lagstiftning som innebär att det på socialrättslig grund blir möjligt att under
tvång vårda individer med missbruksproblem.
1983 – Straffbart område utvidgas, vilket innebär att det även blir straffbart
att förmedla kontakt mellan köpare och säljare.
1985 – Narkotikaförseelse ändras till ringa narkotikabrott och den maximala
påföljden höjs till fängelse i 6 månader.
1988 – Straffbeläggande av eget bruk. Detta innebar att det till skillnad från
tidigare blev straffbart att vara påverkad av narkotika.
1993 – Straffet för eget bruk skärptes, vilket innebar att fängelse inkluderades
i straffskalan som påföljd för eget bruk av narkotika.
Den svenska narkotikapolitiken och förhållningssättet mot narkotika bör
således förstås med dessa förändringar som bakgrund. De förändringar som
gjordes på 1980-talet innebar en tydlig markering mot narkotika och utgör i
många avseenden grunden för den straffrättsliga syn på narkotika, liksom på
de individer som brukar narkotika, som är rådande än idag.

Den svenska tvångsvården från alkoholistlagen till LVM
Sverige har en över 100 år lång historia av lagreglerad tvångsvård av individer
med missbruksproblem (SOU 1987:22; SOU 2011:6). Det forna lagrummet,
Lag (1913:102) om behandling av alkoholister, fokuserade på alkoholmissbruk
och hade tydliga disciplinära drag och syftade till att genom avskiljning skydda
samhället från alkoholistens socialt nedbrytande beteende. Efter några års
fördröjning trädde lagen i kraft 1916 (Staaf, 2005). Lag (1913:102) om
behandling av alkoholister praktiserades fram till 1931 då den reviderades.
Den reviderade alkoholistlagen författades i en tid av reformer, inte minst
inom den sociala sektorn. Detta antar man har bidragit till att vård och
hjälpbehovet av den enskilda alkoholisten kom att betonas i den reviderade
lagen, i motsats till tidigare version. Alkoholistlagen praktiserades fram till
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1955 då den ersattes av Nykterhetsvårdslagen (NvL 1954:579). Den nya
nykterhetsvårdslagen författades i en tid där synen på missbruk och dess
orsaker hade vidgats. Det nya synsättet innebar bl.a. ett skifte rörande vårdens
innehåll, vilket bidrog till att åtgärder av medicinsk, social och psykologisk
karaktär började betraktas som ett nödvändigt innehåll i vården av
missbrukande individer. Missbruk ansågs i allt högre grad vara ärftligt såväl
som miljömässigt betingat (SOU 1948:23 i Staaf, 2005; Björkman, 2001)
Förutom antalet rekvisit som behövde vara uppfyllda för att tvångsvård skulle
kunna beredas var terminologin den övergripande skillnaden. I NvL ersattes
exempelvis alkoholistlagens tidigare begrepp alkoholistvård med det nya
begreppet missbruksvård.
Införandet av NvL innebar en rad förändringar i vården av missbrukande
individer i Sverige. Trots detta kvarstod de auktoritära, moralistiska och
samhällsbeskyddande elementen i lagen. I praktiken innebar detta att de som
vårdades med stöd i NvL även fortsättningsvis främst utgjordes av ekonomiskt
marginaliserade och socialt utsatta. Staaf menar i boken Rättssäkerhet och
tvångsvård att det fanns en underliggande klassdistinktion avseende vem
som vårdades enligt NvL, där mer etablerade samhällsgrupper fick sitt
vårdbehov tillgodosett via sjukvården. Distinktionen innebar i praktiken att
mer välbärgade samhällsgrupper sällan bereddes vård enligt NvL. Införandet
av lagen innebar även att antalet individer som vårdades för
missbruksproblem (alkoholism) ökade drastiskt under de följande årtiondena
(Björkman, 2001; Staaf, 2005; SOU 2011:6).
I den här avhandlingen utgörs undersökningspopulationen av
opioidberoende individer. I berättelsens kronologi närmar vi oss 1960-talet
med dess ökande narkotikaanvändning/missbruk samt det faktum att NvL
inte omfattade narkotikamissbruk. Det är därför viktigt att redogöra närmare
för det lagrum som under denna tid användes för att vårda
narkotikamissbrukande individer under tvång, Lag (1966:293) om beredande
av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV). I historien om det svenska
tvångsvårdssystemet berördes tvångsvården av narkotikamissbrukande
individer endast kortfattat, ofta i skenet av den tvingande vården av individer
som missbrukade alkohol (Björkman, 2001; Edman, 2004). Det är därför
viktigt att utifrån ett samhällsperspektiv redogöra för huvuddragen i hur
narkotika och narkotikamissbruk betraktades och hur synen på narkotika
över tid förändras (mer utförligt se Björkman, 2001).
Jag valde därför att ta avstamp i 1960-talet och införandet av Lag (1966:293)
om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV). Med införandet
av LSPV flyttades vårdens fokus, från att primärt verka samhällsskyddande
till att även fokusera på den enskilda individen och dennes hälsa. De
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samhällsskyddande inslagen fanns visserligen kvar på så sätt att hot om fara
fortfarande betraktades som ett incitament för att tillgripa tvång. Samtidigt
legitimerades ofta tvång utifrån att det var för den enskildes bästa, d.v.s. i syfte
att skydda den enskilde men även samhället mot sjukdomens yttringar. Detta
bekräftas av att vårdbehovet även fortsättningsvis skulle bedömas utifrån
såväl medicinska som sociala, kontextuella och socialpreventiva parametrar.
Narkotikamissbruk betraktades under 1960-talet som en psykisk störning
som följaktligen skulle hanteras inom ramen för den psykiatriska vården.
Den narkotikapolitiska debatten fokuserade fram till 1960-talet främst på
uppkomsten av missbruk och vad som egentligen orsakade vad – missbruket
eller den psykiska störningen? (Björkman; 2001). Under 1960- och 1970-talet
gick narkotikaanvändningen från att vara en aktivitet förbehållen
medelklass/överklass till att även gälla andra mer eller mindre socialt utsatta
grupper, arbetarklass, kriminella, prostituerade etc. Detta förändrade
successivt synen på narkotika och narkotikaanvändning. Från att tidigare
främst ha betraktats som ett individuellt och medicinskt orienterat problem
kom den ökade narkotikaanvändningen i allt större utsträckning att betraktas
som ett problem av social och samhällelig karaktär (Björkman, 2001; Staaf,
2005; Törnqvist, 2009). Under 1970-talet betonades narkotikamissbrukets
samhällsfrånvändande element
i
allt
större utsträckning och
narkotikamissbruket framställdes inte sällan som ett hot mot
välfärdssamhället och den allmänna livsföringen (Bergmark & Oscarsson
1988; Björkman, 2001). Det var även under 1970-talet som missbruk av
narkotika på allvar konsoliderades som ett socialt problem (SOU, 2004:3).
I de praktiska vårdgivande verksamheterna blev problemen med den rådande
lagstiftningen, LSPV, allt tydligare. Lagen ansågs vara otydlig och bristfällig,
vilket även yttrade sig i vården. Hos behandlande verksamheter var
kvarhållningsrätten en stående källa till frustration, d.v.s. rätten att med tvång
hålla kvar en individ. Det var också en rätt som tillämpades mer eller mindre
godtyckligt. (Björkman, 2001; Staaf, 2005). Det var utifrån brister i rådande
lagstiftning, ökad narkotikaanvändning, en förändrad syn på missbruk samt
praktiska problem som vården på öppen anstalt7 medförde, i termer av tillsyn
och befogenheter, som arbetet med att utforma den nya
tvångsvårdslagstiftningen påbörjades i slutet av 1970-talet (Staaf, 2005). Den
1 januari 1982 trädde den nya lagstiftningen i kraft, Lag (1981:1243) om vård
av missbrukare i vissa fall, en lag som fortfarande tillämpas, om än i reviderad
form.

7 Narkomanvården bedrevs uteslutande på öppna anstalter då rådande lagstiftning inte möjliggjorde att med
tvång vårda narkotikamissbrukande individer på slutenvårdsanstalt.
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Utformningen av den nya lagen innebar att även individer som missbrukade
narkotika kunde vårdas med stöd av LVM, till skillnad från tidigare då
narkomaner endast kunde vårdas med stöd i Lag (1966:293) om beredande av
sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV) (Israelsson, 2013). Därtill innebar
LVM kraftigt förkortade vårdtider, från tidigare ett eller maximalt två år till
två månader, men med möjlighet till förlängning med ytterligare två månader
efter domstolsprövning (Israelsson, 2013).
I LVM:s generalindikation framgår att det ska röra sig om ett ”fortgående
missbruk” för att det ska kunna vara aktuellt med tvångsingripande.
Lagtexten specificerar däremot inte närmare när missbruk anses föreligga.
Utifrån proposition 1981/82:8 s. 75 i Socialstyrelsens (SOSFS 1997:6)
riktlinjer framgår emellertid att:
En konsumtion som leder till allvarliga följder för den enskilde i form av medicinska
och sociala problem måste […] bedömas som missbruk

Generalindikationen följdes till en början av två- och senare tre
specialindikationer utifrån 1988 års revidering av lagen. Dessa specificerar
närmare om sådana omständigheter föreligger att vård kan beredas enligt
LVM. I motsats till tidigare lagstiftning innebar den nya lagstiftningen att det
inte längre var tillåtet med tvångsingripanden av s.k. social karaktär,
exempelvis ”försummad försörjningsplikt” eller ”störande levnadssätt”.
Utifrån den andra specialindikationen i LVM framgår att tvång kan tillgripas
på en social indikation, men endast om en individs missbruksproblem är av
sådan proportion att han/hon ”löper en allvarlig risk att förstöra sitt liv” som
en konsekvens av missbruket (Lag 1988:870). I föreskrifterna SOSFS (1997:6)
betonas att den sociala indikationen tillkommit i syfte att säkerställa de yngres
behov av vård då de utifrån ålder anses löpa en större risk att förstöra sina liv
till följd av missbruket. Sammantaget framhåller man dock att det är relevant
att i samtliga fall ta hänsyn till missbrukets sociala skadeverkningar (SOSFS
1997:6).
Införandet av LVM innebar att de samhällsskyddande elementen ytterligare
tonades ner i jämförelse med NvL. I den mån som de kvarstod avsåg de skydd
för närstående till den missbrukande individen. Efter övervägande beslutade
man att behovet av vård och ansökan om vård enligt LVM skulle ombesörjas
av de kommunala socialnämnderna (Israelsson, 2013). De nyinrättade
länsrätterna hade dock det övergripande ansvaret och fattade beslut om
eventuell tvångsvård (Israelsson, 2013; Staaf, 2005), utifrån att lagstiftarna
tydligt ville skilja de frivilliga service- och biståndsinriktade verksamheterna
från de som var inriktade på tvång (Staaf, 2005). Ända sedan LVMlagstiftningens inrättande har utredningsskyldigheten legat hos
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socialnämnderna, bortsett från perioden 1994–2004 då den centraliserades
till länsstyrelserna.
Den ursprungliga versionen av LVM (1981:1243) reviderades 1988 för att
träda i kraft 1989, då som Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
Konkret innebar revideringen en förändring med syfte att göra lagen mer
tillämplig för unga vuxna. Detta innebar att ytterligare ett rekvisit, ”löper en
uppenbar risk att förstöra sitt liv”, infördes under 4 §, Dessutom lades också
missbruk av flyktiga lösningsmedel till som ett skäl för omhändertagande,
vilket den tidigare versionen av lagen saknade och hade kritiserats för (Staaf,
2005). Vidare förlängdes vårdtiden från tidigare fyra till maximalt sex
månader. Ambitionen var också att vården, som ett led i rehabiliteringen av
den enskilde, skulle fungera som en startpunkt på en process och vårdkedja
som skulle leda till att den enskilde skulle acceptera frivillig vård efter LVMtiden (Israelsson, 2013). Under de dryga hundra år som någon form av
tvångsvårdslagstiftning har tillämpats i vården av individer som missbrukar
eller är beroende av narkotika har det i grova drag skett en utveckling i
samhället, från moralism till acceptans och från samhällsskydd till vård.

Vårdens legitimitet – hur den upplevs och motiveras
LVM-vård
Användning av tvång i syfte att få individer i behandling förekommer i större
eller mindre utsträckning i flertalet länder som en integrerad del av
missbruksvårdssystemet. Utifrån information som presenteras i den svenska
missbruksutredningens forskningsbilaga Missbruket, Kunskapen och Vården
(SOU 2011:6) framgår att av 90 undersökta länder hade omkring 80% någon
form av specifik lagstiftning, straffrättslig eller socialrättslig, avseende
tvångsvård av individer med missbruksproblem (SOU 2011: 6). Även om
möjligheten att tillgripa tvång i vården av missbrukande individer tycks vara
ett utbrett fenomen finns internationellt sett stora variationer baserat på
antagningskriterier, mål, innehåll och varaktighet i behandling etc. (Gerdner,
1998; Gustafsson, 2001; Lehto 1994, Barker 1998). Tvångsvårdssystemen i
olika länder skiljer sig åt baserat på om tvångsvården är straffrättsligt eller
socialrättsligt grundad. I praktiken innebär det att i länder med en
socialrättslig tvångsvård, exempelvis Sverige och USA, kan en individs
missbruk resultera i att han/hon döms till vård på låst institution som en del
av den socialrättsligt grundade tvångsvården (Weisner, 1990). I Sverige
bedrivs vården på s.k. LVM-hem (SOU 2011: 6).
Över de senaste decennierna har det skett en förändring i argumentationen i
västvärlden kring varför tvångsvård bör eller inte bör tillämpas. Från att
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tidigare ha fokuserat på disciplin och samhällsskydd har den enskildes
vårdbehov kommit att betonas i allt större utsträckning (Israelsson, 2013;
Porter, 1999).
Tvångsvård av heroinmissbrukande individer motiveras ofta av drogens
skadeverkningar, såväl sociala som medicinska och att vården ges med den
enskildes bästa i fokus (Carter & Hall, 2007; jmf; Gerdner, 1998; Porter, 1999;
Svensson 2003; Svensson 2005). Carter med flera (2006) hävdar å andra
sidan att det är svårt att motivera tvångsvård av individer som missbrukar
heroin utifrån att vården ges med hänsyn till den enskildes bästa. Detta
eftersom resultat av vården, t.ex. varaktig drogfrihet, förbättrad social
situation etc. har visat sig vara kortsiktiga och står inte i proportion till den
kränkning som tvångsvården innebär, avseende den enskildes fri- och
rättigheter. I relation till detta bör man nämna att behovet av kontinuerliga
utvärderingar kopplat till behandlingsutfall och rättssäkerhet betonades
redan i diskussionen om LVM:s utformning i 70-talets Sverige (Holgersson,
1998). Det är en fråga som har dryftats flertalet gånger sedan dess i
diskussionen om LVM:s vara eller inte vara (se SOU 2004:3; SOU 2011:35).
Klienternas upplevelse av LVM-vård
En liknande bild som beskrivits ovan framträder även delvis i kvalitativa
studier angående enskilda personers upplevelse av LVM-vård. Bengt
Svensson har bl.a. i sina böcker Knarkare & plitar (2003) samt
Heroinmissbruk (2005), studerat enskilda missbrukande individers
inställning till tvångsvård, LVM. Svensson menar att det inte enhälligt går att
hävda LVM-vårdens förträfflighet likväl som det inte går att förkasta den.
Utifrån ett klientperspektiv upplevs vården som både positiv och negativ. Den
samlade uppfattningen är dock mer negativ än positiv (Svensson, 2003;
Svensson, 2005; Runquist, 2012). Den negativa uppfattningen grundar sig
ofta i faktorer som vårdens innehåll, varaktighet (6 månaders vårdtid upplevs
alldeles för lång), bristande kompetens hos vårdgivaren, bristande kontakt
och uppföljning med socialsekreteraren samt bristande eller total avsaknad av
eftervård. Svensson menar att han i sitt material kan se en distinktion mellan
LVM-insatser som uppfattas som vård kontra straff utifrån klientens upplevda
engagemang från ansvarig socialsekreterare. I de fall där socialsekreteraren
upplevs vara engagerad i klientens vårdsituation upplevdes LVM:et i större
utsträckning som vård snarare än straff och vice versa.
Sammantaget framträder dock en bild av att de individer som omfattas av
vården, trots en negativ grundinställning, upplever att det finns vissa positiva
aspekter med LVM-vården. De upplever exempelvis vården som ett tillfälle för
eftertanke, som en insats som bidrar till att bryta en negativ spiral (destruktivt
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missbruk), ett sätt att återfå kontroll och tid för fysisk såväl som psykisk
återhämtning. Svensson (2003) menar att ”tvånget skapar utrymme för
förändring av missbruket och den enskilde kan i lugn och ro ta ställning till
vad han/hon vill i fortsättningen”, vilket upplevs som positivt. I relation till
den beskrivning som Svensson ger om individers upplevelse av tvångsvården
har Weddig Runquist i sin avhandling Legitimering av Tvångsvård Klienter
och deras socialsekreterare om LVM bl.a. studerat LVM-placerade individers
inställning till tvångsomhändertagandet. Runquist studie (2013) visar att
majoriteten av de klienter som initialt var negativt inställda till
tvångsomhändertagandet över tid såg det som berättigat eller förhöll sig
ambivalenta till handlingen. Bakgrunden till klienternas förändrade syn på
tvångsomhändertagandet grundar sig bl.a. i en ökad insikt om allvaret i den
situation som föregick tvångsomhändertagandet. Andra individer anger den
positiva effekt som de har upplevt att tvångsvården gett dem som orsak till sin
förändrade syn på tvångsomhändertagandet (Runquist, 2012). Den samlade
uppfattningen om LVM är långt ifrån entydigt positiv eller negativ. Det är
emellertid klart att vissa, men långt ifrån alla, kan likna LVM-vården med ett
uppvaknande och ser den som en möjlighet till förändring eller nystart
(Svensson, 2003). Det blir dock tydligt att upplevelsen av
tvångsomhändertagandet och LVM-vården tycks förändras till det positiva
med tiden (Runquist, 2012).
Med Svenssons (2003; 2005) och Runquists (2012) studier som bakgrund
gällande tvångsvårdades egna upplevelser av LVM-vården, är det då rimligt
att argumentera för att tvångsvård ges med den enskildes bästa i fokus?
Utifrån att missbruk/beroende kan betraktas som ett kroniskt
sjukdomstillstånd – om än ej aktivt, är det då sannolikt att anta att en individ
med den typen av problematik/sjukdom är hjälpt av en insats som varar
endast under 6 månader? Å andra sidan är det inte heller rimligt att förutsätta
att det krävs 6 månaders tvångsvård för att uppnå de positiva effekter av LVM
som lyfts fram i bl.a. Svenssons studier (2003) – förbättrad fysisk och psykisk
hälsa.
Det är viktigt att reflektera över tvångsvårdens varaktighet och ifall de 6
månader som tvånget föreligger gynnar eller missgynnar processen som syftar
till ett liv fritt från missbruk. Utifrån tidigare forskning framgår att det finns
ett utbrett missnöje med LVM kopplat till framförallt vårdens varaktighet
(Svensson 2003; Svensson 2005), samt att forskning visat att de mer
långtgående positiva effekterna av tvångsvård överlag tycks handla om en
fungerande vårdkedja snarare än tvångsvården i sig (Anglin, Prendergast &
Farabee, 1988; SOU 2011:6). I relation till detta har forskning visat att
behandling där processen att lämna ett missbruk har initierats genom
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tvångsvård på lång sikt visat bättre resultat, förutsatt att tvångsvården
efterföljs av varaktig eftervård (Anglin et al., 1988).
Patienternas upplevelse av läkemedelsassisterad behandling
Utifrån ett svenskt perspektiv är det få studier som har undersökt hur enskilda
individer upplever läkemedelsassisterad behandling. Frida Petersson har
emellertid
i
sin
avhandling
Kontroll
av
Beroende
–
Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik studerat enskilda
patienters upplevelse av läkemedelsassisterad behandling (Petersson, 2013).
Den läkemedelsassisterade behandlingen i Sverige har varit och är till viss del
fortfarande av så kallad högtröskelkaraktär (Petersson 2013; Svensson,
2005), med tydliga repressiva inslag d.v.s. hårt reglerad utifrån riktlinjer,
föreskrifter samt lokala mottagningars regelverk och rutiner (Jonsson, 2005;
Svensson, 2005; Petersson 2013; Törnqvist 2009). I den kliniska
verksamheten innebär det konkret att det finns ett omfattande regelverk för
patienterna att förhålla sig till där överträdelser, exempelvis sidomissbruk, i
vissa fall innebär uteslutning ur behandlingen med efterföljande spärrtid som
följd (Petersson, 2013; SOSFS 2004:8).
I sin studie beskriver Petersson (2013) hur det är att vara patient i
läkemedelsassisterad behandling. Det framgår av redogörelsen att
upplevelsen av medicinen är att den gör individen ”normal”, bidrar till att han
eller hon känner sig och kan passera som normal i omgivningens ögon. Som
en kontrast till detta upplever patienterna i läkemedelsassisterad behandling
ofta att de är ifrågasatta. De betraktas inte som drogfria av exempelvis
sjukvården och människor i deras direkta närhet, anhöriga vänner och
bekanta. Detta bidrar sammantaget till en upplevelse av och syn på sig själv
som
annorlunda.
Det
omfattande
regelverk
som
omgärdar
behandlingsmetoden upplevs överlag både positivt och negativt, ambivalent.
Det finns exempelvis positiva effekter av regelverket och då framför allt
utifrån att det redan på förhand synliggör konsekvenser av en överträdelse
som exempelvis sidointag, vilket kan upplevas som något positivt. Det finns
dock tydliga exempel på situationer då regelverket istället upplevs negativt
och har en hindrande effekt vad rör exempelvis återetablering i samhället. Det
är svårt att förena arbete med medicinhämtning och tider för att lämna
urinprov, vilket i förlängningen verkar kontraproduktivt utifrån att den
övergripande målsättningen med behandlingen är en återetablering i
samhället. Vidare framgår att en exkludering från behandlingen ofta är
förenad med en för tidig död, vilket synliggör behandlingens
mortalitetsreducerande funktion (Petersson, 2013). Avslutningsvis
framträder även en bild av att det behövs mer än bara medicin för att
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återetablera sig i samhället, exempelvis lyfts behovet av stödjande drogfria
kontakter fram (Petersson, 2013; jmf. Svensson 2005).
Min ambition med detta avsnitt har varit att synliggöra upplevelsen av att
befinna sig i läkemedelsassisterad behandling med metadon eller
buprenorfin. Det är en upplevelse som inte är självklart positiv utan snarare
mångbottnad. De berättelser som Petersson redogör för i sin studie (2013)
synliggör komplexiteten i processen att lämna ett liv i missbruk med
ambitionen att etablera sig, alternativt återetablera, sig i majoritetssamhället.
Studien visar även på betydelsen av faktorer relaterade till den sociala
kontexten för att individen ska lyckas. I många avseenden är medicinen att
betrakta som något grundläggande för att kunna lyckas, men den är inte allt.
Utifrån detta blir det tydligt att de enskilda berättelser som framträder i
Peterssons (2013) material relaterar till den grundläggande föreställningen
om läkemedelsassisterad behandling, där medicin ges med ett gott syfte för
att skapa förutsättningar för att stabilisera den enskildes sociala och psykiska
situation (Bessfelt, Blennow, Grönbladh & Liljeberg, 1997).
Utifrån ovan beskrivna kontext blir det tydligt att även det sociala
sammanhanget tycks vara av betydelse för att kunna lämna ett liv i missbruk.
Denna slutsats relaterar även till liknande kvalitativa studier om
opioidberoende (jmf. Lalander 2016; Svensson; 2003; Svensson 2005).

