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Sammanfattning 

Vi har valt att i detta examensarbete inrikta oss på behandling av narkotikamissbruk. 

Då vi ser Heroin som den tyngsta drogen man kan missbruka, valde vi att undersöka 

hur en subutexbehandling går till här i Umeå. Vi har med detta arbete fått kunskap om 

behandlingen så att vi och andra får en möjlighet att få kunskap om hur man, på 

åtminstone ett sätt, kan få hjälp med att bli kvitt sitt heroinberoende. 

 
I arbetet har vi valt att först skaffa kunskap om själva preparatet Subutex genom fakta 

från bl.a. FASS (information om läkemedel) mm. Vi har intervjuat en Överläkare vid 

namn Peter Valverius som arbetar vid BPS (Beroendepsykiatrin). 

 

I resultatet börjar vi med att redovisa vad ett beroende är. Därefter har vi skrivit om 

preparatet Subutex och dess biverkningar, funktion, mm. Om själva 

subutexbehandlingen redovisar vi vilka som kan få en behandling, det vill säga vad 

som krävs av patienten avseende medicinsk status och sociala förhållanden. Vi 

beskriver även hur behandlingsplanen utformas och hur utdelningen av Subutex går 

till. Kontroller av patienten och hur misskötsamhet hanteras framkommer också. 

 

Intervjun med Peter Valverius ger en övergripande bild av behandlingen och hur man, 

till en viss del, praktiskt går till väga under behandlingstiden. Peter förklarar även hur 

man bestämmer dosering av Subutex samt historik. Peter beskriver också hur hans 

patienter, till viss del, lyckats med sin behandling. 

 

Det är dock svårt att veta om behandlingen ger ett tillfredställande resultat i slutändan 

då behandlingen inte funnits särskilt länge i Umeå. För att se ett resultat av en 

subutexbehandling krävs, enligt oss, många år av behandling.  

 

När man läser detta arbete bör man tänka på att vi inte har intervjuat någon patient i 

behandling. Hade detta gjorts kanske andra åsikter om preparatet Subutex och själva 

behandlingen framförts.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt vår syn på brottsligheten i Sverige är en stor del av kriminaliteten 

drogrelaterad. För att få bukt med en stor del av brottsligheten tror vi att det krävs 

mycket missbruksvård och hjälp till de människor som befinner sig i ett 

drogmissbruk. Vi har valt att inrikta oss på heroin som enligt vår mening är en av de 

svåraste droger att bli fri ifrån. Någon närmare kunskap inom området har vi inte, men 

vi har hört talas om metadonbehandling och subutexbehandling. Vi har valt att inrikta 

vårt arbete på subutexbehandling eftersom vi vet minst om det samt att det har varit 

aktuellt den senaste tiden framförallt i media. En av oss författare har under 

sommaren kommit i kontakt med frihetsberövade när han jobbat på häktet i Huddinge, 

många av dessa personer var intresserade av kontraktsvård (en alternativ påföljd till 

fängelse) och då främst subutexbehandling. Vi samtalade om detta ämne under 

sommaren vilket ledde till att intresset växte och slutligen ledde till att ämnet valdes.    

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att vi och andra intresserade ska få kunskap om preparatet 

Subutex samt att undersöka hur en sådan behandling kan se ut. Vi som blivande 

poliser kan kanske få nytta av denna kunskap genom att kunna tipsa missbrukare, som 

vi träffar i vårat framtida yrke, om var de kan få hjälp att bli drogfri. Att tipsa en 

person, som missbrukar narkotika, om var han/hon kan vända sig för hjälp kan vara 

ett steg i rätt riktning.  

 

1.3 Frågeställning 

De frågeställningar som vi vill ha svar på i detta arbeta är: 

1. Vad är Subutex? 

2. Vem i Umeå kan få subutexbehandling och hur ser Beroendepsykiatrins ramar 

för detta ut? 
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2 Metod 

För att kunna lära oss om subutexbehandling måste vi ha en bakgrundskunskap om 

själva preparatet. Därför så har vi valt att börja med att skaffa fakta om preparatet från 

medicinskt kunniga källor t.ex. FASS. Vi har även valt att intervjua en läkare som 

arbetar på psykiatriska kliniken i Umeå. Vi har också beskrivit vad ett beroende är. 

 

3 Teori  

3.1 Vad är ett narkotikaberoende? 

Vid användning av narkotika uppstår successivt en tolerans mot preparatet, vilket ofta 

leder till en dosökning. Dosökningen behövs för att personen ska få samma effekt som 

tidigare av drogen. Detta är särskilt tydligt vid heroinberoende. En van heroinist kan 

komma upp i så pass höga doser att en ovan person skulle kunna dö av en så stor dos.  

Som följd av toleransökningen uppkommer ofta symtom i form av att personen mår 

dåligt. Dessa symtom leder till oro, ångest, sömnlöshet, svettningar och ibland 

krampanfall. För att undvika dessa symtom måste personen alltid se till att det finns 

tillgång till narkotika. Detta gör att många som är beroende av narkotika sparar en dos 

till dagen efter. Efter en tids beroende blir suget efter drogen nästan oemotståndligt. 

Den beroende måste till varje pris få tag i drogen. 

(Droger A-Ö, Thomas Nordegren, Kerstin Tunving, 1998, sid. 80-81.) 

 

När en person har lyckats sluta med narkotika finns det trots allt kvar ett sug efter 

narkotika som kallas Pseudoabstinens. Om en före detta missbrukare utsätter sig för 

situationer där han blir påmind om sitt tidigare beroende kan han åter känna suget 

efter drogen. Även vid känslomässiga situationer kan han känna på detta sätt. Detta 

kan följa den före detta missbrukaren livet ut. 

(Droger A-Ö, Thomas Nordegren, Kerstin Tunving, 1998, sid. 80-81.) 

