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 Förord 

Vi vill tacka alla de som hjälpt oss att göra det här fördjupningsarbetet. 

Speciellt tack till vår handledare Cia Nyman som hjälpt oss under hela arbetet. 

Stort tack också till Maria och Margitta på Opiatmottagningen och till Micael på 

Skellefteåpolisen som tog sig tid att svara på våra frågor. 

Tack till er alla!  
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 Sammanfattning 
Sedan starten av subutexprogrammet vid Beroendeenhetens Opiatmottagning på 

Skellefteå lasarett år 2002, har subutexmissbruket i staden ökat avsevärd och nått 

en jämförlig nivå med haschmissbruk. Syftet med vårt arbete är att ta reda på 

varför problemet med subutexmissbruk är så stort i Skellefteå. Information i 

ämnet har vi bland annat hämtat genom att studera kurslitteratur, Internetsidor och 

föreskrifter. Vi har intervjuat ansvariga på subutexprogrammet samt polisen i 

Skellefteå. I resultatdelen presenterar vi dessa intervjuer och en verklig bild över 

hur problemet ser ut, dess omfattning och vad man i dagsläget gör för att 

motverka detta. Det har visat sig svårt att kunna precisera varför just 

subutexmissbruket är så stort i Skellefteå. Orsaker så som tillgång och efterfrågan, 

likgiltighet och okunskap, nyfikenhet och dumhet är något som vi kunnat se som 

en närmare beskrivning av problembilden. Följaktligen, Subutex är lättillgängligt 

och det är inte dyrt jämfört med andra droger, vilket medför att det är många som 

vill köpa den. Många unga bryr sig inte om vilka konsekvenser missbruket kan ge 

utan nyfikenheten tar överhand. Är man dum får kroppen lida. Polisen jobbar hårt 

från sin sida med insatser och nolltolerans och från sjukvårdens sida tas nya 

läkemedel fram för att försvåra och försämra effekten av Subutex i ett missbruk.  

 

 

 



Rapportnummer 340  
Subutex – missbruk i Skellefteå 
Åsa Hallefors, Anders Lundgren 

 I 

Höstterminen 2006 

  
 Innehållsförteckning 

 

FÖRORD................................................................................................... II 
SAMMANFATTNING............................................................................. III 

 
1     INLEDNING ...................................................................................... 1 
1.1       Bakgrund......................................................................................... 3 
1.2    Syfte................................................................................................ 3 

1.3       Frågeställningar............................................................................... 4 
1.4       Avgränsningar................................................................................. 4 

1.5    Tillvägagångssätt............................................................................. 4 
 
2    TEORI ................................................................................................. 5 
2.1   Begrepp och definitioner.................................................................. 5 

2.1.1   Beroende.......................................................................................... 5 
2.1.2   Missbruk .......................................................................................... 6 

2.1.3   Narkotikaklassade läkemedel ........................................................... 7 
2.2   Heroin.............................................................................................. 7 

2.3   Subutex............................................................................................ 9 
2.4   Narkotikaklassning ........................................................................ 10 

2.5   Rättslig hantering - gränsdragningar............................................... 11 
2.6   Subutexbehandling i Skellefteå ...................................................... 12 

2.7   Socialstyrelsens riktlinjer ............................................................... 13 
 

3    RESULTAT....................................................................................... 14 
3.1    Intervju: Beroendeenhetens opiatmottagning ................................. 14 

3.2    Intervju: Polismyndigheten i Skellefteå ......................................... 18 
 
4    DISKUSSION.................................................................................... 20 
4.1     Slutsats.......................................................................................... 22 

 
REFERENSER......................................................................................... 24 



Rapportnummer 340  
Subutex – missbruk i Skellefteå 
Åsa Hallefors, Anders Lundgren 

 1 

Höstterminen 2006 

1  Inledning 

För att få hjälp med att bli av med ett heroinmissbruk finns flera olika 

medicinska behandlingsmetoder. En av dessa är metadonbehandling som 

funnits länge i Sverige och en annan är subutexbehandling som är relativt ny. 

Subutex är ett opiatsubstitut, det vill säga ett ersättningsmedel för opiater. 