Opioidberoende – dolt, eller en integrerad del av det tunga
missbruket?
Statistiken kring antalet opioidberoende i Sverige är bristfällig och faller ofta
på hur informationen redovisas. Inte sällan döljs den mer precisa mängden
genom att opioidberoende redovisas som en integrerad del av begreppet tungt
missbruk. Utifrån Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning,
CAN:s rapport Det tunga narkotikamissbrukets omfattning i Sverige 1998,
framgår att narkotikamissbruket definieras som tungt:
om en person injicerat narkotika någon gång (alltså oavsett frekvens) under de
senaste 12 månaderna eller använt narkotika dagligen eller så gott som dagligen
under de senaste 4 veckorna (oavsett intagningssätt) (Olsson, Wahren & Byqvist,
1998, s. 9).

Begreppet tungt missbruk används ofta i rapporter, sammanställningar och i
sammanhang när narkotika/missbruk avhandlas mer generellt eller i
prevalensundersökningar. Trots detta har man gjort försök att tydligare
definiera begreppet tungt missbruk genom att exempelvis referera till de
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etablerade diagnostiska instrumenten ICD-10 och DSM IV och med dessa som
utgångspunkt närmare klargöra vilka begreppet tungt missbruk syftar att
identifiera:
De personer med tungt missbruk som avses i denna utredning uppfyller rimligen i
allmänhet snarare beroendekriterierna än missbrukskriterierna – åtminstone vad
gäller huvudsaklig drogtyp. Men även bland dem som uppfyller kriterierna för
beroende finns stor variation i problemtyngd. Det är dock inte alldeles klart vad som
bör avses med tyngd i begreppet ”tungt missbruk”. Antalet uppfyllda diagnoskriterier
används ibland som indikator på svårighetsgrad” (SOU 2005:82 s. 33).

Begreppet tungt missbruk är en problematisk definition som i många
avseenden är att betrakta som alltför bred. Det görs exempelvis inte någon
distinktion baserat på substans, utan tungt missbruk fokuserar snarare på
frekvens samt hur drogen administreras (intas) av den enskilde (SOU
2005:82).
I
motsats
till
CAN:s
definition
ovan
definierar
brukarorganisationerna tungt missbruk delvis utifrån andra kriterier.
Brukarorganisationerna menar att individer med: ”Mångårigt missbruk (som
lett till social utslagning), somatiskt sjuka, arbetslösa, hemlösa, skuldsatta
samt genomgått många (tio–tjugo) tidigare behandlingsinsatser inklusive
institutionsbehandlingar” är att betrakta som ”tunga missbrukare” (SOU
2005:82). Den definitionen har en tydlig socialpsykologisk slagsida.
Med avstamp i den definitionsmässiga oreda som kortfattat beskrivits ovan
tänkte jag försöka redogöra för hur omfattande opioidberoende är i Sverige.
Genom åren har flera försök gjorts att mer precist visa hur utbrett missbruket
av opioider, framför allt heroin, är i Sverige, varav den senaste mer
omfattande undersökningen gjordes 1998. Där framgick det att omkring
26 000 personer var ”tunga missbrukare”, varav 47 procent av dem hade
använt heroin under de senaste tolv månaderna, och 28 procent angav opiater
som sin huvuddrog (CAN, 2014).
Avsaknaden av beskrivande statistik avseende omfattningen av
heroinberoende och opioidberoende kan kopplas till avsaknad av regelbundna
prevalensuppskattningar, oklar begreppsdefinition av t.ex. tungt missbruk,
typ av substans, vad det är som mäts samt andra typer av problem relaterat
till metod, exempelvis problem att nå individer med störst problemtyngd.
I Statens offentliga utredning (2005:82) lyfts LVM-data såväl som
slutenvårdsdata fram som alternativa informationskällor gällande att mäta
omfattningen av det tunga missbruket. Det är även data som är mer precist
och därmed borde möjliggöra att kartlägga missbruk i relation till substans,
t.ex. heroin, morfin, Tramadol eller substanser endast kodade som opioider.
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I relation till detta uppskattade Socialstyrelsen antalet opioidberoende
(Socialstyrelsen använder begreppen opiatmissbrukare eller opiatberoende)
till omkring 7 200 år 2012, baserat på slutenvårdsdata (Socialstyrelsen, 2012).
Knudsen (2012) gör gällande att cirka 0,1% av den vuxna befolkningen borde
missbruka
opioider,
medan
Socialstyrelsen
i
sin
rapport
Läkemedelsassisterad
behandling
av
heroinmissbrukare
–
en
kunskapsöversikt (2012) uppskattar antalet individer som missbrukar heroin
till 0,15% av den totala befolkningen, d.v.s. 13 500 personer (Socialstyrelsen,
2004).
Sammanfattningsvis framträder en oklar och kraftigt varierande bild
avseende hur omfattande opioidberoende är. Det finns en rad tänkbara
förklaringar till varför det ser ut som det gör, varav några redogjorts för ovan.
Det är dock inte relevant för studiens syfte att mer ingående redogöra för
andra potentiella orsaker. Sannolikt återspeglar variationen i begrepp den
förändring i missbruksmönster som skett i Sverige de senaste 20 åren. Det är
en förändring som konkret inneburit att det tidigare renodlade bruket av
heroin ersatts av ett mer uppblandat bruk av opioider, vilket ytterligare har
försvårat möjligheten att bringa klarhet i hur många som missbrukar eller är
beroende av opioider.

Den svenska missbruksvårdens organisatoriska nivåer
Kommunal
I Sverige är ansvaret för missbruks- och beroendevården delat mellan
kommun och landsting. Kommunen har genom socialtjänsten ansvar för det
långsiktiga och övergripande rehabiliteringsarbetet gällande individer med
missbruk och beroende. Vården av missbrukande individer sker i Sverige
uteslutande på frivillig basis, vilket regleras i Socialtjänstlagen (2001:453)
SoL. Undantaget är de fall där en individs missbruk bedöms vara av sådan
svårighetsgrad att frivillig vård enligt SoL är otillräcklig. I dessa fall har
socialnämnden möjlighet att genom tvång bereda den enskilde vården med
stöd i Lag (1998:870) med särskilda bestämmelser om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM).
Utifrån 5 kap 9 § Socialtjänstlagen (SoL) framgår att socialnämnden ska
”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”.
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Socialnämndens skyldighet att motverka missbruk av alkohol och andra
beroendeframkallande medel innebär en skyldighet att ingripa med tvång,
oavsett om personen bett om hjälp eller inte. Tvång får dock endast användas
om en LVM-situation föreligger, men nämnden bör i första hand och så långt
det är möjligt erbjuda frivillig vård (Lundgren, Sunesson, Thunved, 2015).
Vidare framgår att vården ska planeras i samförstånd mellan individen och
nämnden.
Regional
Sjukvården ansvarar för avgiftning, behandling av läkemedelsberoende,
psykiatri (samsjuklighet) samt LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid
opioidberoende). LARO är benämningen på den klinik eller mottagning som
ger läkemedelsassisterad behandling. Detta regleras utifrån Hälso- och
sjukvårdslagen (1982:736), samt Socialstyrelsens föreskrifter. I likhet med
Socialtjänstlagen (2001:453) betonar man även i Hälso- och sjukvårdslagen
(1982:736) att vården så långt det är möjligt bör ges i samförstånd med den
enskilde, d.v.s. i frånvaro av tvång.
Beträffande samverkan mellan kommun och landsting framgår utifrån Hälsooch sjukvårdslagen 8 b§ att ”landstinget ska ingå en överenskommelse med
kommunen om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol,
narkotika eller andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller
dopningsmedel (SFS 2013:302 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763)).
Statlig
Trots att kommuner och landsting bär huvudansvaret för missbruks- och
beroendevården i Sverige bedrivs även missbruks- och beroendevård i statlig
regi, genom Kriminalvården. Av det totala antalet individer som avtjänar
straff inom Kriminalvården uppskattas omkring 60-70% ha någon form av
missbruk, alkohol, narkotika eller blandmissbruk (SOU 2011:6). Utöver den
typ av missbruks- och beroendevård som bedrivs på anstalt bär
Kriminalvården även det övergripande ansvaret för individer i kontraktsvård
(Samuelsson, 2015).
Förutom den missbruks- och beroendevård som bedrivs inom
Kriminalvården ansvarar även staten för den vård som ges med stöd i Lag
(1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). LVM-vården bedrivs
på 11 särskilt anvisade institutioner som drivs i statlig regi av Statens
institutionsstyrelse (SiS) (Stat-inst.se).
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Den sammanfattade bilden visar hur kommunerna, landstingen men även
staten bär ansvaret för missbruks- och beroendevården i Sverige. Även om
kommunerna tillsammans med landstingen har det egentliga ansvaret är det
ändå rimligt att räkna staten som en tredje aktör. Det är en ansvarsfördelning
som medför stora utmaningar, inte minst i termer av samverkan och
ansvarsfördelning (Lundgren et al., 2015).
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Teoretisk referensram
I det här kapitlet presenterar jag avhandlingens teoretiska referensram.
Inledningsvis redogör jag för den teoretiska referensram som har använts i
avhandlingen
i
sin
helhet
–
Hälsans
bestämningsfaktorer
(hälsodeterminanter). Eftersom jag i två av mina fyra delstudier även har
använt Health service utilization theory – a behavioral model som ett verktyg
för att strukturera och kategorisera datamaterialet kommer jag även att
beskriva den mer utförligt och avslutar med en teorireflektion.