 

Abstinens och Pseudoabstinens är ett dubbelt beroende. Det ger både uttryck för ett 

fysiskt och ett psykiskt beroende av drogen. Längtan efter eufori är en del av det 

psykiska beroendet. Ett beroende kan ofta leda till att personens sociala och 

ekonomiska situation successivt blir sämre. Förlust av bostad, förlorad kontakt med 

vänner och familj är vanligt. 

(Droger A-Ö, Thomas Nordegren, Kerstin Tunving, 1998, sid. 80-81.) 
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Något som är typiskt för narkotikaberoende är återfallen. Även om en person varit 

drogfri i flera år är risken för återfall stor. Personen klarar oftast inte ens av att vid ett 

enstaka tillfälle åter bruka drogen. Efter bara ett par dagars brukande av drogen är 

oftast personen fast i sitt beroende igen. Detta kan rasera allt han byggt upp under den 

period han varit drogfri. 

 (Droger A-Ö, Thomas Nordegren, Kerstin Tunving, 1998, sid. 80-81.) 

 

3.2 Preparatet Subutex 

Subutex är en vit, oval tablett med ett svärd på ena sidan och styrkan angiven på den 

andra sidan. Subutex finns i 0,4 mg, 2 mg och 8 mg. Det aktiva innehållsämnet är 

Buprenorfin. Buprenorfin minskar suget efter opiater och underlättar avvänjningen av 

opiater genom att dämpa symptomen som uppkommer när man slutar missbruka 

opiater. Subutex gör även att ruset från opiater inte känns vilket gör att patienten inte 

får ut något av opiaten, den euforiska känsla som många missbrukare vill åt slås ut. 

Subutex används i behandlingar för att hjälpa personer att kunna sluta missbruka 

opiater. Subutex intas oralt genom att lägga tabletten under tungan och låta den 

smälta. Detta tar ca 5- 10 minuter. Tabletten får inte tuggas eller sväljas. Dosens 

storlek är individuell och anpassas till varje patient av läkaren. Även behandlingens 

längd bestäms av läkaren och är svår att förutspå.   

(www.fass.se) 

 

3.3 Eventuella risker och biverkningar 

Subutex ska inte användas av människor som har svårare andningsproblem eller 

leverskador, inte heller av dem som är alkoholpåverkade. Erfarenheten angående 

graviditet och Subutex är begränsad, om man är gravid bör man alltid vara försiktig 

och rådgöra med läkare. Barn som ammas kan påverkas av Subutex, därför bör 

Subutex inte användas under amning om inte läkare har medgivit detta. 

(www.fass.se) 

 

Att bruka Subutex tillsammans med Bensodiazepiner (ångestdämpande och lugnande 

läkemedel t.ex. Rohypnol) kan medföra andningsstillestånd som senare kan leda till 

döden. Det är viktigt att följa läkarens dosering av läkemedlet, doseringen beror på 

hur patienten reagerar på Subutex. En felaktig dosering kan leda till 

andningsstillestånd och eventuellt dödsfall. Anträffar man en person som brukar 
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Subutex och har onormalt svag eller långsam andning är det viktigt att hålla personen 

vaken hela tiden genom att skaka eller prata med personen. Det viktiga är att personen 

i fråga inte somnar. 

(www.fass.se) 

 

De vanligaste biverkningarna när man brukar Subutex är (drabbar fler än 1 av 100):  

Förstoppning, huvudvärk, trötthet, illamående, kräkning, svaghet, yrsel, svimning och 

svettningar. 

(www.fass.se) 
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3.4 Vilka kan få subutexbehandling i Umeå? 

Det är Socialtjänsten som till en början måste anmäla personen till 

subutexprogrammet. Denna anmälan görs till BPS (Beroendepsykiatrin). Även om 

patienten vänder sig direkt till BPS måste socialtjänsten utreda behovet av 

behandlingen.  

(Kompendium: BPS- Subutexprogrammet) 

 

För att kunna få en subutexbehandling i Umeå måste man uppfylla vissa kriterier. 

Subutexprogrammets ramar har tagits fram i en arbetsgrupp som består av framförallt 

fem personer från Umeå kommun och BPS. De har träffats i grupp och med sina 

kunskaper och erfarenheter arbetat fram ramarna. De kriterier som de kom fram till är 

följande: 

(Kompendium: BPS- Subutexprogrammet) 

 

1. Patienten ska ha ett opiatberoende. Heroin eller annan opiat är huvuddrog, 

sidointag accepteras, ska dock upphöra. 

2. Patienten ska ha fyllt 20 år. Om det finns mycket starka medicinska skäl 

(mycket destruktivt intag) och andra möjligheter inte fungerar kan även 

personer mellan 18- 20 år inkluderas. 

3. Minst två års dokumenterad beroendediagnos (oftast: blivit avgiftad för ett år 

sedan). 

4. Flera (>2) seriösa försök till annan behandling som inte gett önskat resultat. 

5. Patienten har inte blivit utesluten från ett annat substitutionsprogram 

(Metadon- eller annat Subutexprogram) i Sverige under de närmaste sex 

månaderna. Om en patient har fått en spärrtid, får patienten inte inkluderas i 

Subutexprogrammet under denna spärrtid.  

6. Socialtjänsten har gjort utredning och rekommenderar behandling i 

Subutexprogrammet.  

7. Socialtjänsten har en idé för fortsatt behandling.  

8. Patienten ska acceptera behandlingsplanen. 

9. Patienten har ett sådant boende att behandlingsplanen kan genomföras.  

(Taget direkt ur Kompendium: BPS- Subutexprogrammet sid. 1-2) 
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3.5 Kan man bli utesluten ur Subutexprogrammet? 

För att behandlingsplanen ska kunna följas ställs det höga krav på patienterna. Även 

när det gäller uteslutning eller uppehåll från behandlingen har man utformat krav. 

Dessa kriterier är: 

(Kompendium: BPS- Subutexprogrammet) 

 

• Patienten kommer inte till mottagningen på mer än en vecka: automatisk 

uteslutning. 