Medlet gör att ”suget” efter heroin minskar samt underlättar avvänjningen. 

Subutex hindrar även att missbrukaren ska kunna få något rus av heroinet 

genom att ”stänga av” receptorerna i hjärnan som möjliggör detta.1 

På grund av en omfattande illegal försäljning av Subutex gick Socialstyrelsen 

den 1 januari 2005 in och lade restriktioner på läkemedlet och det får nu bara 

skrivas ut av ett fåtal läkare inom psykiatrin.2 Trots detta säljs det Subutex 

illegalt i Sverige vilket man tror härstammar från smuggling.3 

Enligt hörsägen har Skellefteå alltid varit känd för att vara en drogtät stad, allt 

ifrån hasch, GHB till heroin har förekommit. Som läget ser ut idag så har även 

andra preparat hittat in på marknaden där Subutex är en av dessa. Faktum är att 

Subutex är bland den mest vanligt förekommande drogen i dagsläget. 

Skellefteåpolisen har på senare tid märkt en ökad tillgång och försäljning av 

Subutex.4 

Vi tycker att ämnet är ett så pass allvarligt problem som det inte nog kan 

belysas och diskuteras runt i kring. Det är ett stort problem i Skellefteå, som 

dessutom är vår hemstad, vilket gör att vår anknytning och vårt intresse stärks.  

                                                
1 http://www.polisen.se 
2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid 
opiatberoende (SOSFS 2004:8) 
3 Intervju Micael Lindahl, Skellefteåpolisen 2006-11-08 
4 Norra Västerbotten 2006-11-06 
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Det finns ett allmänt stort intresse av droger och i synnerhet av heroin vilket 

man lätt kan se genom att söka på Internet. Vid en sökning på www.google.se 

den 4 oktober 2006 på ordet heroin fann vi 18 500 000 träffar. Vid en sökning 

på ett av Sveriges största varumärke IKEA fann vi 39 400 000 träffar. Detta 

tycker vi mer speglar storleken på heroinet än just på IKEA: s storhet. En annan 

intressant reflektion vi gjort vid sökningar med 44 dagars mellanrum, mellan 

2006-10-05 till 2006-11-18, på ordet Subutex visar att det ökat från 558 000 till 

723 000 träffar. Det är en ökning på 165 000 träffar eller cirka 30 %. Vad vi ska 

dra för slutsats av detta är självklart svårt att svara på men vi kan konstatera att 

det finns ett stort intresse som ökar lavinartat.  
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1.1  Bakgrund 

Enligt en artikel i Norra Västerbotten finns det 200-250 personer i 

Västerbottens län som varit beroende av heroin i 10-15 år. Det är den grupp 

missbrukare som har allra högst dödlighet. I Skellefteå handlar det om 80-100 

heroinister.5  

På Beroendeenhetens opiatmottagning i Skellefteå finns ett subutexprogram för 

behandling mot heroinmissbruk. Behandlingen startade i maj 2002 av läkaren 

Lars Nygren som specialiserat sig mot missbruk. Programmet har utökats och 

idag behandlar de ett 30-tal heroinmissbrukare som är mellan 22 år till 53 år 

gamla. I dagsläget är subutexprogrammet i Skellefteå en av dom tio största i 

Sverige.6 Skellefteå kommun ligger folkmängdsmässigt idag på 27: e plats i 

Sverige med sina 72 141 invånare.7  

Sedan subutexprogrammet startade i Skellefteå år 2002 har läkemedlet nått den 

illegala marknaden och successivt tagit över en stor del av denna. Subutex har 

blivit den drog som är näst intill lika populär som hasch och den missbrukas 

långt ner i åldrarna.8 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är att ta reda på varför problemet med 

subutexmissbruk är så stort i Skellefteå. Vi vill bredda och fördjupa vår egen 

kunskap i ämnet samt bidra till att öka den allmänna kännedomen hos andra 

aktörer på lokal nivå.  

                                                
5 Norra Västerbotten 2006-05-31 
6 Intervju Maria Eliasson och Margitta Larsson, Opiatmottagningen i Skellefteå 2006-11-07 
7 Statistiska Centralbyrån (SCB) 2006-02-14 
8 Intervju Micael Lindahl, Skellefteåpolisen 2006-11-08 
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1.3 Frågeställningar 

Vad är Subutex och vad innebär subutexprogrammet?  