Hälsans bestämningsfaktorer
Den teoretiska referensram som jag har använt i avhandlingen fokuserar på
hälsans bestämningsfaktorer. Dessa avser dels biologiska faktorer som kön
och ålder men även genetiska faktorer som bärandet av en viss genotyp, det
vill säga faktorer som kan vara förenade med en förhöjd risk för sämre hälsa
eller hälsoutveckling. Utöver dessa avser också bestämningsfaktorerna
förutsättningar i den sociala miljön, fysiska miljön, utbildning, arbete men
även sociala relationer (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Det är
förutsättningar som, utifrån hur de påverkar hälsa och hälsoutveckling såväl
för enskilda individer som befolkningen i stort, bidrar till
skapandet/formandet av riskfaktorer och skyddsfaktorer på individnivå men
även formar de förutsättningar som människor lever inom på en strukturell
nivå (Marmot & Wilkinson, 2006).
I avhandlingen har den teoretiska förståelsen av hälsans bestämningsfaktorer
använts för att analysera skillnader i utfall rörande läkemedelsassisterad
behandling, med fokus på mortalitet och samsjuklighet. Beskrivningen av
relevanta bestämningsfaktorer har jag gjort i relation till opioidberoende och
mot bakgrund av det material (individdata) som ligger till grund för
avhandlingen, snarare än hälsa generellt. Det innebär att jag inte redogör för
mer övergripande strukturella bestämningsfaktorer som exempelvis
lagstiftning, utan snarare fokuserar på individuella, interpersonella men även
miljömässiga bestämningsfaktorer i den mån de relaterar till beteende,
exempelvis kriminalitet. Syftet har varit att visa hur de resultat som
framträder i avhandlingen i sin helhet kan förstås som resurser, alternativt
som markörer för utsatthet, och hur de är förenade med olika typer av utfall.
Kön och genus
Med kön avser jag det biologiska könet samt de skillnader i hälsa- och
hälsoutveckling som kan härledas till detta. Även om genus snarare är att
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betrakta som en social bestämningsfaktor kommer jag att redogöra för kön
och genus parallellt i följande avsnitt.
Med kön- och könsskillnader menar jag skillnader som är biologiskt
grundade. Dessa skillnader kan härledas till könshormon och
kroppssammansättning och går inte att relatera till individuella variationer
(Regitz-Zagrosek, 2012). Genus avser istället de socialiserade aspekterna av
kön, mer precist aspekter som är kopplade till beteende, livsstil och
livserfarenhet. Dessa aspekter är betydelsefulla för att förstå hur vårdsystemet
används, tillgången till vård men även beteende och attityder hos personal
inom vårdsystemet (Regitz-Zagrosek, 2012).
I många avseenden finns en växelverkan mellan kön och genus. Det är en
växelverkan som innebär att biologiska skillnader även tar sig uttryck socialt,
i olika typer av beteenden. Risktagande, aggressivitet och sensationssökande
beteende kan man exempelvis härleda till könshormonet testosteron. Det
finns således ett samband mellan testosteron och benägenhet att ta risker, ett
samband som har en negativ inverkan på mäns hälsa- och hälsoutveckling och
i förlängningen är associerat med en för tidig död (Kung, Hoyert, Xu &
Murphy, 2008; Regitz-Zagrosek, 2012; Rogers, Everett, Saint Onge, &
Krueger, 2010;). När det gäller medelöverlevnad generellt, men även i relation
till beroende, brukar mäns förhöjda sannolikhet att dö i förtid i jämförelse
med kvinnor kopplas till bl.a. mäns benägenhet till ökat risktagande, men
även till det faktum att män uppvisar ett lägre socialt engagemang. Ett rimligt
antagande är dock att svaret är mer komplext än så och att det även bör förstås
utifrån en kombination av sociala/miljömässiga och biologiska faktorer
(Darke, et al., 2007; Rogers et al., 2010).
Uppväxtförhållanden
Beträffande upplevelse av trauma och försummelse i barndomen finns ett väl
etablerat samband mellan ogynnsamma uppväxtförhållanden och psykisk
sjukdom. Utöver detta är erfarenhet av att ha vuxit upp under ogynnsamma
förhållanden med inslag av fysiskt våld, psykiskt våld och försummelse
förenat med allt ifrån framtida arbetslöshet, beteendeproblem (Keiley, 2001;
Wadsworth et al., 2006), psykisk ohälsa (Fergusson & Woodward, 1999),
antisocial personlighetsstörning (Wadsworth & Butterworth, 2006),
depression (Maughan, 2002) som beroende (Fergusson et al., 1999). Tidiga
tecken på bristande impulskontroll, beteendestörningar och psykisk ohälsa är
överlag associerat med en förhöjd risk för ohälsa, social utsatthet och
beroende som vuxen. Även bristande självkänsla och nedsatt kognitiv förmåga
kan härledas till problem i uppväxtmiljön (Jarvis & Waldle, 2006).
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När det gäller erfarenhet av utsatthet i uppväxtmiljön finns även ett etablerat
samband mellan erfarenhet av övergrepp, vanvård eller missbruk och
utvecklandet av ett framtida substansberoende (Heffernan, Cloitre, Tardiff,
Marzuk, Portera & Leon, 2000; Kendler, Prescott, Myers & Neale, 2003).
2003; Khoury, Tang, Bradley, Cubells, Ressler, 2010; National Institute on
Drug Abuse, 2010). Individer som är fysiskt och/eller känslomässigt
traumatiserade använder i större utsträckning olika typer av rogivande
läkemedel, däribland opioider, legalt förskrivna såväl som illegala (NIDA,
2010).
Utbildning och utbildningsnivå
Med utbildning som utgångspunkt visar den teoretiska förståelsen att
utbildning och utbildningsnivå influerar en rad livsområden. Individer med
en lägre utbildningsnivå har exempelvis generellt sett sämre hälsa och löper
en förhöjd risk att drabbas av arbetslöshet i jämförelse med individer med en
högre utbildningsnivå (Martikainen, Valkonen, 1996; Stansfeld, Fuhrer,
Shipley & Marmot, 1999) Därtill påverkar utbildningsnivån benägenheten att
söka vård. Detta yttrar sig genom att individer med en lägre utbildningsnivå
är mindre benägna att söka vård eller har svårare att navigera i
vårdlandskapet, med en tydlig hälsopåverkan som följd (Diaz, 2009). Utifrån
longitudinella studier framgår ett samband mellan ofullständigt
gymnasiebetyg vid 21 års ålder och en förhöjd sannolikhet att drabbas av
psykisk ohälsa och missbruk senare i livet (Lee, Herrenkohl, Kosterman,
Small, Hawkins, 2013). En tänkbar förklaring till detta samband är att
individer utan gymnasiekompetens i större utsträckning har erfarenhet av att
tidigt i livet exponeras för riskfaktorer som är förenade med psykisk ohälsa
och missbruk (Grzywacz, Almeida, Neupert, Ettner, 2004). Sambandet mellan
ofullständigt gymnasiebetyg och framtida psykisk ohälsa kan således även
kopplas till erfarenheter tidigt i livet som självständigt har en negativ
påverkan på den långsiktiga hälsoutvecklingen.
Gällande individer som är beroende av opioider finns ett dokumenterat
samband mellan utbildning och vård. Det är ett samband som yttrar sig
genom att individer med högre utbildningsnivå är mer sannolika att befinna
sig i vård, läkemedelsassisterad behandling (Zanis, Metzger, & McLellan,
1994; Zanis, Coviello, Alterman & Appling, 2001a). I motsats till detta är lägre
utbildningsnivå associerat med en förhöjd risk för samsjuklighet, beroende
och psykisk ohälsa (Kidorf, Disney, King, Neufeld, Beilenson, Brooner, 2004).
Utifrån den teoretiska förståelsen av utbildning framgår att utbildningsnivå
har betydelse vad gäller risken för framtida beroendeutveckling men påverkar
också benägenheten att söka och kvarstanna i vård. Sambandet mellan
utbildningsnivå och vård förklaras med att individer med en högre
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utbildningsnivå förfogar över ett ”know how”, en kunskap om var, när och hur
man bör söka vård, vilket visar sig i vårdsökarbeteendet och ger upphov till
skillnader i vårdutfall (Chen, Huang, Yeh, & Chien, 2015).
Arbete och arbetslöshet
Beträffande den teoretiska förståelsen av arbete visar den att arbete går att
förstå utifrån en rad olika funktioner. Sociologen Maria Jahoda, som i många
avseenden är att betrakta som en förgrundsfigur i ämnet, framhåller i sin
studie om De arbetslösa i Marienthal (2014) att det går att organisera arbete
i två övergripande kategorier: manifesta (synliga) och latenta funktioner
(underliggande). Den ekonomiska ersättningen som arbetet ger – lön – utgör
arbetets manifesta funktion. Till de latenta funktionerna hör de som indirekt
kommer med arbetet, status/identitetsskapande, struktur, aktivitet, social
samvaro och social delaktighet, d.v.s. funktioner som alla har en positiv
inverkan på det sociala sammanhanget.
Beträffande arbetslöshet är det initialt arbetets latenta funktioner som
individen förlorar (Jahoda, Lazarsfeld, & Zeisel, 2014; Warr, 1987), det vill
säga arbetets icke-finansiella gynnande effekter (Lahelma, 1992). Det innebär
att det är det sociala sammanhanget; samvaro, status, struktur, aktivitet och
delaktighet som i högre grad påverkas och riskerar att förloras vid
arbetslöshet. Samtliga är funktioner som är av betydelse i den
identitetsskapande processen men även när det gäller att leva ett meningsfullt
liv. Gällande arbetslöshet är det vanligare bland individer med en lägre
utbildningsnivå och en historia av utsatthet (Griffin, Fuhrer, Stansfeld,
Marmot, 2002). Arbetslösa individer har också i större utsträckning problem
med den fysiska- såväl som den psykiska hälsan och löper en förhöjd risk att
dö i förtid i jämförelse med de som arbetar (Bartley 1994; Korpi 2001).
Sammantaget framträder en bild av arbetslöshet som något som är associerat
med en förhöjd nivå av utsatthet och ohälsa. Det är en utsatthet med både
individuella och sociala konsekvenser som är vanligare längre ner i den sociala
hierarkin, eftersom arbetslöshet är vanligare bland individer med en lägre
socioekonomisk status (Griffin et al., 2002).
Utifrån detta är det rimligt att reflektera över varför arbete utgör en så central
del av livet för så många? För det första ger arbete en inkomst, något som
genererar självständighet och oberoende. För det andra, vi är till stor del det
vi gör! Arbete och arbetets identitetsskapande funktion utgör en integrerad
del av vår självbild och bidrar dels till vår syn på oss själva men också till hur
vi uppfattar andra individer. Detta för oss vidare in på arbetet som en
statusmarkör, som social status. Arbetets identitetsskapande funktion gör det
möjligt att positionera sig i relation till andra. Utöver detta fungerar
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arbetsplatsen även som en plattform för social samvaro, där såväl positiva
som negativa erfarenheter utbyts. Arbete kan också fylla en funktion som en
arena för självförverkligande, direkt genom karriärmöjligheter eller indirekt
genom ekonomisk frihet (Marmot, 2006).
Det bör dock tilläggas att arbete i vissa fall även kan ha en negativ inverkan på
den enskilde, vilket ofta grundar sig i en obalans mellan krav/kontroll
respektive ansträngning/belöning. Exempelvis är bristande kontroll och
inflytande över arbetet associerat med en högre nivå av ohälsa. För att undvika
ohälsa är det därför viktigt att kravnivån och möjligheten till inflytande är
balanserad (Karasek & Theorell 1990). Det finns också ett samband mellan
ohälsa och arbeten som saknar mening, innehåll och upplevs som orättvisa,
det vill säga subjektiva aspekter av arbetet (Starrin & Janson, 2005). För att
motverka att arbete upplevs som något negativt är det av yttersta vikt att
arbetet, som en del av en bredare behandlingsinsats, ligger på rätt nivå
(Johnson, Richert & Svensson, 2017), bygger på frivillighet men framförallt
upplevs som meningsfullt och rättvist (Starrin & Janson, 2005).
Varför är då arbete betydelsefullt för hälsan och den individuella
utvecklingen? De positiva hälsoaspekterna av arbete är att det bidrar till
självständighet, oberoende, sociala relationer och ger oss olika färdigheter.
Samtliga faktorer är av betydelse i den identitetsskapande processen men
även när det kommer till att leva ett meningsfullt liv. Att förlora arbetet
innebär inte sällan även en förlust av status – den sociala positionen, för den
enskilde.
Vad gäller heroinberoende individer och deras anknytning till
arbetsmarknaden framgår att de är en grupp som är sparsamt representerad
på den öppna arbetsmarknaden (Svensson, 2005). Överlag utgör kollegor och
arbetskamrater en liten del av den beroendes sociala nätverk (Skårner, 2001).
För individer i läkemedelsassisterad behandling har dock arbete traditionellt
sett varit en del av målsättningen med behandlingen, vid sidan av drogfrihet
(Dole et al., 1968, Socialstyrelsen, 2001, Zanis et al., 1994 and Zanis and
Coviello, 2001b). Att befinna sig i arbete har även använts som ett utfallsmått
på hur lyckad behandlingen är (Gerra et al., 2003; Gunne, Grönbladh &
Öhlund, 2002; Lundgren et al., 2007). Därtill fyller arbetet och främst då
arbetsplatsen en funktion som arena för identitetsskapande och etablerande
av nya sociala kontakter (Skårner, 2001). I sammanhanget bör det poängteras
att den låga frekvensen av individer med en beroendeproblematik som arbetar
inte nödvändigtvis bör förstås som att dessa individer saknar ambition eller
önskan om att arbeta (Kristiansen, 1999). Den låga frekvensen kan snarare
kopplas till bristande möjligheter till arbete, men även till svårigheter med att
behålla ett arbete.
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Sociala relationer
Förmågan att utveckla positiva sociala relationer som vuxen går i många
avseenden att härleda till tidiga erfarenheter av positivt relationsskapande.
Socialt stöd för individer med psykiska sjukdomar har exempelvis visat sig öka
benägenheten att söka psykiatrisk vård (Ten, Vollebergh, Bijl & Ormel, 2002).
Utifrån den teoretiska förståelsen för betydelsen av sociala relationer blir det
tydligt att grupper eller områden med en hög nivå av social samvaro,
aktiviteter och föreningsliv generellt sett har bättre hälsa, vilket exemplet
Roseto i avhandlingens inledande kapitel visar. I motsats till detta är social
ojämlikhet i högre grad förknippat med en högre nivå av kriminalitet, våld och
i förlängningen mortalitet (Kawach & Kennedy, 1997). Avsaknad av socialt
stöd är även associerat med fysisk och psykisk ohälsa (Pahl, 2003) och det
finns ett samband mellan social isolering, psykisk ohälsa och självmord
(Durkheim, 1983; Kaplan, 1990). Det bör dock poängteras att destruktiva
relationer, i motsats till positiva också har en tydlig negativ hälsopåverkan
(Conyne & Downey, 1991).
För individer som lider av psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar finns ett
samband mellan nivå av social integration och anställningsbarhet, en högre
nivå av social integration påverkar den individuella anställningsbarheten
positivt (P. Hall et al., 2015).
Gällande individer som är beroende av opioider finns ett samband mellan
positiva sociala relationer och att befinna sig i läkemedelsassisterad
behandling. Som ett exempel är sannolikheten att befinna sig i
läkemedelsassisterad behandling högre för individer som lever i en relation
än för ensamstående (Zanis et al., 1994). Överlag verkar tillgång till ett positivt
socialt nätverk, familj och vänner främja kvarstannande i behandling för
individer i läkemedelsassisterad behandling (Burns et al., 2009; Gerra, Ferri,
Polidori, Santoro, Zaimovic & Sternieri, 2003; Lundgren et al., 2007;
Lundgren, Schilling, Fitzgerald, Davis, & Amodeo, 2003).
Social miljö
Våld och kriminalitet är mer vanligt förekommande i samhällen eller områden
med hög nivå av social och ekonomisk utsatthet och det finns ett etablerat
samband mellan ekonomisk ojämlikhet och kriminalitet, våld,
droganvändning och mortalitet. Individer som lever i social och ekonomisk
utsatthet är följaktligen mer sannolika att begå, men även utsättas för,
kriminella handlingar. Kriminalitet kan förstås teoretiskt som ett individuellt
beteenderelaterat problem förenat med missbruk, men även som ett socialt
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strukturellt problem som kan härledas till såväl social som ekonomisk
utsatthet (Kawach & Kennedy, 1997).
Vi vet att kriminalitet (Hser, Huang, Teruya & Douglas Anglin, 2003;
Lundgren et al., 2007) är vanligare bland opioidberoende individer än för
befolkningen i stort. Detta eftersom handlingen, bruket av narkotika, är
kriminaliserat men även utifrån att aktiviteten är förknippad med olika typer
av brott, framför allt tillgreppsbrott, ofta som ett led i att finansiera
droganvändningen. Som tidigare nämnt är all icke-medicinsk hantering av
narkotika kriminaliserad i Sverige. En konsekvens av detta blir att individer
som är beroende av opioider blir kriminella oavsett om de begår andra typer
av brott eller ej.

Hälsa och ohälsa
Sammantaget framträder en bild av hur olika typer av bestämningsfaktorer
kan bidra till att förklara god hälsa och gynnsam hälsoutveckling, men även
det motsatta, ohälsa och en ogynnsam hälsoutveckling. Ohälsa är ett begrepp
som relaterar till en rad olika bestämningsfaktorer som exempelvis
ogynnsamma uppväxtförhållanden, arbetslöshet, låg utbildningsnivå, kön och
missbruk (Keiley, 2001; Oppenheim, Harker, 1996; Wadsworth &
Butterworth, 2006). God hälsa och en gynnsam hälsoutveckling är istället
synonyma med att den enskilde förfogar över resurser som arbete, sociala
nätverk,
hög
utbildningsnivå
men
även
mer
övergripande
bestämningsfaktorer som tillgång till sjukvård (Wilkinson, 1996). Det är
bestämningsfaktorer som verkar skyddande och i förlängningen är
förknippade med en gynnsam hälsoutveckling. Både hälsa och ohälsa kan
vidare härledas till lagar, förordningar och föreskrifter, d.v.s. mer
övergripande bestämningsfaktorer som begränsar eller underlättar den
enskildes möjlighet till vård.
Beträffande opioidberoende individer finns ett väl etablerat samband mellan
opioidberoende, fysisk och psykisk ohälsa och social utsatthet (Johnson,
2010; Lundgren et al., 2007; Sand et al., 2005; ECNN, 2011). Opioidberoende
individer upplever i större utsträckning problem med sjukdomar relaterat till
fysisk hälsa (infektionssjukdomar), psykisk hälsa (depression, ångest,
antisocialt beteende) men även sociala problem kopplat till relationer,
boende, inkomst och försörjning.

Health service utilization theory – a behavioral model
I två av avhandlingens fyra delstudier har de undersökta
bakgrundsvariablerna strukturerats med hjälp av en teoretisk modell: Health
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service utilization theory – a behavioral model. Modellen har använts för att
närmare förstå och konceptualisera faktorer associerade med missbruksvård
och vårdanvändning. Andersen (1995) och Aday & Awe (1997), vilka är att
betrakta som modellens förgrundsfigurer, menar att vårdanvändning går att
förstå utifrån tre olika begrepp; predisposing, enabling och need. Med
predisposing (predisponerande) faktorer avses exempelvis ålder, etnicitet och
föräldraskap, s.k. statiska faktorer som inte påverkas av yttre omständigheter
men som ofta definierar riskgrupper (Andersen, 1995; Aday & Awe, 1997).
Enabling (möjliggörande) faktorer avser faktorer som kännetecknas av att de
“möjliggör” vård, exempelvis arbete och tidigare erfarenheter av vård.
Avslutningsvis kännetecknas need-faktorer (vårdbehovsfaktorer) av att de
beskriver karaktären av det upplevda (subjektiva) men även av det bedömda
(objektiva) behovet och omfattningen av hjälp, exempelvis beroendets
svårighetsgrad. Den objektiva delen av need-kategorin betraktas som mer
robust och mätbar. I fall där det finns tillgång till variabler av båda
kategorierna kan således den objektiva typen av need-faktorer vara att
föredra. Sammantaget är det need-faktorer som försämrat hälsotillstånd,
fattigdom, stress samt upplevt behov av vård som är de starkaste markörerna
för förståelsen av individers vårdanvändning (Andersen, 1995).

Teorireflektion
Bakgrunden till att Health service utilization theory – a behavioral model
endast har använts i två av de fyra delstudierna grundar sig i att modellen har
ett tydligt ”kundfokus”, d.v.s. den relaterar till den enskildes val och fria vilja.
När tvång föreligger tar man inte hänsyn till den enskildes val och fria vilja.
Det går därför inte att förstå den enskilde opioidberoende individen som ett
oberoende subjekt med ett fritt val. Eftersom den aktiva kunden, den
grundläggande förutsättningen för att använda modellen, saknas i det
material som grundar sig på tvångsvårdsdata (DOK-data) har jag valt att inte
använda Health service utilization theory – a behavioral model i de två
delstudier som grundar sig på tvångsvårdsdata (DOK-data).
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Kunskapsöversikt
I det här kapitlet redogör jag för befintlig forskning om opioidberoende. Jag
har valt att fokusera på deskriptiva studier, det vill säga studier som fokuserar
på att studera vad som kännetecknar individer eller grupper som får
läkemedelsassisterad behandling, är beroende av opioider och dör eller lider
av samsjuklighet. Det gör att kunskapsöversikten inkluderar både kvantitativa
och kvalitativa studier vilka har gemensamt att de är beskrivande, oavsett om
de bygger på ett registerdata eller intervjuer. Detta innebär dock inte att
kunskapsöversikten exkluderar andra typer av studier.
Beträffande dispositionen av det här kapitlet har jag valt att presentera
tidigare forskning i relation till avhandlingens olika delstudier. Fokus har
alltså inte varit att presentera tidigare forskning ämnesmässigt utan snarare
ändamålsenligt i relation till avhandlingens respektive delstudier.

Bakgrundsfaktorer associerade med medicinering med
metadon eller buprenorfin
Utifrån tidigare forskning om missbruk av heroin framgår att ett
heroinmissbruk ofta är associerat med lidande för såväl den enskilde, familj
och samhälle i stort (Johnson, 2010; Lundgren et al., 2007; Sand et al., 2005).
En individ som aktivt missbrukar heroin löper exempelvis 10 till 20 gånger
högre risk att dö i förtid i jämförelse med befolkningen i övrigt (ECNN, 2011).
I Sverige har läkemedelsassisterad behandling – vid sidan av traditionell
psykosocial behandling – tillämpats i vården av opioidberoende sedan mitten
av 1960-talet (Grönbladh et al., 1990; Törnqvist, 2009; Jonsson, 2005).
Läkemedelsassisterad behandling med metadon och buprenorfin är även
numer den vanligaste behandlingsmetoden i vården av opioidberoende
individer i både Sverige och övriga Norden (Skretting & Rosenqvist, 2010;
Törnqvist, 2009; SOSFS, 2009:27).
Tidigare svensk forskning i ämnet har primärt fokuserat på effekten av
behandling och retention – kvarstannande i behandling (Fugelstad, Stebacka,
Leifman, Nylander, & Thiblin, 2007; Kakko et al., 2003; Distad, Stenbacka,
Leifman, Beck, Korkmaz, & Romelsjö, 2007; Romelsjö et al., 2010; Kakko,
Grönbladh, Svanborg, Wachenfeldt, Rück, Rawlings, Nilsson, & Heilig, 2007).
Det finns därav få svenska studier som fokuserat på att identifiera
bakgrundsfaktorer som är förknippade med ett positivt kontra negativt utfall
av läkemedelsassisterad behandling. Utifrån artikeln Adherence and social
antecedents in relation to outcome in Methadone Maintenance Treatment
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(MMT), sprungen ur en svensk kontext, framgår emellertid att
bakgrundsfaktorer som problem i skolan, missbruksdebut, blandmissbruk
och tidigare erfarenhet av psykosocial behandling var förenade med ett sämre
behandlingsutfall (Grönbladh & Öhlund, 2010). Tidigare forskning visar
vidare att de flesta individer som är beroende av opioider tenderar att
debutera i tidiga 20-årsåldern (Sand et al., 2005; Chatham, Hiller, RowanSzal, Joe, & Simpson, 1999; Giacomuzzi et al., 2005), genom en manlig
bekant/partner (Giacomuzzi et al., 2005; Svensson, 2005; Chatham et al.,
1999; Anglin, Hser & McGlothlin, 1987; Hser et al., 2003). Vidare
framkommer att psykiatrisk samsjuklighet (Sand et al., 2005; Palmstierna,
2004; Giacomuzzi et al., 2005; Karow et al., 2011) och kriminalitet (Hser et
al., 2003; Lundgren et al., 2007) är vanligare bland opioidberoende individer
i jämförelse med befolkningen i stort. Avslutningsvis framgår även att antalet
individer som arbetar parallellt med att de befinner sig i ett aktivt
heroinmissbruk varierar kraftigt (Karow et al., 2011; Chatham et al., 1999;
Powis, 1996; Horton, 1993). Baserat på svenska data uppskattas omkring 10%
av de aktiva heroinmissbrukarna befinna sig i arbete (Sand et al., 2005;
Nilsson, Johansson, & Olsson, 2001).

Faktorer associerade med arbete och medicinering med
metadon eller buprenorfin
Utifrån bakgrundskapitlet ovan framgår att arbete eller arbetsliknande
aktivitet historiskt sett har betraktats som en central del av
läkemedelsassisterad behandling i Sverige. I enlighet med detta avser jag
nedan att redogöra för bakgrundsfaktorer som är förenade med behandling
med metadon eller buprenorfin och arbete.
Forskning som fokuserat på att identifiera faktorer förknippade med arbete
samt att befinna sig i behandling med metadon eller buprenorfin visar utifrån
en amerikansk kontext att ålder, att vara äldre samt kön – män – är i högre
grad är förenade med att befinna sig i läkemedelsassisterad behandling med
metadon parallellt med arbete (Zanis et al., 2001a; Zanis et al., 1994). Detta
fynd överensstämmer med resultat presenterade i jämförbara svenska och
internationella studier (Davstad, Stenbacka, Leifman, Beck, Korkmaz &
Romelsjö, 2007; Grönbladh et al., 2010; Lundgren et al., 2007). Amerikanska
studier gör vidare gällande att utbildning, d.v.s. individer med högre
utbildningsnivå, (Zanis et al., 1994, 2001a) samt med tidigare erfarenhet av
arbete (Zanis et al., 1994; Socialstyrelsen, 2004) i större utsträckning befinner
sig i behandling med metadon (MMT) parallellt med arbete. Därtill visar
forskning att individer som lever i en parrelation (Zanis et al., 1994) är mer
sannolika att befinna sig i läkemedelsassisterad behandling med metadon
parallellt med arbete. Sammantaget visar flertalet studier att nätverk, familj
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och vänner, bidrar till kvarstannande (retention) i läkemedelsassisterad
behandling (Burns et al., 2009; Gerra, Ferri, Polidori, Santoro, Zaimovic &
Sternieri, 2003; Lundgren et al., 2007; Lundgren et al., 2003).
Internationella studier har även visat att erfarenhet av depression, bristande
fysisk hälsa (Zanis et al., 2001a) och fortsatt missbruk är faktorer som är
negativt associerade med att befinna sig i läkemedelsassisterad behandling
parallellt med arbete (Zanis et al., 2001a, 1994). I motsats till de resultat som
presenteras av Zanis med medarbetare (2001a) framgår utifrån en svensk
studie att psykiatrisk diagnos var positivt associerat med att befinna sig i
läkemedelsassisterad behandling med metadon (Davstad, Stenbacka,
Leifman, & Romelsjö, 2009; Socialstyrelsen, 2001). Detta kan möjligen
förklaras utifrån att den läkemedelsassisterad behandlingskontexten även
möjliggör utredning och diagnostisering av psykisk ohälsa till skillnad från
aktivt missbruk.