• Fusk med urinprover accepteras inte- automatisk uteslutning. 

• Narkotikarelaterad brottslighet: automatisk uteslutning vid polisanmäld 

misstanke och / eller vid fällande dom som vunnit laga kraft. 

• Våldsrelaterad brottslighet: automatisk uteslutning vid polisanmäld misstanke 

och / eller vid fällande dom som vunnit laga kraft. 

• Hot om våld eller våld mot personal eller medpatienter: automatisk 

uteslutning. 

• Patienten accepterar inte behandlingsplanen: avslut diskuteras med KANS 

(kontaktansvarig), läkare och socialsekreterare. 

• Om patienten uteblir vid ett tillfälle: diskussion med KANS. 

• Patient uteblir utan giltigt skäl från samtal (antingen i grupp eller individuellt) 

vid tre tillfällen i rad eller tre gånger per kvartal. Avslut diskuteras med 

KANS, läkare och socialsekreterare. 

• Två återfall i drogintag per kvartal eller fyra per år. Avslut diskuteras med 

KANS, läkare och socialsekreterare. 

• Alkoholintag accepteras inte eftersom alkohol interagerar med Subutex. 

Förhöjt CDT (prov för att påvisa hög alkoholkonsumtion) vid tre 

provtagningstillfällen under en månads tid leder till avslut. 

Antabusmedicinering uppmuntras. 

• Bensodiazepinintag accepteras inte eftersom Bensodiazepiner interagerar med 

Subutex. Två positiva (verifierade) U-toxikologiska prover per kvartal eller 

fyra per år- diskussion med KANS. 

(Taget direkt ur: Kompendium: BPS- Subutexprogrammet sid. 2) 
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När en patient uteslutits från Subutexprogrammet ska det också beslutas om 

uteslutningen är tidsbegränsad och hur lång denna ”spärrtid” är. Uteslutningen leder 

till ny vårdplan. 

 (Taget direkt ur: Kompendium: BPS- Subutexprogrammet sid. 2) 

 

4 Empiri 

4.1 Intervju med Peter Valverius 

Peter är överläkare på beroendepsykiatrin på NUS. Peter är specialist i psykiatri med 

inriktning mot beroende. Han har arbetat med beroende i snart 25 år. Peter har även 

skrivit en avhandling om vad som händer i huvudet på en person som blir 

alkoholberoende. Peter uppger att han även kan mycket om läkemedel. En stor fråga 

för Peter är hur droger och alkohol kan ställa till det så mycket för människor. Det är 

detta som driver Peter i sitt arbete. Det stimulerande är att ingen hjälper dessa 

personer. Peter har aldrig varit nära att bli utbränd trots att han oftast i sitt yrke träffar 

personer som misslyckas. De personer som lyckas med sin behandling ser inte Peter 

igen av förklarliga skäl.  

 

Subutex är en syntetisk opiat. Viktig skillnad jämfört med andra opiater är att Subutex 

vid en viss mängd stimulerar opiatreceptorerna. Vid en annan mängd blockerar den 

opiatreceptorerna. Det är till exempel mycket svårt att förgifta sig med Subutex, det 

går men då måste man blanda det med t.ex. Bensodiazepiner eller alkohol. Både med 

Metadon och Heroin kan man överdosera så mycket att man kan dö. Subutex minskar 

och tar bort drogsuget. Med drogsug menar Peter att kroppen vill ha opiaten så 

mycket att personen glömmer att äta och struntar i sin familj enbart för att få drogen.  

 

Peter nämner en läkare vid namn Nils Bejerot som var en beroendeläkare som var 

aktiv under 60-70 talet. Bejerot sa att längtan efter drogen är starkare än någon annan 

naturlig drift, starkare än sexdriften och starkare än överlevnadsdriften. Peter är rädd 

att Bejerot har rätt. Just denna längtan minskas eller undertrycks beroende på dos av 

Metadon eller Subutex. Även andra droger som t.ex. Heroin och Kokain gör att 

längtan försvinner, dessa droger är dock direkt olämpliga att använda sig av för att 

dämpa sitt drogsug. Det positiva med Subutex är att, om man intar det på rätt sätt, 

d.v.s att man lägger tabletten under tungan och låter den smälta tills den är borta, så 
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får patienten enligt Läkemedelsverket, missbrukarna och läkemedelsutvecklarna inget 

lyckorus (eufori). Utan det man slipper är sjukdomskänslorna och att man blir sjuk.  

Men löser man upp tabletten på något sätt och slammar upp det och sprutar in det 

intravenöst, d.v.s. tar en stor dos under en kort tid kan man uppleva en mild eufori. 

Inte alls att jämföra med Heroin eller någon sådan typ av drog. Men ett sådant sätt att 

inta Subutex är inte ett sätt som beroendevården använder.  

 

Sammanfattningsvis säger Peter att Subutex är en säkrare drog än Metadon eftersom 

det är svårt att förgifta sig med Subutex. Preparatet har den effekt man vill ha d.v.s. 

den mildrar suget. För de inom BPS är det en bra inkörsport för missbrukare till annan 

rehabilitering. Patienterna blir tillgängliga för samtal, de kan även ordna sina sociala 

förhållanden med hjälp av socialsekreterare och socialtjänst. De blir också tillgängliga 

för arbetsträning och eventuella jobb. Patienterna kan börja agera för att ordna sin 

boendefråga samt umgås med sina barn. Dessa saker klarar inte en person som 

missbrukar Heroin.  

 

En person som missbrukar Heroin är antingen ”uppe bland stjärnorna”, i ”den korta 

balansfasen” eller ”under isen”. Subutex gör att personen befinner sig i en slags 

balansfas. För att underlätta avgiftningsperioden från heroinet börjar man med 

Subutex i en femdagars kur. För varje dag minskar man intaget av Subutex. Subutex 

har sedan, efter dessa fem dagar, ersatt Heroinet.  