Mortalitet
Ett missbruk av opioider är ofta associerat med en rad negativa konsekvenser
med för tidig död som den yttersta (Calcaterra, Glanz & Binswanger, 2013;
Heilig, 2004, Håkansson et al., 2013; Saitz, Gaeta, Cheng, Richardson, Larson
& Samet, 2007; Socialstyrelsen, 2012). Tidigare forskning visar att
opioidberoende individer löper 10 till 20 gånger högre risk att dö i förtid i
jämförelse med befolkningen i övrigt (ECNN, 2011).
Tidigare forskning om missbruksrelaterad dödlighet och opioidrelaterad död
i synnerhet har visat att en rad bakgrundsfaktorer är av betydelse för att förstå
den opioidrelaterade dödligheten. Forskning har visat att ålder (Håkansson et
al., 2013; Darke et al., 2007; EMCDDA, 2003; Degenhardt, Hall, Lynskey &
Warner-Smith, 2004; CAN, 2014; EMCDDA, 2014; Fugelstad, 2011), kön, att
vara man (Calcaterra et al., 2013; Paulozzi, 2012) samt missbruk av opioider
är faktorer som ökar risken för en för tidig död (T. Hall et al., 2015). Det bör
dock tilläggas att det under de senaste decennierna skett ett skifte avseende
vilka som dör, från yngre individer till äldre. En förklarande hypotes bygger
på sambandet mellan icke dödliga överdoser och överdoser med dödlig
utgång. Den ackumulerade mängden överdoser utan dödlig utgång tycks öka
risken för överdos med dödlig utgång (Darke et al., 2007; Håkansson et al.,
2013). En annan hypotes gör gällande att det rör sig om toleranssänkning,
d.v.s. den faktiska tiden i aktiv droganvändning resulterar över tid i en
toleranssänkning, vilken i sin tur skulle kunna förklara att de som dör till följd
av opioidrelaterad överdos tyck bli allt äldre (Darke et al., 2007).
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Tidigare forskning har även funnit ett samband mellan heroinmissbruk,
arbetslöshet och dödlighet, ett samband som tyder på att heroinberoende
individer med mindre arbetslivserfarenhet löper större risk att dö (Bauer et
al., 2008; Evans et al, 2015). Hser med flera fann exempelvis i en studie 2015
att sysselsättning har en positiv effekt på återhämtning från droganvändning,
vilket i sin tur minskar risken för en för tidig död. Vidare framgår att
intravenöst drogbruk (Brugal et al., 2002; Darke et al., 2007; Håkansson et
al., 2013), blandmissbruk (Bauer et al., 2008; Calcattera et al., 2013),
alkoholkonsumtion (Fugelstad, Ahlner, Brandt, Ceder, Eksborg, Rajs & Beck,
2003), tid i aktivt missbruk, avgiftning (Fugelstad et al., 2003; Grönbladh et
al., 1990; Strang et al., 2003) eller avstängning/uteslutning från
läkemedelsassisterad behandling (Fugelstad et al., 2007) alla är faktorer som
ökar risken för en för tidig död. Därtill har kombinationen bensodiazepiner
och/eller alkohol i kombination med opioider visat sig öka risken för överdos
(Gossop et al., 2002; Jones et al., 2012) och i förlängningen en för tidig död
(Boyd et al., 2003; Bryant et al., 2004; Calcaterra et al., 2013; Pirnay, Borron,
Giudicelli, Tourneau, Baud & Ricordel, 2004). Avslutningsvis framträder ett
samband mellan samsjuklighet och mortalitet. Ett samband som innebär en
ökad risk att dö i förtid för individer som lider av samsjuklighet (Håkansson
et al., 2013; Paulozzi, 2012).

Faktorer associerade med opioidberoende och psykisk
ohälsa
Beträffande forskning rörande opioidberoende och psykisk ohälsa/sjukdom
visar den att blandmissbruk är förknippat med samsjuklighet. Studier visar
vidare att för individer som är beroende av opioider är alkoholanvändning
förenat med en ökad sannolikhet för samsjuklighet (Grellaa, Karnoa, Wardaa,
Niva, Moorea, 2009). Sammantaget visar forskning att de opioidberoende
individer som lider av psykisk sjukdom är även i större utsträckning beroende
av någon annan drog (Kidorf, Disney, King, Neufeld, Beilenson, Brooner,
2004).
Sambandet mellan barndomstrauma, övergrepp, vanvård, tidig exponering
för stress och substansmissbruk är väl etablerat inom missbruksforskningen
(Heffernan et al., 2000; Kendler et al. 2003; Khoury, Tang, Bradley, Cubells,
Ressler, 2010; NIDA, 2010). Därtill visar forskning att individer som är fysiskt
och/eller känslomässigt traumatiserade i högre grad även missbrukar
opioider (NIDA, 2010). Personer som missbrukar opioider har även i större
utsträckning erfarenhet av tidiga övergrepp av sexuell och/eller fysisk
karaktär jämfört med individer som inte missbrukar opioider (Heffernan et
al., 2000; Khoury, Tang, Bradley, Cubells, Ressler, 2010). Beträffande
utbildning och utbildningsnivå visar forskning att lägre utbildningsnivå är
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förknippat med en förhöjd risk för samsjuklighet (Kidorf et al., 2004). I
motsats till det tycks högre utbildningsnivå i högre grad vara förenat med att
befinna sig i vård. Chen med kollegor (2015) menar i sin studie (2015) att det
samband som identifierats mellan högre utbildningsnivå och benägenhet att
söka vård kan förklaras utifrån att individer med en högre utbildningsnivå
förfogar över ett högre ”know how”, en kunskap som återspeglar sig i
benägenheten att söka vård (Chen et al., 2015).
Därtill visar tidigare forskning rörande samsjuklighet framgår att det finns
tydliga könsskillnader gällande individer som är beroende av opioider.
Kvinnor är exempelvis mer sannolika att drabbas av psykiska
sjukdomstillstånd som relaterar till sinnesstämning, ångest (Grella et al.,
2009; Silvia, Martins, Keyes, Storr, Zhu, Chilcoat, 2009; Rodriguez-Llera,
Domingo-Salvany, Brugal, Silva Sanchez-Niubo, Torrens, 2006) och
depression i jämförelse med män (Grella et al., 2009; Silvia et al., 2009). Män
uppvisar å andra sidan antisociala drag i högre grad liksom att diagnostiseras
med antisocial personlighetsstörning (Grella, Karnoa, Wardaa, Niva, Moorea,
2009; Rodriguez-Llera et al., 2006).
Tidigare forskning framställer opioidberoende som förenat med en hög nivå
av såväl fysisk som psykisk utsatthet. Det är en utsatthet som skiljer sig åt för
män och kvinnor. Den sammanlagda bilden visar att opioidberoende individer
i hög utsträckning upplever problem med sjukdomar som relaterar till såväl
fysisk hälsa (infektionssjukdomar), psykisk hälsa (depression, ångest,
antisocialt beteende), de har erfarenhet av övergrepp från barndomen samt
löper en förhöjd risk att dö i förtid till följd av självmord eller andra
missbruksrelaterade omständigheter. Avslutningsvis blir det även tydligt att
individer som är beroende av opioider upplever en hög nivå av social utsatthet
och problem med relationer, inkomst och försörjning.
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Metod
I det här kapitlet redogör jag för forskningsprocessen utifrån dess design,
planering och genomförandet av de fyra delstudier som utgör avhandlingens
grund. Mer specifikt ger jag en beskrivning av forskningsprojektet, centrala
begrepp, design, material och population.

Från projekt till avhandling
Vården av opioidberoende individer är speciell som studieområde utifrån hur
beroendevården i Sverige är organiserad. Ansvaret för vården är, liksom
redogjorts för tidigare, delat mellan kommuner och landsting. Det är en
organisering som även återspeglar sig i den forskning som görs inom ämnet
där merparten görs inom den medicinska kontexten. Socialt arbete, som är
den här avhandlingens hemvist, bidrar även tillsammans med exempelvis
psykologi.
Projektets övergripande syfte var initialt att identifiera skillnader mellan
opioidberoende individer med en historia av läkemedelsassisterad behandling
kontra individer utan historia av läkemedelsassisterad behandling, med
hänsyn till olika bakgrundsfaktorer.
Projektet startade 2012 då extern finansiering började sökas. Parallellt med
projektet startade även mitt avhandlingsprojekt. Initialt var tre seniora
forskare delaktiga i projektet, professor Björn Blom, professor Lena Lundgren
samt universitetslektor Daniel Törnqvist. Då ingen extern finansiering erhölls
har projektet i praktiken blivit synonymt med mitt avhandlingsprojekt. En
förändring har dock skett från att fokusera på opioidberoende individer med
eller utan erfarenhet av läkemedelsassisterad behandling till att fokusera på
opioidberoende
individer
med
erfarenhet
av
frivillig
vård
(läkemedelsassisterad behandling) kontra tvångsvård.
Att som forskarstudent kliva in i ett forskningsprojekt är speciellt på många
sätt. Jag har valt att likna det vid att klä sig i en för stor kostym, en kostym
som jag inte valt själv men som jag genom min praktiska erfarenhet av socialt
arbete ändå i viss mån är bekant med. Jag har inom ramen för
forskningsprojektet haft möjligheter att påverka och göra val, vilka ofta varit
pragmatiska till följd av begränsningar i det empiriska materialet. Det som jag
emellertid varit bunden till var valet av metod, material och population –
opioidberoende individer. Utöver detta har jag i avhandlingsarbetet varit fri
att ta mig an materialet utifrån mina egna erfarenheter av praktiskt socialt
arbete.
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Centrala begrepp
Hur

har

det

studerade

fenomenet

benämnts?

I följande avsnitt avser jag att närmare redogöra för innebörden av
beroendebegreppet och hur det kan förstås i avhandlingen. Det har sannolikt
inte undgått någon vid det här laget att begreppet beroende i avhandlingen
används i kombination med opioid och då mer precist i det samlade
begreppet, opioidberoende, som är det begrepp som använts för att benämna
avhandlingens övergripande studerade fenomen.
Utifrån Nationalencyklopedin (NE) definieras beroende som ett
”okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel”. En definition
som signalerar kontrollförlust, tvång och begär och fokuserar på individuella
reaktioner hos den beroende individen. Beroendebegreppet inbegriper även
andra aspekter av substansanvändning för att beskriva, förstå och
diagnostisera individer med en extensiv substansanvändning. I boken
Alkohol- och narkotikaproblem menar författarna att beroende är ett
allvarligt tillstånd där individen till följd av substansanvändning upplever
sociala konsekvenser samt fysiska och psykiska problem (Johnson et al.,
2017).
Diagnostisering av beroende görs vanligen utifrån världshälsoorganisationens
(WHO) internationella sjukdomsklassifikation ICD-10 eller American
Psychiatric Associations (APA) DSM-IV. I Sverige används ICD-10-SE för att
gruppera sjukdomar och dödsorsaker. Utifrån ICD-10 framgår att beroende
avser "en grupp av fysiologiska, beteendemässiga och kognitiva fenomen,
där substansen får en mycket högre prioritet av individen än andra
beteenden som tidigare haft större betydelse". För att diagnostiseras med ett
beroende krävs emellertid att minst tre av nedanstående sex kriterier ska vara
uppfyllda över en tolvmånadersperiod (Socialstyrelsen, 2010):

•
•
•
•
•
•

Ett starkt behov (sug) eller tvång att inta substansen
Svårigheter att kontrollera konsumtionen (kontrollförlust)
Förekomst av karakteristiska abstinenssymtom
Toleransökning
Tilltagande ointresse för andra saker än att inta substansen
Fortsatt konsumtion trots kroppsliga eller psykiska skador

Utifrån ovanstående kriterier framgår att de framförallt rör kognitiva,
psykologiska och fysiologiska fenomen eller konsekvenser av

39

substansanvändningen. Jag vill påstå att det endast är kriteriet ”tilltagande
ointresse för andra saker än att inta substansen” som relaterar till sociala
aspekter av beroendet, d.v.s. nedprioriterandet av sociala relationer eller
skyldigheter till följd av substansanvändningen. Det är av betydelse att vara
medveten om att konsekvenserna av beroende även uppstår i en social
kontext. Substansanvändningen ger även i en vidare mening indirekt upphov
till en rad olika typer av sociala konsekvenser som exempelvis arbetslöshet,
våld och kriminalitet. Det är effekter av substansanvändningen som explicit
inte inkluderas i kriterierna för att diagnostiseras med ett beroende8 men som
likväl relaterar till de problem av social, fysisk- och psykisk karaktär som
Johnson et al. (2017) påtalar utgör beroendet.
Även om kriterierna för att diagnostiseras med ett beroende överlag fokuserar
på fysiologiska, beteendemässiga och kognitiva fenomen direkt relaterade till
substansanvändningen är det av betydelse att vara medveten om att de kan få
sociala följder. Ett starkt behov (sug) eller tvång att inta substansen kan
innebära att individen inte betalar hyran utan istället använder pengarna till
att berusa sig. Det är ett beteende som vid upprepade tillfällen ökar
sannolikheten att bli vräkt och sedermera bostadslös, eller att drogen
prioriteras framför sociala relationer/åtaganden med ökad ensamhet och
isolering som följd.
Med ovanstående resonemang vill jag synliggöra att beroende – trots att det
inte explicit definieras av kriterier som tydligt relaterar till de sociala
aspekterna av substansanvändningen – indirekt framträder som en följd av
fysiologiska och psykologiska fenomen direkt kopplade till beroendet.
Benämningen av det studerade fenomenet i de olika delstudierna
Som tidigare nämnt har begreppet opioidberoende använts i det övergripande
resonemanget i avhandlingen. I de olika delstudierna har jag emellertid
varierat mellan olika begrepp som ”opiat users”, ”opiat addicts” och ”opioid
users”. I de två första studierna som fokuserar på medicinering har ”opiat
users” och ”opiat addicts” använts vilka översätts som opiatanvändare och
opiatmissbrukare. I de två senare studierna som fokuserar på individer i LVMvård har däremot uteslutande begreppet ”opioid users”, översatt till
opioidanvändare, använts. I det mer generella och övergripande
resonemanget, men även i relation till lagstiftning, har begreppet substance
use disorders (SUD) använts i de två delstudier som grundar sig på
8 Skadligt bruk kan kortfattat sammanfattas som ett begrepp som innebär ett användande av psykoaktiva
substanser på ett sådant sätt att de skadar hälsan, såväl fysiskt som psykiskt men som inte är att betrakta som
en beroendediagnos utifrån de kriterier som anges i ICD-10.
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tvångsvårdsdata.
Det
är
ett
begrepp
som
översatts
till
substansberoendesyndrom alternativt substanssyndrom och speglar
terminologin i DSM-5. I och med att DSM-5 ersatte DSM-IV slopade även APA
(American Psychiatric Association) den tidigare indelningen av missbruk och
beroende till förmån för det enhetliga begreppet ”substance use disorders”.
Begreppet substansberoendesyndrom innebär att diagnos definieras som ett
kontinuum där nivån av svårighetsgrad spänner från lätt till svår (American
psychiatric association; 2014).
Skälet för den begreppsliga oreda som till viss del råder i avhandlingen
grundar sig i en ambition att positionera de olika delstudierna i relation till
befintlig forskning, såväl svensk som internationell och följaktligen anpassa
terminologin efter den. Då denna avhandlingskappa skrivs utifrån en svensk
kontext, och på svenska, är inte det behovet lika tydligt, vilket gör att
begreppet beroende använts i resonemanget kopplat till de individer som
studeras. Detta då beroendebegreppet utgör en del av ICD-10 som är det
vedertagna systemet för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker i Sverige.
Avslutningsvis är det viktigt som läsare att vara medveten om att det inte
framgår ifall de individer som är avhandlingens fokus är beroende av opioider,
då information om de har en beroendediagnos eller ej saknas i det empiriska
materialet. Det är dock sannolikt att så är fallet utifrån hur populationen
definierats i de olika delstudierna9 samt i relation till den selektion som LVMlagstiftningen10 samt riktlinjerna 11 för läkemedelsassisterad behandling
innebär. De individer som är föremål för LVM-vård såväl som
läkemedelsassisterad behandling är de individer som har den mest
omfattande problembilden där användningen av opioider lett till
konsekvenser av fysisk, psykisk och social karaktär.

9 Regelbunden användning av heroin under ≥ 1 år eller att de använt heroin ≥ 3 dagar per vecka under ≥ 1 år
och/eller uppgett regelbunden användning av andra opioider/opiater under ≥ 1 år eller att de använt andra
opioider/opiater ≥ 3 dagar per vecka under ≥ 1 år.
10 Generalindikationen i LVM-lagstiftningen gör gällande att ”missbrukaren till följd av fortgående missbruk
av alkohol, narkotika […] är i behov av vård”. Utifrån specialindikationerna framgår att individen som ett
resultat av missbruket ”utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara” eller ”löper uppenbar risk att
förstora sitt liv” eller ”kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.” (Lag 1988:870
om vård av missbrukare i vissa fall).
11 I riktlinjerna för läkemedelsassisterad behandling har ett av inklusionskriterierna varit ett dokumenterat
opiat- opioidberoende sedan två år (SOSFS 2004:8).
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Design
Samtliga fyra delstudier som utgör grunden i avhandlingen bygger på
longitudinellt data. Det är data som möjliggör att studera förändringar över
tid. Avhandlingens delstudier har trots att materialet är longitudinellt, en
tvärsnittsdesign. Det är en design som ger en bild av hur ett visst fenomen
gestaltar sig för stunden (Creswell, 2009), exempelvis hur opioidberoende
individer som medicinerar fördelar sig i olika grupper, de som inte
medicinerar och de som medicinerar, vilket är fokus för avhandlingens första
delstudie. Tvärsnittsstudier (cross sectional studies) möjliggör inte att studera
orsakssamband, s.k. kausalitet, utan fångar snarare hur situationen för den
enskilde ter sig vid tidpunkten för intervjun, ASI (Addiction Severity Index)
eller DOK (Dokumentationssystem inom missbruksvården). I den tredje
delstudien har länkning mellan dödsorsaksregistret och DOK-data medfört
att det datamaterial som använts emellertid kan förstås som longitudinellt.
Detta med hänsyn till att tidpunkten för döden kan betraktas som en
uppföljning, ett andra mättillfälle. I delstudie fyra syftade länkningen mellan
DOK-data och patientregistret snarare till att konstruera en responsvariabel,
outcome, för att närmare kunna studera vad som karaktäriserar den aktuella
populationen. Ambitionen med länkningen har således inte varit att
identifiera orsakssamband, s.k. kausalitet.
Statistiska analysmetoder
I det statistiska analysarbetet har univariata frekvensanalyser genomförts i
syfte att beskriva den studerade populationen. I det bivariata analysarbetet
har chi-två-test, samt i fall med lågt förväntad frekvens Fishers exakta test
använts, för att analysera sambandet mellan de oberoende
kategorivariablerna och den binära beroendevariabeln. Vidare har oberoende
t-test använts för att analysera sambandet mellan kontinuerliga variabler och
beroendevariabeln. Skillnader mellan grupper bedömdes som statistisk
signifikanta då p-värdet för jämförelsen var lägre än 0,05. I den multivariata
analysen inkluderades endast de variabler som nådde statistisk signifikans på
bivariat nivå.
I den första delstudien utgjordes den logistiska regressionsmodellen av
faktorer som relaterade till demografi, beroendevård, psykisk hälsa,
kriminalitet samt missbrukets/beroendets omfattning och hur dessa var
förknippade med att ha varit i läkemedelsassisterad behandling med
buprenorfin eller metadon under ett år eller mer. Även i delstudie två
inkluderades faktorer av ovan beskrivna karaktär men då i syfte att identifiera
samband mellan olika typer av bakgrundsfaktorer och att befinna sig i
läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin eller metadon under ett år
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eller mer, parallellt med arbete. I delstudie tre användes logistisk regression
för att identifiera faktorer relaterade till demografi och beroendevård
associerade med opioidrelaterad dödlighet. Även i den fjärde och sista
delstudien har en logistisk regressionsmodell skapats. En modell
innehållande demografiska faktorer men även faktorer som relaterade till
psykisk hälsa samt erfarenhet av trauma, faktorer som är förenade med att ha
befunnit sig i psykiatrisk slutenvård ett år före inskrivning i LVM vård. Som
det framgår ovan har samma typ av multivariata analysmodell, logistisk
regression, använts i samtliga fyra delstudier.
För varje oberoende variabel i respektive regressionsmodell, redovisas pvärde, oddskvot samt 95-procentigt konfidensintervall för oddskvoten.
Oddskvoten anger förändringen i odds för att tillhöra den ena av de två
värdena på den binära beroendevariabeln, exempelvis läkemedelassisterad
behandling (Nej/Ja). Oddskvoten kan tolkas som förhållandet mellan oddset
för ett resultat i en grupp jämfört med det i en annan grupp.
Andra typer av statistiska analysmetoder har emellertid prövats men har på
grund av begränsningar i det empiriska materialet eller designmässiga skäl
inte använts, eller endast använts i analysarbetet för att hantera olika typer av
problem som exempelvis multikollinearitet. I den mån multikollinearitet, det
vill säga en allt för hög samvariation (korrelation) mellan två eller fler
variabler, förekommit har det hanterats på två olika sätt i de olika
delstudierna. Dels genom att lägga samman variabler med en hög
samvariation, vilket gjordes i delstudie fyra. Variablerna Experience of trauma
before onset drug use samt Experience of trauma after drug use onset är båda
exempel på detta. De båda utgör sammanslagningar av tre ursprungsvariabler
som båda mäter erfarenhet av fysiska, psykiska och sexuella övergrepp förerespektive efter drogdebut. I fall då en sammanslagning av variabler som
samvarierar inte bedömts möjlig med hänsyn till att den sammanlagda
variabeln skulle bli allt för oprecis har multikollinearitet hanterats genom att
kontrollera för effekten av den första variabeln på den andra genom ett
likelihood kvottest. Detta för att bedöma effekten av att inkludera samtliga av
de samvarierande variabler i analysen och vad det i så fall skulle innebära för
resultatet. Utifrån likelihood kvottestet framgick emellertid att de två
variablerna, ”history of difficulty’s controlling behavior” och ”history of
experienced depression” inte bidrog till att regressionsmodellen tappade i
förklaringsvärde när de inkluderades i analysen, trots den höga nivån av
samvariation.
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Material
Registerdata
De fyra delstudier som utgör avhandlingens empiriska grund bygger på analys
av data från fyra olika register som innehåller uppgifter relaterat till
opioidberoende eller annan information av betydelse för att förstå
opioidberoende.
Det första registret, ASI08, bygger på uppgifter som inhämtats med ASI
(Addiction Severity Index) och rör omkring 14 000 individer varav samtliga
haft öppenvårdskontakt med socialtjänsten i 50 svenska kommuner 2002 till
2008. Det motsvarade omkring en tredjedel av alla kommuner som använde
ASI i Sverige 2005. I termer av generaliserbarhet visar en jämförelse mellan
data från ASI-08 och data från SCB (folkbokföring) att ASI- 08 är
representativt för befolkningen i sin helhet, dock med en viss
överrepresentation från kommuner med större befolkning (Armelius &
Armelius, 2011; Armelius, Nyström, Engström, & Brännström, 2009).
Det andra registret, DOK – dokumentationssystem inom missbruksvården –
innehåller uppgifter om 5 007 individer som vårdats under tvång med stöd av
LVM (Lag 1988:870 om vård av missbrukare i vissa fall) vid olika institutioner
inom Statens institutionsstyrelse (SiS) mellan åren 2001 till 2009. DOK
används i verksamheten med syfte att samla in information som bildar
underlag
till
verksamhetsbeskrivning,
självutvärdering
och
kvalitetsutveckling samt utgör även underlag till behandlingsplanering såväl
som uppföljning. På nationell nivå kan material som inhämtats med hjälp av
DOK-intervjun bidra till kunskapsutveckling men även ligga till grund för
forskning (Jenner & Segraeus 1996; 2005; IKM 1999).
Utöver
ovan nämnda
register
används även
Socialstyrelsens
dödsorsaksregister som innehåller information om när och vad en individ dött
av, samt Socialstyrelsens patientregister som innehåller information relaterat
till slutenvård. I de två studier som bygger på data från SiS har DOK
registerdata länkats samman med mortalitetsdata, dödsorsaksregistret, samt
data från patientregistret. Länkningen har gjort det möjligt att mer ingående
kunna studera mortalitet. D.v.s. se vilka som avlidit till följd av
opioidrelaterade omständigheter, vad som kännetecknar dessa individer samt
identifiera och beskriva vilka inom populationen opioidberoende som vårdats
enligt LVM och som även har vårdats inom den psykiatriska slutenvården.
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Population
ASI-populationen
Med opioidberoende individer i frivillig vård avses individer som har haft
kontakt med den kommunala psykosociala vården av missbrukande individer
– Socialtjänsten – och blivit utredda utifrån Addiction Severity Index (ASI)
2002-2008. De har även rapporterat att de använt heroin ≥ 3 dagar per vecka
under ≥ 1 år och/eller använt andra opioider/opiater ≥ 3 dagar per vecka
under ≥ 1 år och har aldrig varit i behandling för alkoholmissbruk (n = 2 638).
DOK-populationen
Med opioidberoende i tvångsvård avses 983 vuxna opioidberoende individer
som vårdats enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
under perioden 2001-2009. De har utretts med dokumentationsinstrumentet
DOK, (Dokumentationssystem inom missbruksvården) samt har rapporterat
att de använt heroin och/eller andra opioider/opiater regelbundet under ≥ 1
år.
I avhandlingens tredje delstudie, mortalitetsartikeln, utgörs populationen av
888 individer som utretts med dokumentationsinstrumentet DOK
(Dokumentationssystem inom missbruksvården) samt har rapporterat att de
använt heroin och/eller andra opioider/opiater regelbundet under ≥ 1 år.
Bakgrunden till att populationen i den tredje studien skiljer sig åt med 95
individer grundar sig i att vi valde att exkludera samtliga som inte hade dött
av opioidrelaterade omständigheter för att få en tydlig outcome.
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Sammanfattningar
delstudier

av

avhandlingens

Artikel I – Predisposing, enabling and need factors of heroin
addicts’ using prescribed methadone or buprenorphine for a
year or longer: An exploratory study of drug treatment for
heroin addicts in the Swedish welfare system
Syfte och metod
Syftet med studien var att utifrån nationella registerdata (ASI-data) avseende
2 638 opioidanvändare (heroin och andra opiater) under perioden 20022008 närmare undersöka sambandet mellan predisponerande-,
möjliggörande- och vårdbehovsfaktorer och att ha medicinerat med ordinerat
metadon eller buprenorfin under ett år eller mer.
Predisponerande faktorer: ålder, kön och utbildning (antal år).
Möjliggörande faktorer: arbete.
Vårdbehovsfaktorer: Antal missbruksbehandlingar – öppenvård såväl
som slutenvårdsbehandling, erfarenhet av tvångsvård, psykiatrisk öppenvård,
psykiatrisk slutenvård, antal år av regelbunden användning av heroin eller
andra opiater tre dagar i veckan eller mer och att ha åtalats för brott.
Beroendevariabel: regelbunden medicinering med
buprenorfin enligt ordination, i ett år eller mer (Nej/Ja).

metadon

eller

Resultat
Den logistiska regressionsmodellen visar att vårdbehovsfaktorer; det vill säga
individer med fler antal missbruksbehandlingar (OR=1,03, 95% CI: 1.03,
1.05), som använt opioider regelbundet under längre tid (OR=1,03, 95% CI:
1,03, 1,05) och som i större utsträckning hade åtalats för brott (OR=2,67, 95%
CI: 1,60, 4,47) var mer sannolika att medicinera med metadon eller
buprenorfin enligt ordination. Studien visar vidare på en stark association
mellan den predisponerande faktorn arbete och benägenhet att medicinera
(OR=19.53, 95% CI: 13,43, 28,41). Individer med arbete var följaktligen över
19 gånger mer benägna att medicinera med metadon eller buprenorfin enligt
ordination i jämförelse med de som var utan arbete.
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Slutsatser
Av de faktorer som framträdde som betydelsefulla var framförallt den
möjliggörande faktorn arbete särskilt iögonfallande. Den logistiska modellen
visade på ett starkt samband mellan arbete och benägenhet att medicinera, då
arbete var associerat med en förhöjd sannolikhet att medicinera med över 19
gånger (OR=19,53, 95% CI: 13,43, 28,41). Fyndet är särskilt intressant
eftersom det finns beskrivet i forskning att individer som är föremål för
läkemedelsassisterad behandling med metadon eller buprenorfin överlag
tillhör en socialt marginaliserad grupp (Petersson, 2013). Vår studie motsäger
inte detta men visar likväl att det kan finnas ett antal individer i denna grupp
som utifrån att de har arbete är mer socialt integrerade som ett resultat av
arbetets integrerade funktioner, arbetskamrater, kollegialt stöd etc. Till detta
bör man även addera hur arbetets ekonomiska ersättning bidrar till
oberoende och självständighet. Det är faktorer som sammantaget kan antas
bidra till ökad benägenhet att medicinera.
Övriga faktorer som framträdde som betydelsefulla i beskrivningen av vad
som skiljer dem som inte medicinerar från de som medicinerar var
vårdbehovsfaktorn kriminalitet – ha åtalats för brott, erfarenhet av ett fler
antal missbruksbehandlingar samt att under längre tid regelbundet använt
opioider (heroin eller övriga opiater). Vårdbehovsfaktorerna kan
sammantaget beskrivas som överensstämmande med inklusionskriterierna i
de föreskrifter som omgärdade läkemedelsassisterad behandling under den
tid som datamaterialet inhämtades, 2002-2008 (SOSFS 1990:16; SOSFS
2004:8). Det var överlag individer som hade en svår medicinsk och social
situation som blev och skulle bli föremål för läkemedelsassisterad behandling
(Socialstyrelsen, 2004). Detta eftersom behandlingsmetoden inte var ämnad
för samtliga opioidberoende individer utan främst de med svårast
problembild. Det bör dock poängteras att 2004 års revidering av riktlinjerna
ledde till att läkemedelsassisterad behandling blev mer tillgänglig och kom
fler opioidberoende individer tillgodo (SOSFS 2004:8). Ett visst mått av
selektion kvarstod dock, se bakgrundskapitlet för mer ingående beskrivning.
Sammantaget
visar
studien
att
opioidberoende
individer
i
läkemedelsassisterad behandling, trots sin bakgrund och som en följd av
arbete kan vara mer socialt integrerade vilket tycks påverka benägenheten att
befinna sig i behandling.
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Artikel II – Factors associated with work and taking
prescribed methadone or buprenorphine among Swedish
opiate addicts
Syfte och metod
Det övergripande syftet med studien var att utifrån registerdata (ASI-data) för
2 638 opioidberoende12 under perioden 2002-2008 undersöka sambandet
mellan:
Predisponerande faktorer: ålder, kön, utbildning och föräldrastatus.
Möjliggörande faktorer: totalt antal år i arbete, typ av arbete och bostad.
Vårdbehovsfaktorer: historia av frivillig missbruksbehandling –
öppenvård såväl som slutenvård, erfarenhet av tvångsvård (LVM),
medicinering för psykiska problem, ha övervägt självmord, självmordsförsök,
ASI:s sammanlagda mått avseende psykisk hälsa (ASI composite score) och
ha åtalats för brott.
Beroendevariabel: befinna sig i arbete parallellt med regelbunden
medicinering med metadon eller buprenorfin enligt ordination, i ett år eller
mer (Nej/Ja).
Resultat
Utifrån den logistiska regressionsmodellen framgår att individer med
predisponerande faktor: kön (man) (OR=0,5, 95% CI: 0,32, 0,82), utbildning
(OR=1,07, 95% CI: 1,01, 1,14) och föräldraskap (OR=7,08, 95% CI: 4,60,
10,90). Vårdbehovsfaktor: sluten missbruksvård (OR=1,05, 95% CI: 1,02,
1,08), medicinering för psykiska problem (OR=8,43, 95% CI: 5,37, 13,24)
samt erfarenhet av att ha åtalats för brott (OR=3,23, 95% CI: 1,85, 5,64) var
mer sannolika att befinna sig i arbete samt medicinerade med ordinerat
metadon eller buprenorfin under ett år eller längre.
Slutsatser
Resultaten visar på ett samband mellan flera predisponerande faktorer: kön
(man) och utbildning vad gäller sannolikheten att befinna sig i arbete och
parallellt medicinera med metadon eller buprenorfin. Därtill framträder ett
12 I artikeln används begreppet ”opiat addicts”, vilket översätts som opiatmissbrukare. Det görs dock ingen
distinktion mellan opiater och opioider eller mellan missbruk och beroende varav begreppet opioidberoende
används i summeringen av artikeln.
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starkt samband mellan föräldraskap och att befinna sig i arbete och
medicinera med metadon eller buprenorfin. Fyndet överensstämmer med
tidigare forskning (Grönbladh et al., 2010; Lundgren et al., 2007) som
identifierat ett samband mellan föräldraskap, inträde i och kvarstannande i
behandling. Det är av betydelse att betona att studiens föräldraskap avser
föräldraskapet i sig, som associerat med benägenhet att arbeta och medicinera
med metadon eller buprenorfin, inte att ha vårdnaden om och/eller bo
tillsammans med hemmavarande barn som Saum et al. (2007) föreslagit. I
relation till utbildningsnivå visar vår studie att utbildning, de individer som
gått längre i skola, är mer sannolika att arbeta och medicinera med metadon
eller buprenorfin. Även om analysen inte visar mer än 9 månaders skillnad i
faktisk tid mellan grupperna föreligger en statistiskt säkerställd skillnad
mellan individer i läkemedelsassisterad behandling i förhållande till dem utan
behandling.
I likhet med delstudie ett framträder även vårdbehovsfaktorerna erfarenhet
av sluten missbruksvård samt erfarenhet av att blivit åtalad för brott i den
andra delstudien, faktorer som relaterar till inklusionskriterierna för
läkemedelsassisterad behandling vid den tidpunkt då datamaterialet
samlades in. Behandlingen var då ämnad för opioidberoende individer med
en svår medicinsk och social situation (Socialstyrelsen, 2004; SOSFS 1990:16;
SOSFS 2004:8). Den vårdbehovsfaktor som emellertid sticker ut är
medicinering mot psykiska problem. Studien visar att medicinering med
psykofarmaka ökade benägenheten att befinna sig i arbete parallellt med
läkemedelsassisterad behandling med metadon eller buprenorfin med över 8
gånger (OR=8,43, 95% CI: 5,37, 13,24). Studien visar på en hög nivå av
psykiska problem inom gruppen opioidberoende. Resultaten visar även att de
individer som har en bakgrund med psykofarmaka också har en högre nivå av
social funktion, sannolikt till följd av en tillfredställande medicininställning.

Artikel III – Cause of death: factors associated with opioid
related mortality among opioid users in the Swedish
substance use compulsory care system
Syfte och metod
Syftet med studien var att närmare identifiera demografiska faktorer,
behandlingshistoria, psykiatrisk vårdhistoria, straffrättslig historia och
missbruksrelaterade faktorer associerade med opioidrelaterad dödlighet.
Detta utifrån en population av 888 opioidberoende individer som vårdats
enligt LVM mellan 2001-2009 och vid uppföljning 2011 avlidit till följd av
opioidrelaterad orsaker.
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Datamaterialet i den här studien utgörs av DOK-data som länkats med
mortalitetsdata.
Demografiska faktorer: kön, ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet.
Behandlingshistoria: erfarenhet av öppenvård, slutenvård, erfarenhet av
öppenvård ≤ 6 månader, slutenvård ≤ 6 månader, erfarenhet av LVM-vård
samt läkemedelsassisterad behandling.
Psykiatrisk vårdhistoria: ha upplevt ångest, svårigheter att kontrollera
våldsamt beteende, depression, erfarenhet av psykiatrisk öppenvård och
slutenvård.
Beroendets svårighetsgrad: alkoholanvändning ≤ över de senaste 30
dagarna, använt bensodiazepiner samt ha injicerat narkotika.
Beroendevariabel: den binära beroendevariabeln kategoriserar ifall en
individ avlidit till följda av opioidrelaterade orsaker (Nej/Ja).
Resultat
Utifrån den logistiska regressionsmodellen framgår att kön (man) (OR=1,99,
95% CI: 1,11, 3,59) och erfarenhet av öppenvårdsbehandling för
missbruksproblem (OR=1,74, 95% CI: 1,03, 2,91) var associerat med
opioidrelaterad mortalitet.
Slutsatser
Det är väl etablerat i befintlig forskning om vård av individer med missbruk
och beroendeproblematik att behandling och retention i behandling minskar
sannolikheten för en för tidig död (se Drak, Degenhardt, Mattick, 2007).
Därtill är det även känt att uteslutning ur, eller i förtid avbruten, behandling
ökar risken för en för tidig död (Drak et al., 2007; Gjersing et al., 2013). Med
detta i åtanke, hur bör vi tolka det faktum att studien visar att mer erfarenhet
av öppenvård var associerat med en nästintill dubbelt så stor risk att dö i
opioidrelaterade omständigheter jämfört med de som saknade erfarenhet av
öppenvård (OR = 1,74)?
En tänkbar förklaring är att för den specifika gruppen ”opioidberoende i LVMvård som dör i opioidrelaterade omständigheter” var öppenvård en otillräcklig
vårdinsats, med hänsyn till missbrukets omfattning. Ett potentiellt sätt att
motverka en för tidig död skulle kunna vara att i ett tidigare skede överväga
slutenvård eller LVM-vård.
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Den här studien visar även en typisk demografisk egenskap som tidigare
presenterats i forskning om opioidrelaterad dödlighet, nämligen att de som
dör övervägande är män (Calcaterra et al., 2013; Darke et al., 2010; Paulozzi,
2012). Att vara man var i vår studie associerat med en nästan dubbelt så stor
sannolikhet att dö i förtid till följd av opioidrelaterade orsaker (OR = 1,99)
jämfört med att vara kvinna. En möjlig förklaring är att män överlag tenderar
att vara mer benägna att exponera sig för risker samt är mer engagerade i
aktiviteter förenade med förhöjd risk, exempelvis för olyckor. I en rapport från
Socialstyrelsen som fokuserar på mortalitet bland illegala opioidanvändare i
Sverige framgår att 2/3 var män (Socialstyrelsen, 2016). Det är uppgifter som
även styrks av internationell forskning som gör gällande att användning av
opioider är den dominerande orsaken till en för tidig död bland män med
beroendeproblem (Darke et al., 2007).
Avslutningsvis visar studiens resultat att opioidrelaterad mortalitet för
individer i LVM-vård tycks prediceras av individuell karakteristika, kön (man)
samt karakteristika relaterad till beroendet, d.v.s. erfarenhet av öppenvård.