 

Subutex kom i mitten av 90-talet. Vid doser från 2 mg per dag gör Subutex att en 

missbrukare inte känner något om han använder Heroin. Doser upp till 32 mg per dag 

förekommer. Subutex är narkotikaklassat i samma beteckning som Amfetamin och 

Kokain. 

 

Peter kom i kontakt med Subutex i Stockholm där han tidigare jobbade med beroende. 

Första gången var i början av 1997. Detta var då attraktivt att använda i stället för 

Metadon p.g.a. att det fungerade samt att det inte fanns några hårda regler om Subutex 

till skillnad från Metadon. Vilken läkare som helst kunde skriva ut Subutex. Peter 

uppger att det fanns två sidor av detta. Icke seriösa läkare skrev ut stora mängder 

Subutex vilket ledde till att uppskattningsvis 2/3 – 3/4 kom ut på svarta marknaden.  
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De hade en mottagning på BPS i Stockholm där de satte ribban hälften så högt för 

Subutex i jämförelse med Metadon. De patienter som togs med i metadonprogrammet 

var tvungna att ha dokumenterat beroende i fyra år. Detta ändrade mottagningen på 

BPS till två år för subutexprogrammet. Även när det gäller kravet på försök till att på 

egen hand bli kvitt sitt missbruk, ändrade man i jämförelse med metadonprogrammet. 

Metadonprogrammet hade en gräns som sa att det skulle ha varit talrika försök. Det 

ändrade man i subutexprogrammet till att det skulle finnas några misslyckade försök. 

Helt enkelt, det man gjorde var att man la ribban lägre av den anledningen att man 

ansåg att Subutex var en substans som var mindre riskfylld än metadon.  

 

Peter berättar vidare att ett forskningsprojekt som en överläkare inom 

narkomanvården i Stockholm vid namn Johan Kakko genomförde visade på att de 

patienter som fick subutexprogrammet lyckades väl med sin sociala rehabilitering. 

Peter vill minnas att läkaren Kakko behöll 80 % av sina patienter. Efter ett år var 

patienterna fortfarande kvar i behandling. De hade även väldigt få återfall eller 

sidointag (intag av narkotiskt preparat som inte är föreskrivet av läkare), skötte allt 

som var överenskommit i programmet och helt enkelt kom på fötter. Det var då Peter 

kom i kontakt med programmet. 

 

Peter flyttade sedan till Umeå där det inte fanns något subutexprogram. Enligt statistik 

uppger Peter att ca 60- 80 personer i Umeå skulle behöva en subutexbehandling. Peter 

visste även från kollegor att det i Nordmaling fanns relativt många heroinmissbrukare 

och före detta heroinmissbrukare. Peter undrade då varför det inte fanns en 

behandling i Umeå. Han upptäckte att det fanns okunskap och därmed en ovilja att 

arbeta med preparatet. Peter och hans kollegor tog då kontakt med socialtjänsten och 

bjöd in dem och diskuterade om intresset för Subutex fanns. Hade det inte funnits ett 

intresse hade projektet aldrig startat. Det går inte att genomföra denna behandling 

utan att alla aktörer är överens. Intresset var då framförallt för dem som missbrukat 

heroin i 10- 15 år. De satsade även på de som var väldigt unga heroinmissbrukare, ca 

20 år.  

 

De utarbetade då ramarna för subutexbehandlingen. Ramarna stämmer helt överens 

med Socialstyrelsens föreskrifter om Subutex som börjar gälla första januari 2005 (se 

bilaga 1). Peter uppger att de i Umeå är lite strängare på ett par punkter. Peter uppger 
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att det är ganska hårda krav för behandlingen. Peter berättar vidare att de inte nekar 

någon vård utan ställer krav på dem som vill ha vård. Kraven är bland annat att 

personen tidigare ska ha försökt någon behandlingsform vid minst två tillfällen. De 

ska även börja ta hand om sin familj och sina eventuella barn. Bostadsfrågan och 

arbete är bland det viktigaste att ta tag i. Detta klarar inte missbrukare utan hjälp. Går 

de på Subutex har de en socialsekreterare som hjälper dem. De har även en 

kontaktperson hos BPS. Om något av detta inte fungerar och patienten inte försöker 

rätta till det så upphör subutexbehandlingen. Om den sociala rehabiliteringen inte 

fungerar så fyller Subutex ingen funktion. Detta har missbrukarna börjat förstå på 

grund av att de i Umeå har dragit in Subutex för två stycken. När de drar in Subutex 

så är det inte för all framtid utan när allt fungerar igen så får de även tillbaka 

subutexbehandlingen.  

 

Just nu (november 2004) är fyra av sex patienter kvar i programmet, bland dessa sex 

patienter uppger Peter att det förekommit fem sidointags tillfällen sedan i januari 

2004. Peter påpekar att detta är personer som tidigare missbrukat narkotika varje dag. 

Alla sex patienter har bostad. Polisen vet inte vilka som är med i subutexprogrammet 

utan om polisen har några frågor ringer de BPS. BPS kan bara svara om en patient 

inte är med i programmet (sekretess råder).  

 

För att komma med i programmet krävs först och främst en social rehabiliteringsplan 

och att det inte finns några medicinska hinder. BPS har kommit överens med 

Socialtjänsten om att den sökande ska hänvisas till socialtjänsten som planerar och 

utreder för en eventuell behandling. När planeringen är klar meddelar socialtjänsten 

BPS att de vill ha en så kallad gemensam vårdplanering. Patienten får sedan träffa 

Peter som undersöker om det finns medicinska hinder. Om det finns medicinska 

hinder så kontaktar Peter socialtjänsten och behandlingsplanen avbryts. Oftast finns 

det dock inga hinder. Det finns då, i utredningen, en färsk psykiatrisk undersökning, 

en kroppsundersökning och en provtagning som genomförts av BPS. I den 

gemensamma vårdplaneringen fastställs då vad som ska ske i behandlingen förutom 

medicinering med Subutex. Är Peter då som medicinskansvarig nöjd med planeringen 

beslutar han att personen ska komma med i programmet.  
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Patienten kommer då in så snabbt som möjligt, vanligtvis dagen efter. Patienten får då 

börja med urinprov och då de vet att de är positiva så mäter de mängderna. De får 

därefter Subutex och påbörjar avgiftningen från Heroin. Rätt dos räknas ut, det vill 

säga när patienten mår bra utan att det är för hög dos. Om personen mår dåligt gör 

Peter en undersökning av patienten och bedömer därefter om dosen ska ökas eller 

inte. Mår de dåligt på andra sätt som t.ex. depression så behandlas det med 

antidepressiva mediciner och samtal. Patienten får en helhetsbehandling så att allting 

ska fungera. Är personen deprimerad klarar han inte att passa tider och komma på 

möten. Behandlingen är mycket tid- och personalkrävande. Peter tycker dock att det 

är värt det då hans patienter tidigare stått för ca 40 % av narkotikahandeln (uppskattat 

av Peter). Han säger att det knappast är på det viset längre, samt att en viktig aspekt är 

att patienten mår bättre. Fungerar inte subutexprogrammet släpper man inte patienten 

utan man för till exempel över dem på metadonprogrammet. Programmet är helt 

frivilligt. Men man kan även dömas till kontraktsvård med subutexbehandling, detta 

innebär att patienten har att välja mellan att fullfölja behandlingen eller riskera att 

straffet omvandlas till fängelse. Ingen kommer däremot in i subutexprogrammet via 

LVM (Lagen om Vård av Missbrukare).  

 

När det gäller behandlingstiden så finns det inget riktigt bra svar på hur länge den 

varar, men målet är att subutexmedicineringen ska trappas ut successivt och upphöra 

till slut. Ingen har dock slutat med Subutex förrän det har gått minst två år. De flesta 

som har slutat så tidigt som efter två år har återkommit till behandlingen. När man har 

en bra social situation kan man klara av att sluta med Subutex. Man trappar ned i ca 

ett halvår. Detta följs av en behandling med ett opiatblockerande medel i ca ett halvår 

för att undvika återfall. Detta fungerar enligt utländska studier bra. Till skillnad från 

Metadon som från början är en livslång behandling. 

 

 

Subutexmottagningar finns på många platser i Sverige, framförallt söder om Uppsala. 

Det finns ett visst motstånd mot preparatet. Peter tror att detta motstånd framförallt 

beror på okunskap samt att preparatet faktiskt finns på den svarta marknaden. Peter 

berättar att de på BPS har en plan för att undvika läckage av Subutex. Varannan 

månad kommer två andra sjuksköterskor som kontrollerar loggarna och räknar 

tabletterna.  
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Tablettutdelningen går till på det sättet att det sitter tre patienter i ett rum på ett sådant 

avstånd att de inte kan vidröra varandra. De får därefter tabletten direkt i munnen av 

personal och övervakas till dess att tabletten smälts i munnen. Dem sitter därefter tio 

minuter till för att personalen ska vara säker på att ingen kan ta med sig tabletter ut. 

Detta sker varje dag, året runt.  

 

Patienten lämnar urinprov 3-5 ggr i veckan för att se om personen brukat någon annan 

narkotika. Blodprover tas och inom några månader kommer man även genom 

urinprov kunna kontrollera subutexintaget. Detta gör att patienten då inte kan inta 

Subutex som kommer från den svarta marknaden. Det är en svaghet att det inte kan 

kontrolleras på detta sätt idag. De flesta patienter säger dock att de får tillräckligt 

mycket Subutex att de inte behöver mer uppger Peter.  

 

Peter summerar vårat samtal med att säga att Subutex är en bra metod för de riktigt 

tunga missbrukarna som inte lyckats bli rena på annat sätt. Peter betonar dock att det 

är viktigt att man försökt med andra metoder innan man prövar Subutex. Eftersom 

Subutex minskar suget efter droger får patienten det lättare att lyckas med den övriga 

sociala och psykologiska rehabiliteringen. Subutex är ett ”möjliggörarmedel” och inte 

ett botemedel. Peter säger att de flesta missförstånd om Subutex beror på att kritikerna 

tror att man delar ut Subutex till missbrukarna för att de ska slippa jaga narkotika på 

gatan. Men Peter säger att Subutex är bara en liten del i en stor behandlingsinsats som 

inte bara ska få personen drogfri utan även integrerad i samhället. Peter uppger att 

behandlingen är dyr, men i jämförelse med att bli behandlad på avdelning så är det 

billigare med subutexbehandling.  

(Överläkare vid BPS Peter Valverius) 
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5 Resultatsammanfattning 

5.1 Diskussion 

Utifrån den lilla kunskap vi hade om ämnet Subutex, innan vi började med arbetet, har 

våran syn på preparatet och behandling förändrats. Utifrån våra frågeställningar har vi 

i vårat arbete, med hjälp av fakta och intervju, fått svar på våra frågor. Genom att vi 

skaffat kunskap om Subutex och hur en subutexbehandling i Umeå går till har vi fått 

en ökad förståelse och insikt i en del av missbruksvården.  

 

Innan vi fick den kunskap vi nu har, trodde vi att en subutexbehandling bestod av, i 

stort sett, medicinering med Subutex i stället för Heroin. Genom detta arbete har vi 

fått veta att det är mycket mer än bara själva preparatet som ligger till grund för en 

lyckad behandling. För att få en behandling i Umeå ställs det stora krav på den 

tilltänkta patienten. BPS har inte bara medicinska krav utan även krav på att patienten 

ska ha en handlingsplan utarbetad av Socialtjänsten. Detta för att patienten inte bara 

ska bli kvitt sitt heroinberoende utan även kunna komma tillbaka till ett fungerande 

socialt liv. Framförallt är det viktigt att personen får en egen bostad, någon slags 

sysselsättning, kontakt med sin familj samt att bryta med sin gamla umgängeskrets. 