Artikel IV – Factors associated with experience of
hospitalization for mental health disorders among opioid
users in a compulsory care setting
Syfte och metod
Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning opioidberoende
individer inom den svenska LVM-vården även lider av samsjuklighet, psykisk
ohälsa/sjukdom och beroende. Därtill var avsikten att identifiera
bakgrundsfaktorer associerade med samsjuklighet hos opioidberoende
individer som vårdats inom den psykiatriska slutenvården ≤1 år innan
inskrivning i LVM-vård.
Datamaterialet i den här studien utgörs av länkat data, DOK-data och
patientregisterdata.
Demografiska faktorer: kön, ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet.
Psykisk hälsa: erfarenhet av ångest, ha erfarit svårigheter att kontrollera
våldsamt beteende, erfarenhet av depression samt självmordsförsök.
Upplevt trauma: upplevt trauma före missbruksdebuten, upplevt trauma
efter missbruksdebuten, psykologiska problem i uppväxtmiljön samt
missbruk i uppväxtmiljön.
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Blandmissbruk: under de senaste 30 dagarna ha använt flera medel per
dag.
Beroendevariabel: den binära beroendevariabeln kategoriserar om en
individ inom ett år före inskrivning i LVM-vård har vårdats inom den
psykiatriska slutenvården för psykisk ohälsa (Nej/Ja)
Resultat
Utifrån den logistiska regressionsmodellen framgår att depression (OR=1,54,
CI: 1,12, 2,11), självmordsförsök (OR=1,44, 95% CI: 1,01, 1,95) samt att ha
upplevt psykologiska problem i uppväxtmiljön (OR=1,40, 95% CI: 1,01, 1,87)
var associerat med samsjuklighet, opioidberoende och psykisk ohälsa.
Slutsatser
Den aktuella studien visar specifikt på ett samband mellan självmordsförsök,
depression, ha upplevt psykologiska problem i uppväxtmiljön och psykiatrisk
samsjuklighet för opioidberoende individer i LVM-vård.
Erfarenhet av depression var i studien signifikant associerat med
samsjuklighet, beroende och psykisk ohälsa. Genom åren har flertalet studier
producerats med ambition att förklara sambandet mellan opioidberoende och
depression. I en studie av Goesling och medarbetare (2015) framhåller
författarna att förhållandet mellan opioidanvändning och depression kan
förstås i termer av tre övergripande hypoteser. Den första hypotesen gör
gällande att individer som lider av depression kan vara mer smärtkänsliga
alternativt uppleva smärta annorlunda, vilket leder till ökad risk för missbruk
av smärtstillande läkemedel – opioider – och i förlängningen opioidberoende
(Hermesdorf, Berger, Baune, Wellmann, Ruscheweyh, Wersching, 2016). Den
andra hypotesen tar fasta på sambandet mellan psykisk sjukdom och
beroende och framhåller att individer som lider av psykiska sjukdomar, till
exempel bipolär sjukdom är mer sannolika att utveckla ett beroende som ett
resultat av den psykiska sjukdomen, exempelvis genom självmedicinering
(Darke et al., 2007; Edlund, Steffick, Hudson, Harris, Sullivan, 2007; Martins,
Keyes, Storr, Zhu, Chilcoat, 2009). Den tredje och sista hypotesen fokuserar
på sambandet mellan emotionell smärta och opioidberoende. Mer precist det
faktum att opioider även används för att lindra emotionell smärta (Sullivan,
Edlund, Steffick & Unützer 2005; Sullivan, Edlund, Zhang, Unutzer & Wells
2006). Vilken av de tre hypoteserna som ligger närmast det samband som
framträder i vår studie är inte givet och det är troligt att sambandet härrör
från en kombination av samtliga beskrivna hypoteser, trots att den andra
hypotesen är den som tydligast relaterar till psykisk ohälsa.
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Rörande självmord har tidigare forskning funnit ett samband mellan
missbruk och en förhöjd självmordsrisk (Hawton et al, 1993; Öjehagen 2011).
Överlag tycks självmordsförsök vara vanligare bland individer med en
beroendeproblematik än befolkningen i övrigt (Fridell, Hesse, Nyhlén, 2007).
Bland personer som försöker ta livet av sig är självmordsförsök att betrakta
som en tydlig markör för allvarlig psykisk sjukdom (WHO, 2008). I relation
till detta visar forskning att användning av opioider (Borges et al. 2000) i
kombination med allvarlig psykisk sjukdom (Chatham et al. 1995) ökar risken
för självmord. Därtill finns ett väl etablerat samband mellan en historia av
tidigare självmordsförsök och framtida självmordsförsök (Brown, Beck, Steer
& Grisham, 2000; Ribeiro, Franklin, Fox, Bentley, Kleiman, Chang, & Nock,
2016). Utifrån vår studie framgår att mer än 45% av den studerade
populationen hade försökt ta livet av sig.
Vidare visar studien att det finns ett samband för opioidberoende individer
mellan att ha upplevt psykologiska problem i uppväxtmiljön och
samsjuklighet senare i livet. Resultatet är jämförbart med tidigare studier som
finner att tidiga erfarenheter av långvarig stress till följd av miljöbetingade
faktorer som exempelvis fysiska, psykologiska och sexuella övergrepp
(Khoury m.fl., 2010; NIDA, 2010), ogynnsamma familjeförhållanden,
bristande föräldrakontroll och låg socioekonomisk status är förknippad med
en ökad risk för såväl missbruk som psykisk ohälsa (Kendler et al. 2003). I
slutändan finns även en förhöjd risk för samsjuklighet, beroende och psykisk
ohälsa/sjukdom. Studien belyser vidare att psykisk ohälsa/sjukdom är vanligt
förekommande bland opioidberoende individer (jmf. Brooner et al., 1997;
Krausz, Degkwitz, Kühne, Verthein, 1998). Av de 983 individer som vårdats i
enlighet med LVM hade över 40% vårdats inom den psykiatriska slutenvården
året innan de blev föremål för LVM-vård. Detta fynd indikerar en hög nivå av
samsjuklighet inom den studerade populationen.
Studiens resultat visar att det finns behov av att noga utreda när och under
vilket lagrum tvångsmedel ska tillämpas för att säkerställa att rätt typ av vård
ges. Vidare framgår att det också finns ett behov av att samordna
behandlingsinsatserna mellan beroendevården och psykiatrin så att vården
sker genom integrerade insatser med den enskildes bästa i fokus.
Avslutningsvis visar studien att en stor andel av de opioidberoende individer
som vårdas enligt LVM (över en tredjedel) även har vårdats i psykiatrisk
slutenvård det närmaste året innan de blev föremål för LVM-vård. Detta tyder
på att en betydande del av de opioidberoende individerna i LVM-vård lider av
samsjuklighet, beroende och psykisk ohälsa/sjukdom. Detta bekräftas av att
42% av de 359 individer som vårdats inom den psykiatriska slutenvården ett
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år före inskrivning i LVM-vård på nytt hade vårdats inom den psykiatriska
slutenvården ett år efter avslutad LVM-vård.

54

Diskussion och slutsatser
I den här avhandlingen har jag studerat opioidberoende i två vårdgivande
kontexter: en frivillig läkemedelsassisterad behandling och en tvingande,
LVM-vård. Detta har jag gjort genom att studera sambandet mellan
individfaktorer och sociala faktorer hos personer som är beroende av opioider
samt hur de är associerade med: a) läkemedelsassisterad behandling; b)
mortalitet och samsjuklighet. Jag har vidare haft ambitionen att identifiera,
analysera samt söka en teoretisk förståelse för variationer av
bakgrundsfaktorer som kännetecknar olika typer av utfall. D.v.s. befinna sig i
läkemedelsassisterad behandling, mortalitet, samsjuklighet, samt om
nämnda utfall går att förstå i relation till socialt sammanhang. Avhandlingen
har vidare analyserat vilka typer av bestämningsfaktorer som framträder som
betydelsefulla vad gäller utfallet av läkemedelsassisterad behandling och
LVM-vård för opioidberoende individer. Ett särskilt fokus har varit det sociala
sammanhangets betydelse. Detta utifrån att det sociala sammanhangets
betydelse för utfallet av missbruks- och beroendevård mycket sällan fokuseras
på inom forskning om missbruk och beroende. Sammantaget visar
avhandlingens delstudier att följande faktorer framträder som betydelsefulla:
kön, arbete, utbildning, föräldraskap, psykologiska problem i uppväxtmiljö,
erfarenhet av öppen och sluten missbruksvård, antal år av regelbunden
användning av opioider, antal missbruksbehandlingar, ha blivit åtalad för
brott, medicinera med psykofarmaka och självmordsförsök. Faktorer av
individuell såväl som social karaktär är alltså av betydelse och bör analyseras
i relation till utfallet av vård.
Jag har valt att strukturera kapitlet på följande sätt. Inledningsvis återkopplar
jag resultaten från avhandlingens delstudier mer ingående, i relation till
avhandlingens övergripande frågeställningar. Därefter övergår kapitlet till en
metodologisk reflektion för att senare avslutas med en diskussion rörande hur
avhandlingens resultat kan förstås i relation till praktiskt arbete med individer
som missbrukar och är beroende av opioider.

Den läkemedelsassisterade behandlingskontexten
I det här avsnittet tar jag min utgångspunkt i avhandlingens första delfråga,
det vill säga den frågeställning som fokuserar på att identifiera och tolka
bakgrundsfaktorer som är betydelsefulla för att förstå vad som kännetecknar
opioidberoende individer i läkemedelsassisterad behandling, samt
läkemedelsassisterad behandling parallellt med arbete. Avsnittet börjar med
att jag mer ingående redogör för de fynd som framträder i avhandlingens
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första delstudie för att därefter övergå till de fynd som framträder i den andra
delstudien.
Avhandlingens första delstudie fokuserar närmare på vad som kännetecknar
opioidberoende individer i läkemedelsassisterad behandling. Studien visar att
det till stor del är typiska behandlingsrelaterade faktorer som framträder,
faktorer som är direkt relaterade till beroendet. Det rör sig alltså om den typen
av bakgrundsfaktorer som går att förstå som produkter av beroendet och en
tillvaro präglad av missbruk. Mer precist rör det sig om antal år av
regelbunden användning av opioider och antal missbruksbehandlingar,
frivillig vård. Det är karakteristika som är avhängigt beroendet. Enkelt
uttryckt: en individ som inte är beroende av opioider eller inte har missbrukat
opioder kommer inte heller att uppvisa den här typen av karakteristika.
Vidare bör antal år av regelbunden användning av opioider och antal
missbruksbehandlingar förstås i relation till kontext, läkemedelsassisterad
behandling, men även som indikatorer på beroendets svårighetsgrad. Med
detta menar jag att när materialet som ligger till grund för avhandlingen
inhämtades omgärdades läkemedelsassisterad behandling av tydliga kriterier
rörande när och hur läkemedelsassisterad behandling fick ges. Kriterierna kan
även förstås som inklusionskriterier då det i all väsentlighet är dem som
tydliggör när läkemedelsassisterad behandling får ges. Inklusionskriterierna
har vidare gemensamt att om en individ inte uppfyller behandlingskriterierna
som anges i föreskrifterna exkluderas han eller hon från möjligheten att
erbjudas läkemedelsassisterad behandling.
Utifrån 1990 års föreskrifter framgår exempelvis att individen skulle ha fyra
års dokumenterat missbruk av opiater (heroin) för att kunna erbjudas
läkemedelsassisterad behandling med metadon samt skulle ha gjort ett
minimum av tre försök att genom psykosocial vård upphöra med missbruket
(Johnson, 2013; SOSFS 1990:16). Trots att 2005 års föreskrifter (SOSFS
2004:8) innebar att behandlingen blev mer tillgänglig och kom fler individer
till godo kvarstod flertalet av inklusionskriterierna, om än i en annan form.
Mot bakgrund av ovanstående bör följaktligen antal år av regelbunden
användning av opioider men även antal missbruksbehandlingar förstås. Det
är även rimligt att förvänta sig att antal år med regelbunden användning av
opioider samt antal missbruksbehandlingar associeras med att befinna sig i
läkemedelsassisterad behandling eftersom de så tydligt relaterar till
kriterierna rörande möjligheten att få läkemedelsassisterad behandling.
Mot bakgrund av ovanstående beskrivning blir det tydligt att föreskrifterna
för läkemedelsassisterad behandling medförde att det var de individer som
hade svårast konsekvenser av sitt opioidberoende som fick tillträde till
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behandlingen, de som var mest utsatta. Det är dock en sanning med
modifikation eftersom förestående rättegångar eller planerade fängelsestraff
exkluderar individer från möjligheten att beredas vård i läkemedelsassisterad
behandling (Svensson, 2005). Med hänsyn till att det i praktiken innebär att
individen inte kan antas ha en acceptabel valfrihetssituation (Åberg,
Grönberg, Persson, Gerdner, 2001). Detta är ett exempel på hur övergripande
strukturella bestämningsfaktorer
påverkar enskilda opioidberoende
individers tillträde till behandlingen.
Beträffande kriminalitet framträder i avhandlingens första delstudie åtalad
för brott som förenat med att befinna sig i läkemedelsassisterad behandling.
Mer precist, att ha varit åtalad för brott var i den första delstudien associerat
med nästan 3 gånger förhöjd sannolikhet att befinna sig i
läkemedelsassisterad behandling med metadon eller buprenorfin. Ett fynd
som bör förstås i relation till att all icke medicinsk hantering av narkotika är
kriminaliserat i Sverige sedan 1988. Det är ett narkotikapolitiskt beslut som
inneburit att individer som är beroende av narkotika görs kriminella utifrån
det de är beroende. Det är ett resonemang som även innebär att effekten
(bruket) av sjukdomen (beroendet) bemöts och hanteras med straffrättsliga
åtgärder. För att nyansera resonemanget bör det även tilläggas att det finns
ett starkt samband mellan missbruk/beroende och annan typ av kriminalitet,
t.ex. stöldbrott eller tillgreppsbrott. Med ovanstående resonemang vill jag
synliggöra att anledningen till att individer som är beroende av opioider i
större utsträckning har en historia av kriminalitet och rättsliga påföljder även
kan härledas till beroendet av narkotika. Det bör alltså inte enbart förstås som
ett resultat av att de begår brott för att finansiera missbruket, även om det
också förekommer, utan bör även ses som ett resultat av att all hantering av
narkotika i Sverige är kriminaliserat, inklusive eget bruk. Utifrån
avhandlingens första delstudie framgår att nästintill 80% av individerna i
studien någon gång har åtalats för brott. En siffra som bekräftar sambandet
mellan kriminalitet och opioidberoende i en vidare mening.
Beträffande läkemedelsassisterad behandling och vad som kännetecknar
individer i läkemedelsassisterad behandling visar avhandlingens första
delstudie att arbete sticker ut som särskilt iögonfallande. Mer precist var
individer med arbete mer än 19 gånger mer sannolika att befinna sig i
läkemedelsassisterad behandling i jämförelse med de utan arbete. Det är ett
fynd som är intressant av flera anledningar. Till att börja med både bidrar det
till, och problematiserar, den gängse uppfattningen om opioidberoende
individer som en särskilt socialt utsatt grupp. Ett påstående som i många
avseenden stämmer, men som det likväl finns skäl att nyansera och resonera
kring. Detta med hänsyn till att den rådande bilden av gruppen
opioidberoende är att den består av en samling individer med liknande
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historia och erfarenheter och följaktligen har behov av liknande insatser.
Avhandlingen visar att gruppen opioidberoende i själva verket utgörs av olika
subgrupper med olika typ av erfarenheter och problembild med den
gemensamma nämnaren att de är beroende av opioider. Det finns alltså skäl
att nyansera den rådande uppfattningen om vilka egenskaper som
kännetecknar opioidberoende individer, för att på så vis kunna optimera de
vårdinsatser som riktas mot gruppen. Avhandlingens första delstudie visar att
arbete är en sådan egenskap. För individer som är beroende av opioider är
arbete att betrakta som en resurs. Arbete bidrar till att individer som är
beroende av opioider trots sin historik kommer i vård, d.v.s.
läkemedelsassisterad behandling. Arbete blir särskilt betydelsefullt för
individer med en beroendeproblematik utifrån den struktur och
socialiserande effekt som arbete har, d.v.s. arbetets så kallade latenta
funktioner. Avhandlingens första delstudie visar att individer som är
beroende av opioider med hjälp av ett arbete troligen kan leva ett värdigt liv
utifrån att arbete ökar sannolikheten för att påbörja läkemedelsassisterad
behandling. Detta har i sin tur sannolikt tydliga hälsofrämjande effekter som
minskat drogbruk och kriminalitet. Jag kommer att återkomma till arbete och
arbetets betydelse längre fram i diskussionen.
Avhandlingens andra delstudie följer samma tema som den första, dock med
den skillnaden att fokus ligger på opioidberoende individer i
läkemedelsassisterad behandling parallellt med att de är i arbete. Mer precist
är syftet med studien att identifiera karakteristika förknippad med att befinna
sig i läkemedelsassisterad behandling parallellt med arbete.
Studien visar att män är mer sannolika att befinna sig i läkemedelsassisterad
behandling parallellt med arbete. Därtill visar studien, i likhet med den första
delstudien, att de opioidberoende individer som befinner sig i
läkemedelsassisterad behandling parallellt med arbete även kännetecknas av
karakteristika som kan förstås som ett resultat av beroendet och ett liv i
missbruk. I direkta ordalag rör det sig om att ha varit åtalad för brott samt ha
erfarenhet av sluten missbruksvård. Eftersom jag tidigare redogjort för åtalad
för brott som en markör för kriminalitet kommer jag i det fortsatta
resonemanget inte närmare gå in på kriminalitet i relation till opioidberoende
individer i läkemedelsassisterad behandling parallellt med arbete. Vad gäller
erfarenhet av sluten missbruksvård framträder det emellertid som en
beskrivande faktor för individer som befinner sig i läkemedelsassisterad
behandling parallellt med arbete. Det är en typ av karakteristika som går att
förstå i relation till missbruket och beroendets omfattning men relaterar även
tydligt till inklusionskriterierna för läkemedelsassisterad behandling. Hur
bakgrundskarakteristika
förstås
i
relation
till
kontexten
för
läkemedelsassisterad behandling redogörs mer ingående för ovan.
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Innan jag går vidare och resonerar kring innebörden av sluten missbruksvård
vill jag poängtera att det är av vikt att betona att sluten missbruksvård inte är
detsamma som tvångsvård (LVM-vård). Sluten missbruksvård innebär att
den enskilde vistas på institution (t.ex. HVB-hem) i heldygnsvård under
frivilliga former. Slutenvård aktualiseras om den enskildes övergripande
situation är starkt påverkad av missbruket och öppenvård bedöms vara
otillräckligt. Det sistnämnda är ofta ett resultat av att den enskilde till följd av
missbruket befinner sig i en särskilt utsatt livssituation där vården inte kan
tillgodoses under öppna former. Sluten missbruksvård är liksom tidigare
nämnt en typ av karakteristika som svarar mot kriterierna för att påbörja
läkemedelsassisterad behandling. I den meningen är det också rimligt att
förvänta sig att denna typ av karakteristika ska framträda. Det visar att de
opioidberoende individer som får läkemedelsassisterad behandling i delstudie
två har en svår beroendeproblematik. För individer med en svårare
beroendeproblematik, i kombination med exempelvis problem av social
karaktär, ger sluten missbruksvård ofta bättre resultat (SOU 2005:82).
Erfarenhet av att i större utsträckning ha vårdats inom den slutna
missbruksvården, indikerar alltså att individerna i delstudie två har en
historia av ett omfattande missbruk med tillhörande problem av exempelvis
social eller psykisk karaktär.
I delstudie två framträder även att medicinera för psykiska problem
(psykofarmaka) som associerat med att befinna sig i läkemedelsassisterad
behandling parallellt med arbete. Mer precist, opioidberoende individer som
medicinerar med psykofarmaka är mer än 8 gånger mer sannolika att befinna
sig i läkemedelsassisterad behandling parallellt med arbete än de som inte gör
det. Det är ett empiriskt fynd som bekräftar bilden av att det rör sig om
individer med en komplex problembild och indikerar en svår
beroendeproblematik, men även en hög nivå av psykisk ohälsa. Det är utifrån
detta rimligt att ställa sig frågan vad som gör att den här gruppen individer
trots sin nivå av utsatthet uppvisar en högre nivå av funktionalitet?
Avhandlingens andra delstudie visar att det överlag är ovanligt bland
individer med ett opioidberoende att ha medicinerat med psykofarmaka.
Utifrån studien framgår att närmare 90% av de opioidberoende individerna
saknar den typen av erfarenhet. Beträffande individer i läkemedelsassisterad
behandling parallellt med arbete uppger 33% att de har medicinerat med
psykofarmaka. Sammantaget framträder en bild av hur erfarenhet av att
medicinera för psykisk ohälsa är relativt ovanligt bland opioidberoende
individer. Möjligen som ett resultat av att psykisk ohälsa inte är ett
framträdande problem men sannolikt rör det sig snarare om
underbehandling. Om det rör sig om underbehandling är det problematiskt
med hänsyn till att psykofarmaka ökar sannolikheten för att befinna sig
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läkemedelsassisterad behandling parallellt med arbete. Delstudie två visar att
det i en behandlingskontext finns skäl att närmare ta hänsyn till, men även
utreda, om psykisk ohälsa föreligger och påbörja medicinering om så är fallet.
Detta med anledning av att en fungerande medicinering för psykisk ohälsa
(psykofarmaka) är tydligt associerat med att befinna sig i
läkemedelsassisterad behandling parallellt med arbete, vilket i förlängningen
kan sättas i samband med bättre hälsa.
Vidare visar avhandlingens andra delstudie ett tydligt samband mellan att
vara förälder och befinna sig i läkemedelsassisterad behandling parallellt med
arbete. Föräldraskap var associerat med en 7 gånger förhöjd sannolikhet att
befinna sig i läkemedelsassisterad behandling i jämförelse med icke föräldrar.
Tidigare har framförallt bakgrundskarakteristika som relaterar till missbruk
och psykisk hälsa diskuterats. Det är karakteristika som relaterar tydligt till
beroendet och missbruket men även mental status. Föräldraskap är något som
jag istället anser bör betraktas som en resurs, en skyddsfaktor som bidragit till
att de opioidberoende individer som är i fokus i delstudie två påbörjat
behandling. Utifrån det sättet att betrakta föräldraskap möjliggör
föräldraskapet behandling. Det är ett fynd som gör det rimligt att reflektera
över föräldraskapets närmare innebörd. Föräldraskap kan förstås binärt,
förälder ja/nej, men även som en social resurs. Med social resurs menar jag
att föräldraskapet bidrar till att skapa mening, innehåll och gemenskap. Det
innebär att föräldraskapet blir betydelsefullt för den enskilde eftersom det
erbjuder ett alternativ till missbruket, ett nytt socialt sammanhang för
gemenskap och identitetsskapande som även kan fungera motiverande för
individen, dels till förändring, dels upprätthållande d.v.s. till kvarstannande i
behandling (Storbjörk, 2011). Utifrån det sättet att förstå föräldraskap vill jag
påstå att föräldraskapet bör betraktas som en resurs med såväl motiverande
som identitetsskapande funktion, d.v.s. en resurs som bidrar till förändring
även för utsatta individer, beroende av opioider.
I den andra delstudien framträder även utbildning som betydelsefullt vad
gäller benägenhet att delta i läkemedelsassisterad behandling parallellt med
arbete. Beträffande utbildning vet vi att utbildning och utbildningsnivå, d.v.s.
högre utbildning, generellt sett är synonymt med bättre hälsa och
hälsoutveckling. Inom ramen för delstudie två anser jag att utbildning bör
förstås i relation till vårdsökarbeteende. Mer precist innebär det att
utbildning, det vill säga nivå av utbildning, är betydelsefull eftersom den
påverkar vårdsökarbeteendet. Det innebär att individer med högre utbildning
är mer benägna att söka vård. Utbildningsnivån återspeglar sig följaktligen i
hur vården nyttjas och innebär att individer med högre utbildning är mer
benägna att söka vård (Diaz, 2009). Det är ett samband som även beskrivits i
tidigare studier, då rörande individer som missbrukar heroin (Chen et al.,
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2015), men framträder även i den teoretiska förståelsen av hälsa och vad som
predicerar god hälsa. Därtill finns även ett samband mellan högre
utbildningsnivå och social gemenskap. Individer med högre utbildning är
överlag mer socialt aktiva och har tillgång till ett större och mer dynamiskt
socialt nätverk. Det är således möjligt att sambandet mellan utbildningsnivå
och att befinna sig i läkemedelsassisterad behandling parallellt med arbete
kan förstås i relation till det samband mellan utbildning och socialt nätverk
som finns beskrivet i den teoretiska förståelsen av utbildning. Det skulle i
sådant fall innebära att utbildning ökar nivån av socialt stöd, vilket i
förlängningen påverkar benägenheten att inträda samt kvarstanna i vård.