 

En patient som är med i subutexprogrammet är hårt kontrollerad på olika sätt. Vi 

trodde att det i stort sett var utdelning av tabletter och eventuellt stickprovskontroller 

av patienterna. Vi har genom fakta och framförallt genom intervjun med Peter 

Valverius lärt oss vilket stort projekt det är runt varje patient. Vid utdelning av 

tabletterna lämnas inget åt slumpen. Varje utdelning övervakas och patienten får vänta 

tills dess att tabletten har intagits på rätt sätt. Urinprov lämnas i sådan stor 

utsträckning att intag av droger, vid sidan av Subutex, är omöjligt att genomföra utan 

att upptäckas. Anmärkningsvärt är också vilken kontroll BPS har på 

subutextabletterna. Man genomför regelbundet räkningar av tabletterna och skulle 

något vara fel är det lätt att spåra den felaktiga utlämningen. Detta tycker vi verkar 

vara en mycket bra metod för att undvika att preparatet kommer ut på svarta 

marknaden.  

 

Genom vår intervju med Peter Valverius har vi fått ökad förståelse för att man ersätter 

ett narkotiskt preparat med ett annat. Vi tror att, om allmänheten skulle få kunskap om 
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hur behandlingen planeras och genomförs, skulle motståndet mot Subutex minska. 

Trots att det verkar som att Subutex är en bra behandlingsmetod kvarstår ändå den 

etiska diskussionen om det är etiskt riktigt att ersätta ett narkotisktpreparat med ett 

annat.  

 

I vårat arbete har vi valt att inte värdera om subutexbehandling är en bra eller dålig 

metod för att bli av med ett heroinmissbruk. Utan det vi har inriktat oss på är att 

redovisa en av flera alternativa behandlingsmetoder. Vi tycker att Peter har gett oss en 

bra bild av hur behandlingen med Subutex går till. Det är dock svårt att veta om 

behandlingen ger ett tillfredställande resultat i slutändan då behandlingen inte funnits 

särskilt länge i Umeå. För att se ett resultat av en subutexbehandling krävs, enligt oss, 

många år av behandling.  

 

Vi har genom detta arbete fått en ganska positiv bild av subutexbehandlingar. En 

fråga som kvarstår är dock hur svårt det är att helt sluta med Subutex. Vi har i arbetet 

inte ställt frågan och inte heller fått svaret på om det är möjligt att helt sluta med 

Subutex. 

 

När man läser detta arbete bör man tänka på att vi inte har intervjuat någon patient i 

behandling. Hade detta gjorts kanske andra åsikter om preparatet Subutex och själva 

behandlingen framförts.  
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Bilaga 1 
 

SOSFS 2004:8 (M)  

beslutade den 13 augusti 2004 
Utkom från trycket den 22 september 2004 
Ansvarig utgivare: Kristina Widgren, specialsakkunnig i rättsfrågor 

 
Observera att det kan förekomma fel i Internetversionen av Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd. Det är den tryckta utgåvan av 
författningssamlingen som gäller.  
Föreskrifterna och allmänna råden presenteras inte i konsoliderad form. Om 
föreskrifterna och allmänna råden har ändrats framgår det endast genom 
Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS), sökbar databas.  

 
Denna SOSFS finns också i pdf-format (73 kB). Det formatet innebär att 
dokumentet får samma utseende som den tryckta versionen.  

 
 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  
om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid 
opiatberoende;  
 
Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1 och 4, 3 § 1 och 4 § 2 
förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att 
meddela föreskrifter m.m. och beslutar följande allmänna råd. Föreskrifterna och 
allmänna råden är utarbetade efter samråd med Läkemedelsverket.  
 
 
1 kap. Tillämpningsområde och definitioner  
Föreskrifter 
1 § I dessa föreskrifter fastställs mål och kvalitets- och säkerhetskrav i fråga om 
läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende (nedan kallad 
underhållsbehandling). Föreskrifterna skall tillämpas när sådan behandling ges 
med stöd av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  
2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med  

beroendevård� hälso- och sjukvård som ges vid beroende av alkohol, 
narkotika eller andra berusningsmedel�

underhållsbehandling�behandling med Metadon eller andra läkemedel som utgör 
narkotika enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 
1997:12) om förteckningar över narkotika och som 
godkänts för behandling vid opiatberoende och ordineras i 
samband med psykosocial behandling vid sådant beroende�

narkomani� beroende som enligt Socialstyrelsens ”Klassifikation av 
sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) – svensk 
version av ICD-10” framkallas av narkotika�

vårdplan� plan som beskriver planerad hälso- och sjukvård och 
socialtjänst för en enskild patient�
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2 kap. Verksamheten  
Inriktning och mål  
Föreskrifter 
1 § Underhållsbehandling skall syfta till att den som är beroende av opiater skall 
upphöra med sitt missbruk samt få en förbättrad hälsa och social situation.  
2 § Underhållsbehandling får endast ges på en sjukvårdsinrättning som är särskilt 
inrättad för beroendevård. Verksamheten vid en sådan vårdinrättning skall  

1. bedrivas med beaktande av de nationella målen för narkotikapolitiken, och  
2. samordnas med kommunens socialtjänst.  

3 § Vårdgivare som erbjuder underhållsbehandling skall fastställa riktlinjer för 
verksamheten. Riktlinjerna skall utformas så att målen som fastställs i dessa 
föreskrifter kan uppfyllas. 
 
Ledningen  
Föreskrifter 
4 § Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall det inom hälso- och 
sjukvården finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten.  
 
Allmänna råd 
Om en verksamhetschef inom beroendevården inte är legitimerad läkare med 
specialistkompetens i psykiatri, bör ansvaret för ledningsuppgifter som rör 
underhållsbehandling överlåtas till en sådan läkare. Läkaren bör ha 
dokumenterad erfarenhet från beroendevård.  
 