Den tvingande behandlingskontexten: LVM-vård
I det här avsnittet ligger fokus på avhandlingens andra delfråga, att redogöra
för men även tolka de bakgrundsfaktorer som framträder som
karakteriserande för opioidberoende individer som vårdats enligt LVM-vård
och sedermera dör i opioidrelaterade omständigheter. Jag avser även att
beskriva vad som karakteriserar opioidberoende individer som vårdats enligt
LVM-vård och har erfarenhet av psykiatrisk slutenvård, d.v.s. samsjuklighet.
Avsnittet inleds med att jag mer ingående redogör för och diskuterar de fynd
som framträder i den tredje delstudien, för att därefter övergå till att redogöra
för den fjärde delstudiens fynd.
Utifrån analysen i avhandlingens tredje delstudie framgår att män löpte en
nästintill dubbelt så hög risk att dö i opioidrelaterade omständigheter som
kvinnor. Det är ett resultat som ligger i linje med såväl befintlig forskning
rörande opioidberoende som den teoretiska förståelsen rörande hälsa.
Resultatet speglar i den meningen typiska demografiska karakteristika och
brukar härledas till såväl biologiska (t.ex. könshormon), psykologiska (t.ex.
depression) som sociala orsaker (t.ex. våld, missbruksmönster). Det är
emellertid viktigt att vara medveten om att relationen mellan kön och
mortalitet för individer som är beroende av opioider är komplex och långtifrån
entydig. Det finns även studier som visar det motsatta, d.v.s. att kvinnor löper
en förhöjd risk att dö i opioidrelaterade omständigheter.
I avhandlingens tredje delstudie framträder även ett samband mellan
erfarenhet av öppen missbruks- och opioidrelaterad mortalitet.
Individer som vårdas under tvång i enlighet med LVM har överlag omfattande
problem kopplat till missbruk och beroende, och har i regel tidigare erfarenhet
av beroendevård. I avhandlingens tredje delstudie framträder även erfarenhet
av öppen missbruks- och beroendevård som beskrivande för individer som
vårdats med stöd av LVM och sedermera dör till följd av missbruk och
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beroende av opioider. Eftersom det är de individer som i högre grad har
erfarenhet av öppen missbruks- och beroendevård som dör, finns det
anledning att ställa sig frågan om öppenvård var en olämplig insats att börja
med? Det är en fråga som det inte går att ge ett entydigt svar på, men det är
tänkbart att så är fallet utifrån att de senare individerna blev föremål för LVMvård.
Som jag beskrivit ovan är kännetecknas opioidberoende av en hög nivå av
fysisk, psykisk och social utsatthet. Det är en utsatthet som kan vara svår att
förena med öppenvård eftersom öppenvård lämpar sig bäst för individer med
ett lindrigare missbruk och en stabil social situation. Om missbruket och
beroendet gett upphov till en rad sidoproblem (hemlöshet, samsjuklighet med
mera) är slutenvård att föredra (SOU 2005:82). Det faktum att de individer
som dör i större utsträckning har erfarenhet av öppen missbruks- och
beroendevård ger upphov till en diskussion rörande på vilka grunder typ av
vård har beslutats? Det är givet att det finns en ”verklighet” att förhålla sig till
som socialsekreterare, en verklighet som innefattar bland annat kostnader,
budget, vårdplatser etc. Det är givetvis aspekter som påverkar men som inte
bör ligga till grund för valet av insats. Jag vill påstå att beslut om insats bör
ske utifrån vilken typ av beroende det rör sig om, med hänsyn till den
potentiella risk det innebär att missbruka en viss typ av drog. Utifrån statistik
från EU framkom att i nästan 80% av alla överdoser var opioider närvarande.
Det är en siffra som tydligt visar på den fara och risk som det innebär att
missbruka opioider (EMCDDA, 2017). Trots att opioider är relativt ovanligt
bland individer som missbrukar narkotika ligger opioidanvändandet till
grund för omkring 40% av alla förfrågningar om vård för missbruk och
beroende inom EU (EMCDDA, 2017). Det är siffror som illustrerar
nödvändigheten av att ta hänsyn till vilken typ av beroende det rör sig om i
beslutet om vård.
I det fortsatta resonemanget kommer jag att diskutera erfarenhet av öppen
missbruks- och beroendevård och kön integrerat. Detta för att synliggöra hur
stereotypa föreställningar om kön och genus potentiellt kan påverka vilken typ
av vård som ges och vad det innebär för den enskilde opioidberoende
individen.
Sammantaget visar avhandlingens tredje delstudie att det är män med
erfarenhet av öppen missbruks- och beroendevård som i högre grad dör i
opioidrelaterade omständigheter. Det är fynd som gör det möjligt att resonera
kring valet av insats och hur det kommer sig att det är män med erfarenhet av
öppenvård som dör i större utsträckning? Det finns naturligtvis inget givet
svar på den frågan, men en tänkbar förklaring relaterar till stereotypa
uppfattningar om kön. Med det menar jag att det finns en risk att
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könsstereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt kan medföra att män
och kvinnors utsatthet bedöms olika och i förlängningen påverkar valet av
vård liksom dess innehåll (Kullberg, 1994; Storbjörk, 2011). Utifrån en
missbrukskontext, som i många avseenden är starkt präglad av maskulinitet,
finns en risk att mäns utsatthet normaliseras eller bemöts med andra typer av
vårdinsatser. Detta eftersom de ligger inom ramen för det könsstereotypa och
förväntade. Vi förväntar oss ofta att män ska vara utåtagerande och kvinnor
depressiva. Män ska inte sakna omhändertagna barn. Kvinnor å andra sidan
missbrukar som en konsekvens av att deras barn har blivit omhändertagna.
Det är en stereotyp bild av manligt och kvinnligt som i många fall stämmer,
men då den inte gör det finns risken att yrkesverksamma, socialarbetare
missar att uppmärksamma beteenden och behov som ligger utanför det
förväntande. Det är ett scenario som kan ge upphov till svåra konsekvenser
för den enskilde, i de fall där beslut om vård eller vårdens innehåll görs utifrån
stereotypa föreställningar om kön, snarare än att utgå från den enskildes
individuella vårdbehov.
I avhandlingens tredje delstudie framträder som sagt att vara man samt
erfarenhet av öppenvård som förenade med opioidrelaterad mortalitet. Detta
gör det rimligt att ställa frågan om varför öppenvård bedömdes vara en
lämplig insats till att börja med, och hur valet av insats går att förstå i relation
till kön? Ett tänkbart scenario relaterar till föreställningar om manligt och
kvinnligt, vilket jag redogjort för ovan. Det är alltså möjligt att mäns utsatthet
inte framträder på samma sätt som för kvinnor i en behandlingskontext
eftersom den ligger inom ramen för det könsstereotypa och förväntade. Detta
får till följd att öppenvård kan bedömas tillräckligt utifrån hur problemet
uppfattas. Om det verkligen förhåller sig på det sättet låter jag vara osagt. Det
är emellertid viktigt att i en behandlingskontext ta hänsyn till vilken typ av
drog som missbrukas och se bortom det könsstereotypa för att på bästa sätt
optimera vården.
Utifrån avhandlingens fjärde och sista delstudie framgår att erfarenhet av
depression, självmordsförsök samt att ha upplevt psykologiska problem i
uppväxtmiljön är associerade med att inom 1 år före inskrivning i LVM-vård
ha vårdats inom den psykiatriska slutenvården för psykisk ohälsa, d.v.s. lida
av samsjuklighet.
Avhandlingens fjärde delstudie visar att erfarenhet av depression är
signifikant associerat med samsjuklighet, beroende och psykisk ohälsa för
opioidberoende individer i LVM-vård. Det är ett fynd som bekräftar den
gängse bilden av depression som vanligt förekommande bland individer som
är beroende av narkotika (Alborn, 2012). Genom åren har flertalet försök
gjorts att förklara sambandet mellan depression och opioidberoende. Det är
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ett samband som kan härledas till såväl förändrad smärtkänslighet,
självmedicinering för psykisk ohälsa liksom emotionell smärta. Det ligger
nära till hands att hävda att depression i många fall föregår missbruket och
beroendet, det vill säga att betrakta depression som bidragande till
missbruket. Det är dock inte möjligt att helt och fullt påstå att så är fallet då
depression i många fall även är ett resultat av missbruk. Utifrån detta går det
inte att mer ingående redogöra för sambandet mellan depression och
samsjuklighet samt vad som föregick det andra. Oavsett vilket blir det tydligt
att depression är ett vanligt förekommande fenomen, och att opioidberoende
individer med erfarenhet av depression är omkring 54% mer sannolika att ha
vårdats inom den psykiatriska slutenvården. Utifrån avhandlingens fjärde
delstudie blir det tydligt att erfarenhet av depression framträder som
beskrivande vad gäller samsjuklighet och bidrar följaktligen till den
övergripande förståelsen vad gäller samsjuklighet, beroende och psykisk
ohälsa.
Utifrån delstudie fyra framgår att över 45% av de opioidberoende individer
som lider av samsjuklighet hade försökt ta livet av sig. Det är ett fynd som
tydligt relaterar till den gängse bilden om självmordsförsök som vanligt
förekommande bland individer med missbruks- eller beroendeproblem
(Fridell, Hesse, Nyhlén, 2007; Hawton et al, 1993; Öjehagen 2011;).
Beträffande opioidberoende individer finns mycket som tyder på att missbruk
av opioider i kombination med allvarlig psykisk ohälsa/sjukdom ökar risken
för självmord (Borges et al. 2000; Chatham et al. 1995; Darke & Ross, 2001).
Ett självmordsförsök är en tydlig indikation på att en individ mår psykiskt
dåligt och är i behov av hjälp (WHO, 2008). Det är även viktigt i en
vårdkontext att vara medveten om att ett självmordsförsök är en av de
starkaste predikatorerna för framtida självmordsförsök (Brown et al., 2000;
Ribeiro, Franklin, Fox, Bentley, Kleiman, Chang, & Nock, 2016). Den fjärde
delstudien, som fokuserar på samsjuklighet, visar att nästintill 50% av den
studerade populationen någon gång genomfört ett suicidförsök. En siffra som
är 5 till 15 gånger högre än för befolkningen i allmänhet, vilket vittnar om en
hög nivå av psykisk ohälsa och bör tas på största allvar.
Vidare visar delstudie fyra att det finns ett samband mellan opioidberoende
individer, psykologiska problem i uppväxtmiljön och samsjuklighet senare i
livet. Det är ett resultat i linje med tidigare studier som visat att erfarenhet av
att i unga år ha exponerats för vanvård, försummelse eller varit utsatt för
fysiska, psykologiska och sexuella övergrepp ökar risken för såväl missbruk
som psykisk ohälsa senare i livet (Kendler et al. 2003). Med detta som
bakgrund blir det tydligt att olika typer av tidiga negativa erfarenheter ökar
risken för såväl missbruk/beroende, psykisk ohälsa som psykisk sjukdom i
vuxen ålder. Därtill visar forskning rörande riskbruk och beroende att en
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uppväxt i en psykosocialt utsatt miljö i förlängningen innebär en förhöjd risk
för missbruk och beroende genom den påverkan som den sociala miljön har
på biologin, det vill säga biologin moduleras efter den sociala miljön (Nilsson,
Comasco, Aslund, Nordquist, Leppert & Oreland, 2010). Utifrån ovanstående
resonemang blir det tydligt att psykologiska problem i uppväxtmiljön på olika
sätt kan bidra till utvecklande av samsjuklighet, missbruk och psykisk ohälsa.
Jag vill påstå att delstudie fyra visar att samsjuklighet är vanligt bland
individer som är beroende av opioider. Det är ett påstående som bekräftas av
det faktum att 40% av de opioidberoende individer som vårdas med stöd av
LVM hade vårdats inom den psykiatriska slutenvården inom ett år innan de
blev föremål för LVM-vård. Ett fynd som sammantaget indikerar en hög nivå
av samsjuklighet inom den studerade populationen. Med detta som bakgrund
är det viktigt att noga utreda när – och under vilket lagrum – tvångsmedel ska
tillämpas för att säkerställa rätt typ av vård. I en behandlingskontext är det
viktigt att koordinera behandlingsinsatserna mellan beroende- och
missbruksvården och psykiatrin, så att vården sker med den enskildes bästa i
fokus. Det bör göras genom att integrera insatserna, s.k. integrerad vård.
Exempelvis är det rimligt att anta att de opioidberoende individer som har
erfarenhet av trauma, depression och en historia av självmordsförsök och
vårdas med stöd i LVM-lagstiftning även gynnas av parallella vårdinsatser
inriktade på den psykiska hälsan. Genom att vårdinsatserna ges parallellt
minskar risken att individer som lider av samsjuklighet slussas runt mellan
olika typer av vårdinrättningar utan att få den hjälp de är i behov av. Det är ett
påstående som stärks av att 42% av de 359 individerna i delstudie fyra, som
hade vårdats inom den psykiatriska slutenvården ett år före inskrivning i
LVM-vård, på nytt hade vårdats inom den psykiatriska slutenvården inom ett
år efter avslutad LVM-vård. Mycket tyder alltså på att det finns en
subpopulation bland de 983 opioidberoende individer som utgjort
populationen i delstudie fyra, vilka utmärker sig genom att de återkommer i
vård. Det är en grupp individer som sannolikt inte får det stöd och den hjälp
som de är i behov av, sannolikt som ett resultat av en svår
samsjuklighetsproblematik. Resultatet blir att de slussas runt mellan olika
vårdinrättningar – såväl tvångsvård som frivillig vård.

Det sociala sammanhangets betydelse
Avhandlingen bekräftar den generella bilden av opioidberoende som
associerat med utsatthet och ohälsa. Det finns emellertid skäl att nyansera det
resonemanget. Utöver faktorer som är förknippade med missbruk och
beroende visar avhandlingens första och andra delstudie att typiska
bestämningsfaktorer, förknippade med god hälsa och gynnsam
hälsoutveckling, även framträder som förenade med att befinna sig i

65

läkemedelsassisterad behandling. Dessa handlar om arbete, utbildning och
föräldraskap, faktorer som går att förstå som sociala resurser som kan bidra
till att skapa mening, struktur och innehåll genom deras socialiserande och
identitetsskapande funktion. Det är även faktorer som vittnar om ett socialt
sammanhang och som kan fungera motiverande till att påbörja såväl som
kvarstanna i vård. I förlängningen går detta att förstå som ett positivt utfall,
eftersom att vara i vård är förenat med en mer gynnsam hälsoutveckling än
ett aktivt missbruk av opioider.
I avhandlingens tredje och fjärde delstudier och i relation till ett negativt utfall
– opioidrelaterad mortalitet och samsjuklighet – framträder inga faktorer
som går att förstå som sociala resurser, i motsats till resultaten i de första två
delstudierna. Tvärtom är samsjuklighet förenat med att ha erfarenhet av
psykologiska problem i uppväxtmiljön. Resultatet ligger i linje med vad som
kännetecknar dålig hälsa och negativ hälsoutveckling i den teoretiska
förståelsen av hälsa, i den meningen att det i finns mycket som tyder på att det
finns ett samband mellan att växa upp under ogynnsamma förhållanden och
framtida dålig hälsa och negativ hälsoutveckling. Opioidrelaterad mortalitet
kännetecknas istället varken av positiva eller negativa sociala faktorer.
Sammantaget framträder inga faktorer som går att förstå som sociala resurser
i relation till opioidrelaterad mortalitet och samsjuklighet.

Figur 1 visar hur bestämningsfaktorer som är förknippade med god hälsa och
gynnsam hälsoutveckling även framträder som betydelsefulla för att förstå
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skillnader i utfall i min avhandling. Det blir tydligt att för opioidberoende
individer i läkemedelsassisterad behandling – till skillnad från dem med
erfarenhet av LVM-vård – framträder resurser av social karaktär som är
förenade med god hälsa: arbete, föräldraskap och utbildning. Det är resurser
som går att förstå som motiverande till att söka, befinna sig i och kvarstanna
i vård. Det är en slutsats som överensstämmer med tidigare forskning som
visar att resurser av social karaktär har en central funktion i processen att
lämna en tillvaro i missbruk (Skårner, 2001). Det innebär att den enskildes
sociala nätverk kan fungera motiverande, stödjande eller vidmakthållande
beroende på var i processen individen befinner sig. Skårner (2001) lyfter
särskilt fram relationen till barn som en drivkraft till förändring. Jag vill påstå
att även arbete, eller rädslan över att mista sitt arbete, kan fungera som en
drivkraft till förändring och kvarstannande i vård, läkemedelsassisterad
behandling.
Det sociala sammanhanget, varför är det viktigt?
Utifrån tidigare resonemang är det rimligt att ställa frågan vad det är som gör
att faktorer som relaterar till socialt sammanhang: arbete, utbildning och
föräldraskap tycks spela en central roll i förståelsen av vad som karakteriserar
individer i läkemedelsassisterad behandling?
För att svara på den frågan har jag valt att ta avstamp i Bengt Brülde och Filip
Fors artikel Vad gör ett liv meningsfullt? (2014). Utifrån artikeln framgår att
detta att vara del av ett större sammanhang är en betydelsefull aspekt kopplat
till vad som ger livet mening. Ett exempel på ett större sammanhang är att ha
en familj. Genom att tillhöra något större, vara en del av en helhet parallellt
med att känna sig betydelsefull och fylla en funktion, det ger livet mening. I
avhandlingen framträder föräldraskap som associerat med att befinna sig i
läkemedelsassisterad behandling. Det är därför tänkbart att föräldraskap ger
livet mening även för individer som är beroende av opioider genom att de
känner sig betydelsefulla och fyller en funktion. De blir något mer, något annat
än en individ som missbrukar opioider: de blir förälder. Den mening och det
innehåll som föräldraskapet ger bidrar sannolikt till att motivera till
förändring, söka vård men även att kvarstanna i vård, en slutsats som ligger i
linje med befintlig forskning (Skårner, 2001)
Beträffande arbete har avhandlingen visat att arbete är den enskilt starkaste
bakgrundsfaktorn för att befinna sig i vård: läkemedelsassisterad behandling.
Mycket av resonemanget i avhandlingens diskussion har följaktligen kretsat
kring arbete, med syfte att synliggöra varför arbete är så viktigt. Utifrån
tidigare resonemang ligger det nära till hands att dra slutsatsen att det endast
är att erhålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden som ger mening.
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Brülde och Fors (2014) menar att så inte är fallet. Även att vara del av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder ger mening och att den typen av insats
snarast bör förstås i relation till arbetslöshet. Utifrån det synsättet blir det
tydligt att individer i olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder
upplever sina liv som betydligt mer meningsfulla än de som är arbetslösa,
långtidssjukskrivna eller pensionerade. Det är således tänkbart att det även
gäller för individer som är beroende av opioider. Om så är fallet finns tydliga
incitament i en vårdgivande kontext att arbeta för att opioidberoende
individer ska komma i arbete eller arbetsliknande åtgärder, t.ex. praktik,
arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. Brülde och Fors (2014) studie visar
att de faktorer som är tydligast kopplade till meningsfullhet är förvärvsarbete
och studier. Studier relaterar till utbildning, vilket vid sidan av föräldraskap
och arbete är en av de tre sociala faktorer som framträder som utmärkande
för opioidberoende individer i läkemedelsassisterad behandling. Individer
som befinner sig i förvärvsarbete och studier upplever en betydligt högre
känsla av meningsfullhet än exempelvis pensionärer, arbetslösa och
sjukskrivna. Detta kan härledas till att arbete såväl som studier är
målinriktade verksamheter, det vill säga verksamheter som får den enskilde
att känna sig betydelsefull genom att han eller hon fyller en funktion. En
funktion där individen är en del av något större, ett socialt sammanhang,
vilket i sig också är meningsskapande. Sammantaget blir det tydligt att arbete
och studier men även det sociala sammanhang som föräldraskap ger mening
och innehåll till tillvaron (Brülde & Fors, 2014), vilket i förlängningen innebär
att den enskilde upplever sitt liv som mer meningsfullt.
Avhandlingen visar hur föräldraskap, arbete och utbildning framträder som
centrala karakteristika rörande vad som kännetecknar individer i
läkemedelsassisterad behandling. Som en jämförelse framträder inte den
typen av resurser i relation till opioidrelaterad mortalitet eller samsjuklighet.
Det innebär att karakteristika som går att förstå som markörer för ett socialt
sammanhang (föräldraskap, arbete och utbildning) kan förstås som centrala
resurser för att befinna sig i vård (läkemedelsassisterad behandling). De är
därför viktiga att beakta i en vårdgivande kontext då de sannolikt bidrar till
att motivera till förändring, söka vård men även till att kvarstanna i vård, och
i förlängningen främjar en mer gynnsam hälsoutveckling.

Metodologisk reflektion
I följande avsnitt kommer jag närmare redogöra för fördelar respektive
nackdelar med att använda information som är inhämtad genom
strukturerade intervjuer. Därefter diskuterar jag avhandlingens
begränsningar och på vilka grundvalar jag gjort vissa antaganden rörande bl.a.
utsatthet.
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Strukturerade intervjuer: för- respektive nackdelar
ASI och DOK-intervjun möts ibland av reaktioner och invändningar av etisk
karaktär av såväl praktiker som forskare. Många kritiker menar att
strukturerade intervjuer beskriver klienten och klientens situation på ett
alltför förenklat sätt. De menar att det inte går att fånga en klient – en unik
individ i en komplex situation – med hjälp av enkla kategoriseringar och mått.
Kritiker hävdar också att en alltför grov indelning och kvantitativa mått
förenklar klienten och dennes upplevelse (Månsson, 2000; Nyström, Sallmén,
& Öberg, 2005). Som svar på den kritiken bör dock betonas att ingen metod
kan göra anspråk på att fånga hela ”sanningen”. En rimligare och framför allt
mer praktisk inställning är att olika typer av kunskap kompletterar varandra.
Rätt använd genererar ASI-intervjun värdefull klientinformation som på en
aggregerad nivå är användbar i forskningssammanhang (Engström, 2005).
I relation till denna kritik bör man även dryfta att ASI-intervjun bland annat
är bättre anpassad för män än kvinnor, juridiska problem är viktigare än brott
och pengar och arbetslöshet är viktigare än att kunna fungera i arbete. I ASIintervjuns livsområde rättsliga problem ligger fokus på om en individ har
blivit åtalad för brott, d.v.s. den juridiska överträdelsen snarare än själva
brottet. Detta skulle förenklat kunna tolkas som ett mått på hur duktig en
individ är på att begå brott baserat på hur ofta personen ifråga blivit åtalad
snarare än dennes faktiska brottsfrekvens. I den praktiska/kliniska
verksamheten är det även viktigt att vara medveten om att ASI inte ensamt
bör utgöra beslutsunderlag för insats när en individ lider av samsjuklighet
(missbruk och psykisk sjukdom) (Corse, Hirschinger & Zanis, 1995; Najavits
et al., 1998). Detta med hänsyn till faktorer som ”recall bias” och att det kan
finnas incitament för den enskilde att utelämna uppgifter om brott, utifrån att
intervjuaren (Socialtjänsten) har möjlighet att bryta sekretessen om skäl
föreligger och lämna ut uppgifter till polisen med stöd av SekrL 14:2 st 4. Detta
rör dock endast brott där det är föreskrivet fängelse i straffskalan på ett
minimum av två år eller mer.
Avslutningsvis bör dock betonas att ASI generellt sett har hög tillförlitlighet,
baserat på såväl nationell som internationell forskning. Givetvis finns brister
och förbättringspotential men den samlade bilden är ändå att ASI
genomgående har hög tillförlitlighet. Inom livsområdet psykisk hälsa visar
emellertid forskning att tillförlitligheten minskar i relation till att problemets
omfattning ökar (Carey, Cocco & Correia, 1997; Reelick & Wierdsma, 2006;
Zanis, McLellan & Corse, 1997), vilket är viktigt att vara medveten om i såväl
den praktisk/kliniska verksamheten (Corse et al., 1995) som när ASI-data
ligger till grund för forskning. Utifrån en svensk kontext går problemen med
tillförlitlighet inom livsområdet psykisk hälsa att hantera. Detta genom att
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ASI-data länkas samman med patientdata, vilket bland annat innehåller
information om sluten psykiatrisk vård.
När det gäller DOK-intervjuns tillförlitlighet och reproducerbarhet har
Socialstyrelsen gjort bedömningen att den tekniska kvaliteten bör
kompletteras. Socialstyrelsen lyfter exempelvis fram att stöd kring reliabilitet
bör kompletteras och anges i mått som möjliggör jämförelser med andra
instrument, vilket inte gjorts i skrivande stund. Beträffande validiteten är
DOK-intervjun validerad mot ASI, vilket är en styrka men innebär att
validiteten avseende DOK är avhängigt ASI:s validitet (Nyström, Andren,
Zingmark & Bergman, 2010).
Begränsningar
Gällande om opioidrelaterad mortalitet och samsjuklighet går att härleda till
bristande sociala resurser låter sig i en empirisk mening inte fullt ut studeras
i delstudie tre och fyra, beroende på materialets karaktär. De faktorer som
emellertid framträder i relation till opioidrelaterad mortalitet och
samsjuklighet tyder dock på detta, d.v.s. depression, självmordsförsök,
problem i den psykosociala uppväxtmiljön, missbruksvård och kön (man).
Det som talar för att individer i LVM-vård är att betrakta som mer socialt
utsatta relaterar till att de har blivit föremål för vård under tvång (LVM-vård).
Antagandet bygger på en formulering i lagtexten om när LVM-vård är aktuellt.
Utifrån lagtexten framgår att den enskilde ska beredas vård med stöd i LVM
om han eller hon ”till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller psykiska
hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan
befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.”
Formuleringarna tyder sammantaget på att individen befinner sig i en socialt
utsatt situation, vilket härleds till missbruket och beroendet.
Trots att det i en statistisk mening inte var möjligt att kontrollera mer
ingående för faktorer relaterade till socialt sammanhang har jag ändå gjort
bedömningen att de opioidberoende individer som vårdas i enlighet med LVM
kan antas vara särskilt socialt utsatta. Det bör dock påpekas att faktorer som
relaterar till civilstånd, gift eller samboskap, planerades att inkluderas i
analysen men p.g.a. av bristande kvalitet och bortfall lämnades dessa utanför.
Då civilstånd i allmänhet visat sig ha en mortalitetsreducerande effekt för
män, hade det varit av intresse att närmare studera det potentiella utfallet av
civilstånd i relation till opioidrelaterad dödlighet.
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Praktiska implikationer
I avhandlingen som helhet framträder en bild av opioidberoende personer
som en grupp med en hög nivå av utsatthet, social såväl som psykisk. Detta
även om delstudie ett och två visar att det finns en subpopulation inom
gruppen opioidberoende, som tycks förfoga över sociala resurser och som ett
resultat av detta sannolikt är mer socialt integrerade.
Man bör komma ihåg att av de opioidberoende individer som studeras i
delstudie ett och två, utgör de individer som arbetar en mycket liten del av den
totala populationen, mindre än 10%. Studierna vittnar om att det är mycket
ovanligt för individer som befinner sig i läkemedelsassisterad behandling att
befinna sig i arbete. Med hänsyn till arbetets och arbetsplatsens
meningsskapande och socialt integrerande funktioner finns dock en poäng att
från behandlande instanser aktivt arbeta för att få individer som befinner sig
i läkemedelsassisterad behandling i arbete eller arbetsliknande aktivitet, t.ex.
praktik eller arbetsträning. Detta som en del av återetablering och med hänsyn
till att arbete ger den enskilde ett socialt sammanhang som i förlängningen
främjar hälsan.
Det finns således ett behov av arbetsmarknadsåtgärder men även riktade
insatser för att möjliggöra för individer att komma ut i arbete på den öppna
arbetsmarknaden. Ett exempel på en sådan insats är IPS ”individual
placement and support”, som även lyfts fram i 2015 års Nationella riktlinjer
för missbruk och beroendevården, som ett alternativ för att få individer med
missbruk och beroende i arbete. IPS kan kortfattat beskrivas som en insats för
att hjälpa individer med beroendeproblematik till arbete. Som tidigare
nämnts i avhandlingen är IPS är en standardiserad och manualbaserad form
av integrerad behovsbaserad insats. Den utgår från arbetsplatsen och syftar
till att få individer i lönearbete på den öppna arbetsmarknaden
(Socialstyrelsen, 2015c). Det är sannolikt att ett arbete skulle kunna
möjliggöra både självständighet och en återetablering i samhället men även
verka motiverande och skyddande. Exempelvis skulle ett eventuellt återfall till
substansbruk upptäckas tidigare, utifrån att individen i och med återfallet
sannolikt skulle få svårigheter att fullfölja sina åtaganden på arbetsplatsen.
Genom att betrakta en återgång till arbete, eller ett etablerande på
arbetsmarknaden, som en del av behandlingen finns behov av att integrera
insatserna mellan olika instanser som arbetar med den enskilde. Det finns
följaktligen även i direkt relation till arbete ett behov av integrerade insatser.
Utifrån ovanstående resonemang framträder en bild av arbete som the
”golden standard”. Det är dock rimligt att anta att arbete inte är ett realistiskt
alternativ för alla. Således finns även ett behov av träffpunkter och
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mötesplatser för individer i läkemedelsassisterad behandling som inte
befinner sig i arbete. Att hänvisa dem till olika former av självhjälpsgrupper
sprungna ur 12-stegsrörelsen är dock inte ett alternativ, med hänsyn till att
12-stegsrörelsens syn på drogfrihet inte går att förena med
läkemedelsassisterad behandling. För individer boende i storstadsregionerna
kan emellertid Brukarföreningen fungera som ett ideellt alternativ. För
individer boende utanför storstadsregionerna är alternativen däremot färre. I
många avseenden sker den sociala återetableringen genom ideella krafter och
självhjälpsgrupper men det åligger även den kommunala och regionala
missbruks- och beroendevården att upprätta mötesplatser som en del av
behandlingen, vilket är särskilt viktigt i områden där de ideella krafterna inte
når ut. Denna slutsats relaterar även till socialtjänstens ansvar vad gäller att
sörja för den enskildes bästa. Utifrån Socialtjänstlagens första kapitel framgår
också att socialtjänsten ska verka för och främja människors sociala trygghet
och deltagande i samhällslivet.
I avhandlingen framgår vidare att psykisk ohälsa är vanligt förekommande
bland gruppen opioidberoende. Ett antagande som i många avseenden
bekräftas av att markörer för psykisk ohälsa, psykofarmaka, depression och
självmordsförsök framträder både i relation till läkemedelsassisterad
behandling, men även LVM-vård. Utifrån den andra och fjärde delstudien
framgår att det finns ett behov av integrerade insatser för dessa individer,
d.v.s. insatser som fokuserar på den psykiska ohälsan och beroendet parallellt.
I mer precisa ordalag kräver det att missbruks- och beroendevården och
psykiatrin koordinerar sina insatser, både den kommunala och den regionala,
för att i förlängningen förhindra en för tidig död som ett resultat av självmord.
Utifrån avhandlingens fjärde delstudie, med fokus på samsjuklighet, framgår
att nästan 50% av den studerade populationen hade genomfört ett
suicidförsök, en siffra som är 5 till 15 gånger högre än för befolkningen i
allmänhet. Mot bakgrund av att suicidförsök är den starkaste predikatorn för
suicid, är det en siffra som bör tas på största allvar. Den bidrar även till en
övergripande förståelse om den överdödlighet som är förknippad med
opioidberoende och vittnar om behovet av integrerade insatser.
Avhandlingens andra delstudie visar vidare att de som medicinerar sina
psykiska besvär är över 8 gånger mer sannolika att befinna sig i
läkemedelsassisterad behandling med metadon eller buprenorfin. Utifrån ett
behandlingsperspektiv finns således ett tydligt incitament för att inom en
behandlingskontext behandla psykisk ohälsa parallellt med beroendet.
Sammantaget bekräftar avhandlingen den gängse bilden om opioidberoende
som något associerat med en hög nivå av utsatthet. Utifrån avhandlingens
resultat framgår att opioidberoende kännetecknas av omfattande
vårdinsatser, låg nivå av sysselsättning samt en hög nivå av psykisk ohälsa. De
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resultat som avhandlingen producerat ligger därmed i linje med befintlig
forskning.
I exemplet med samhället Roseto (jfr avhandlingens inledande kapitel) visade
sig socialt sammanhang, social samvaro och delaktighet vara fundamentala
för att förstå skillnader i hälsa och hälsoutveckling. I avhandlingen är inte det
sociala sammanhangets hälsofrämjande verkan lika tydligt. Avhandlingen
visar emellertid att karakteristika som relaterar till socialt sammanhang
(föräldraskap, arbete och utbildning) är centrala för att befinna sig i vård,
läkemedelsassisterad behandling, som i förlängningen är associerat med
bättre hälsa och en mer gynnsam hälsoutveckling. I den meningen relaterar
avhandlingens resultat till sambandet mellan socialt sammanhang och
gynnsam hälsoutveckling, vilket även finns beskrivet i tidigare forskning.
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Författarens tack
Att skriva en avhandling är som att åka iväg på en lång resa. En resa in i
tvivlens och självhatets dunkla marker, men även en tillvaro som
kännetecknas av glädje, kreativitet, arbetslust och en känsla av att känna sig
privilegierad. Det är en tillvaro som närmast ter sig bipolär. Under den här
resan har jag fått möjlighet att träffa, men framförallt arbeta med, otroligt
duktiga och kompetenta människor. Personer som ödmjukt har delat med sig
av sina kunskaper och erfarenheter. Det är mina kollegor, mina
arbetskamrater. Tack till er! Jag vill rikta ett särskilt tack till Ann-Sofie
Grönlund för att du bjöd in mig till att vara med och sjösätta ett nytt
pedagogiskt grepp i undervisningen. Det har varit inspirerande, otroligt roligt
och även väldigt uppskattat, vilket såklart känns extra roligt och bekräftande.
Det är emellertid några personer som förtjänar att nämnas mer ingående.
Först vill jag tacka mina handledare, mitt ”entourage”. Det är Björn, Daniel,
Mojgan och Lena. Utan er hade det inte blivit någon avhandling. Jag vill tacka
er för att ni har ingjutit hopp i mig, fått mig att lita på min förmåga i stunder
av tvivel men även hjälpt mig med mer konkreta saker i statistikens allt för
ofta obegripliga värld. Ni har varit öppna för samtal om missbruk och
beroende, teorianvändning men även fungerat som bollplank när akademins
baksida har visat sig. Jag vill även tacka Deborah Chassler som med stort
tålamod hjälpte mig när jag tog mig an kvantitativ metod. Tack även till Ove
Grape som har läst mitt manus och bidragit med värdefulla kommentarer och
Lennart Nygren för din ”grönläsning” av manuset och förslagen till
förbättringar. Därtill vill jag även tacka Mikael Sandlund för värdefulla
synpunkter vid mitt slutseminarium och Taylor Hall för din korrekturläsning
av mitt abstract. Stort tack till er alla!
Jag vill även tacka alla mina doktorandkollegor, gamla som nya. Tillsammans
har vi hanterat svårmod, ofta med en portion galghumor, men även glatts
tillsammans under alla roliga och trivsamma stunder på socialt arbete . Jag
vill rikta ett särskilt tack till Robert Grahn som har varit min vapendragare
under hela doktorandtiden. Vi började samma dag, men du slog mig med ett
halvår. Det säger i och för sig mer om mig än något annat. Jag vill även tacka
Linda Arnell för givande samtal om hur man på bästa sätt hanterar
doktorandlivets vedermödor. Tack till er!
Därtill vill jag tacka min fru Helena för att du uppmuntrade mig att söka
tjänsten som doktorand men även för att du stöttat mig genom hela min
doktorandtid. I stunder av bryderier har du fått mig att inse vad som är viktigt
och betydelsefullt. Jag vill även tacka dig för den tid du har lagt ner på att läsa
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manuset till avhandlingen, utan dig hade manuset åkt i tuggen. Ett tack vill
jag också rikta till mina barn: Gusten och Betty, som har hjälpt mig tillbaka
till nuet. Till min lilla familj: jag är så otroligt tacksam och lycklig över att jag
har er i mitt liv och ni betyder mest. Älskar er!
Slutligen vill jag även tacka min mamma som genom hela livet har peppat mig
och alltid ställt upp och fått mig att inse att saker och ting alltid löser sig. Det
kanske inte blir som man har tänkt, men det ordnar sig. Tack mamma!
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