Anmälan  
Föreskrifter 
5 § Den som avser att erbjuda underhållsbehandling skall anmäla detta till 
Socialstyrelsen senast en månad innan verksamheten påbörjas.  
Anmälan av verksamhet som är i drift den 1 januari 2005 skall göras senast den 
30 juni 2005.  
Anmälan skall göras på blanketten SoSB 20360 (bilagan).  
Om någon uppgift i en tidigare gjord anmälan ändras, skall detta anmälas till 
Socialstyrelsen på samma blankett inom en månad från det att förändringen 
inträffade. Med förändringar avses även att verksamheten flyttas, läggs ned eller 
överlåts till en annan vårdgivare.  
 
 
3 kap. Kvalitet och säkerhet m.m.  
Föreskrifter 
1 § Av 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framgår det att kvaliteten i 
verksamheten inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande skall 
utvecklas och säkras.  
2 § Vårdgivaren skall ge skriftliga direktiv och säkerställa att det finns rutiner för 
underhållsbehandling.  
3 § Verksamhetschefen skall fastställa mål och ändamålsenliga rutiner samt 
entydigt fördela ansvaret i verksamheten. Målen, rutinerna och 
ansvarsfördelningen skall dokumenteras.  
Verksamhetschefen skall fortlöpande följa upp verksamheten och säkerställa att 
målen, rutinerna och ansvarsfördelningen gör det möjligt för den legitimerade 
läkare som har ansvar för underhållsbehandling att uppfylla kraven i dessa 
föreskrifter.  
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4 kap. Vården  
Vårdbeslut  
Föreskrifter 
1 § Frågan om en patient skall ges underhållsbehandling skall avgöras av en 
legitimerad läkare som har ansvar för sådan behandling. Vid bedömningen skall 
läkaren ha en helhetssyn på patientens missbruk samt dennes hälsotillstånd och 
sociala situation. Bedömningen skall göras efter en personlig undersökning av 
patienten och i samråd med kommunens socialtjänst. Den skall dokumenteras i 
patientens journal.  
2 § Underhållsbehandling får endast ges till den som  

1. fyllt 20 år och har ett dokumenterat opiatberoende sedan minst två år, 
och  

2. har förmåga att tillgodogöra sig information om sådan behandling och 
lämna samtycke.  

Underhållsbehandling får dock, om synnerliga skäl föreligger, ges till den som 
ännu inte fyllt 20 år.  
Underhållsbehandling får inte ges, om det finns skäl att anta att samtycket inte 
ger stöd för att den kan genomföras i enlighet med vårdplanen.  
 
Allmänna råd 
Synnerliga skäl för att göra avsteg från 20-årsgränsen kan t.ex. föreligga när en 
patient har missbrukat opiater sedan han eller hon var mycket ung och andra 
behandlingsinsatser har misslyckats.  
 
Föreskrifter 
3 § Underhållsbehandling får inte påbörjas om  

1. annan behandling vid opiatberoende bedöms tillräcklig, eller  
2. patienten är beroende av andra narkotiska preparat än opiater eller 

alkohol på ett sätt som innebär en oacceptabel medicinsk risk, eller  
3. patienten har varit utesluten från sådan behandling under de senaste sex 

månaderna.  

Utan hinder av punkten 3 får patienten ges underhållsbehandling, om det med 
hänsyn till patientsäkerheten finns särskilda skäl för att återuppta den.  
4 § Underhållsbehandling får inte ges med stöd av  

1. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, eller  
2. lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, eller  
3. lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.  

Även om en patient vårdas med stöd av någon av dessa lagar får dock 
vårdplanering enligt 6 § inledas.  
En patient som är intagen för psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård får 
ges underhållsbehandling, om den läkare inom beroendevården som har ansvaret 
för vårdplaneringen finner att förutsättningarna för sådan behandling är uppfyllda 
och bedömer att det är lämpligt.  
Om kriminalvården erbjuder underhållsbehandling till den som är intagen i 
kriminalvårdsanstalt, får den inte ges som villkor för att patienten skall få 
särskilda friförmåner enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt.  
5 § Om en patient som ges underhållsbehandling blir föremål för en 
frihetsberövande åtgärd, skall den läkare som har ansvaret för behandlingen 
överväga om den kan fortsätta eller måste avbrytas. Detta gäller om patienten 
blir  
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1. anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk 
undersökning, eller är intagen i eller skall förpassas till 
kriminalvårdsanstalt, eller  

2. intagen för vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller 
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, eller  

3. isolerad enligt smittskyddslagen (2004:168), eller  
4. intagen för vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 

fall.  

Fortsatt underhållsbehandling enligt vårdplanen får ges endast om patientens 
hälsotillstånd har stabiliserats och om den kan genomföras på det häkte, den 
enhet eller den anstalt där patienten är intagen.  
 
Vårdplan 
Föreskrifter 
6 § En vårdplan skall upprättas för den patient som skall ges 
underhållsbehandling.  
Vårdplanen skall utformas med utgångspunkt i en utredning som allsidigt och 
med strukturerad metodik belyser medicinska och sociala faktorer av betydelse. 
Den skall ge en samlad bild av patientens medicinska, psykologiska och sociala 
problematik, behov och förutsättningar. Den legitimerade läkare som har 
ansvaret för underhållsbehandlingen svarar för att vårdplanen upprättas i samråd 
med patienten och kommunens socialtjänst.  
Genom upprättandet av vårdplanen skall patienten, beroendevården och 
socialtjänsten träffa en överenskommelse om de behandlingsåtgärder samt om 
de medicinska kontrollundersökningar, bl.a. regelbundna kontroller av urinprover, 
och andra särskilda villkor som skall gälla för underhållsbehandlingen.  
7 § Vårdplanen skall ange  

1. de behandlingsåtgärder och andra insatser som behövs för att syftet med 
underhållsbehandlingen skall uppnås och för att resultatet av dess insatser 
skall bestå,  

2. de insatser som kommunens socialtjänst planerar och formerna för 
samverkan mellan beroendevården och kommunens socialtjänst,  

3. målen för de behandlingsåtgärder och andra insatser som behövs för att 
syftet med beroendevården skall uppnås, och  

4. planerade insatser i tidsföljd med angivande av delmål.  

8 § Vårdplanen skall i tillämpliga delar innehålla  

1. syftet med underhållsbehandlingen och dess innehåll,  
2. datum för upprättande av planen,  
3. namnet på den läkare som har ansvaret för planen,  
4. ansvarig handläggare eller kontaktperson inom socialtjänsten,  
5. behov av medicinska åtgärder,  
6. mål och delmål för underhållsbehandlingen,  
7. beslutade och genomförda medicinska åtgärder,  
8. behov av omvårdnad,  
9. psykiatrisk bedömning när patienten varit drogfri,  
10. behov av sociala insatser,  
11. mål och delmål för de sociala insatserna,  
12. beslutade och genomförda sociala insatser,  
13. tidpunkten för utvärdering av planen,  
14. resultatet av utvärderingen av planen, och  
15. patientens samtycke till utlämnande av uppgifter.  
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Patienten skall samtycka till att uppgifter som behövs för att planerade åtgärder 
skall kunna fullgöras får lämnas ut mellan beroendevården och kommunens 
socialtjänst och, om patienten är föremål för en frihetsberövande åtgärd, den 
enhet eller den anstalt som svarar för frihetsberövandet. Omfattningen av 
samtycket skall anges.  
9 § I samband med att vårdplanen upprättas skall patienten ges en individuellt 
anpassad information om de beteenden som kan leda till att det inte finns 
förutsättningar att fortsätta underhållsbehandlingen.  
10 § Den läkare som har ansvaret för underhållsbehandlingen skall svara för att 
vårdplanen fortlöpande följs upp och regelbundet omprövas i samråd med 
patienten och kommunens socialtjänst. Vårdplanen skall omprövas minst en gång 
om året.  
Verksamhetschefen skall fastställa rutiner för  

1. uppföljning och omprövning av vårdplanen,  
2. dokumentation, och  
3. samordningen med kommunens socialtjänst.  

11 § Underhållsbehandlingen och överenskommelsen enligt 6 § skall följas upp 
en gång i kvartalet i ett möte mellan patienten, beroendevården och 
socialtjänsten.  
 
 

5 kap. Läkemedelshantering  
Föreskrifter 
1 § Bestämmelser om läkares behörighet att ordinera läkemedel finns i 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande 
av läkemedel m.m. (receptföreskrifter).  
Metadon eller andra läkemedel som utgör narkotika enligt Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika och som godkänts 
för behandling vid opiatberoende skall ordineras av en legitimerad läkare vid en 
sjukvårdsinrättning inom beroendevården där underhållsbehandling ges.  
2 § I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården finns bestämmelser om ordination, 
iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel.  
När underhållsbehandling påbörjas skall läkemedlen iordningställas och under 
uppsikt av vårdpersonal överlämnas till patienten vid regelbundna återbesök på 
sjukvårdsinrättningen. Sjukvårdsinrättningen skall svara för rekvisitionen och 
förvaringen av läkemedlen.  
När behandlingsresultatet varit stabilt under minst sex månader i följd får det 
överlåtas till patienten att själv hantera sina läkemedel, om den läkare som har 
ansvaret för underhållsbehandlingen bedömer att det är i överensstämmelse med 
vårdplanen. Om patienten får sköta underhållsbehandlingen under eget ansvar, 
skall den fortlöpande följas upp med medicinska undersökningar. Den läkare som 
har ansvaret för underhållsbehandlingen skall i samband med omprövningen av 
vårdplanen enligt 4 kap. 10 § överväga om patienten kan få fortsätta att sköta 
behandlingen under eget ansvar.  
 
 

6 kap. Vårdens upphörande  
Planerad avveckling  
Föreskrifter 
1 § Underhållsbehandling får avvecklas, om den läkare som har ansvaret för 
sådan behandling efter samråd med kommunens socialtjänst bedömer att syftet 
med den har uppnåtts och att det finns anledning att anta att resultatet skall 
bestå. En avveckling av underhållsbehandlingen får påbörjas endast om det 
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föreligger en stabilisering av patientens hälsotillstånd och sociala situation sedan 
minst ett år. Avvecklingen skall så långt det är möjligt genomföras i samråd med 
patienten.  
Avvecklingen skall noga planeras, kontrolleras och dokumenteras. Den skall göras 
successivt och anpassas med hänsyn till förutsättningarna i det enskilda fallet. 
När avvecklingen har slutförts skall patienten följas upp under minst sex 
månader, om det behövs för att patienten inte skall återfalla i missbruk.  
Om patienten återfaller i missbruk eller får svåra abstinensbesvär, skall försöket 
att avveckla underhållsbehandlingen omedelbart avbrytas. Ett nytt försök får 
göras tidigast efter ett år av stabilt hälsotillstånd och stabil social situation. Om 
två försök att avveckla behandlingen har misslyckats, skall vårdplanen omprövas 
och målen för behandlingen ses över.  
 
Uteslutning  
Föreskrifter 
2 § Om en patient trots särskilda stödinsatser inte kan förmås att medverka till 
att syftet med underhållsbehandlingen uppnås, skall den avbrytas om patienten  

1. inte har medverkat i sådan behandling under längre tid än en vecka,  
2. har upprepade återfall i missbruk av narkotika,  
3. missbrukar alkohol i sådan omfattning att det innebär en medicinsk risk,  
4. upprepade gånger har manipulerat urinprover,  
5. har utsatt patienter eller vårdpersonal för våld eller hot om våld, eller  
6. har dömts för narkotikabrott enligt en dom som vunnit laga kraft.  

 

7 kap. Övriga bestämmelser  
Föreskrifter 
1 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa 
föreskrifter.  
____________ 
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2005.  
Styrelsen för Socialstyrelsen  
(Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Föredragande: Abit Dundar)  
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