Leder Subutexbehandling till minskat missbruk? 

Vad kan vi som poliser göra för att stävja missbruket? 

Hur ser situationen ut i Skellefteå, missbruk/behandling? 

Varifrån kommer de illegala tabletterna, från Subutexprogrammet eller från 

annat håll? 

 

1.4  Avgränsningar 

I vårt arbete har vi valt att koncentrera oss till Skellefteå. De aktörer som vi 

inriktat oss på är polisen i Skellefteå och Landstingets beroendeenhet. En annan 

aktör som kunnat vara intressant att intervjua är Socialtjänsten. Vi valde bort 

det så att arbetet inte skulle bli för stort.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har baserat vårt arbete på framförallt skriftliga källor. Dels från Internet men 

även kurslitteratur och annan litteratur som vi funnit. Först har vi gjort en 

intervju med Maria Eliasson och Margitta Larsson på Beroendeenhetens 

opiatmottagning på Skellefteå Lasarett, där Subutexprogrammet finns. Sedan 

har vi intervjuat Mikael Lindahl på Polismyndigheten i Skellefteå för att få höra 

deras syn på missbruksproblemet och eventuellt få idéer på vad som kan göras 

för att få bukt på det.  

Vi valde denna intervjuordning för att försöka hålla en objektiv syn och inte 

påverkas för mycket av polisens syn och erfarenheter, eftersom att vi själva 

snart ska gå ut och jobba som poliser. 
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2 Teori 

I detta kapitel beskrivs hur begreppen beroende, missbruk och 

narkotikaklassade läkemedel definieras. Sedan beskrivs mer specifikt heroinet 

och dess bakgrund och påverkan samt Subutexets framkomst och syfte som 

preparat. Läkemedelsverket klassar narkotiska preparat i olika grupper beroende 

på hur hälsofarligt, beroendeframkallande eller euforiserande ämnet anses vara, 

och detta beskrivs kort. Innehav och brukande av narkotiska preparat utanför 

sjukvården är straffbart. Domstolväsendet har arbetat fram en praxis vid 

bedömningen av straffvärdet som baseras på mängden tabletter som innehavet 

inneburit. Dessa riktlinjer presenteras vidare. Slutligen presenteras vad en 

subutexbehandling är och hur den ser ut samt Socialstyrelsen föreskrifter som 

behandlingen ska följa. 

 

2.1 Begrepp och definitioner 

Begreppen beroende, missbruk, heroin och subutex är centrala begrepp i vårt 

arbete. Med anledning av detta har vi nedan valt att förtydliga dessa begrepp. 

  

2.1.1         Beroende 

Alkohol eller narkotika har fått en mycket större betydelse i individens liv än 

tidigare och lett till en betydande funktionsnedsättning eller lidande. De 

internationellt vedertagna kriterierna på beroende är bland annat att individen 

förlorat kontrollen över intaget, att abstinensbesvär uppstår och att allt högre 

doser behövs för att uppnå ett rus.9 

                                                
9 Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 2006 
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Det så kallade DSM-systemet (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) som, enligt den senaste versionen DSM-IV, innehåller följande sju 

kriterier av vilka tre ska vara uppfyllda under ett års tid för att ett beroende ska 

anses föreligga: 

1. Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt.  

2. Abstinensbesvär när bruket upphör. 

3. Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs. 

4. Varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget. 

5. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från 
bruket av alkohol eller narkotika. 

6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas. 

7. Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador.10 

 

2.1.2         Missbruk 

För att missbruk ska föreligga räcker det med att ett av följande fyra kriterier 

uppfylls under ett års tid, enligt DSM-IV: 

1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande 
att fullgöra sina skyldigheter på arbete, i skolan eller i hemmet. 

2. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, 
exempelvis vid bilkörning eller i arbetslivet. 

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet som en följd av missbruket. 

4. Fortsatt användning trots återkommande problem.11 

                                                
10 Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 2006 
11 Ibid  
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2.1.3 Narkotikaklassade läkemedel 

Med narkotika förstås läkemedel och hälsofarliga varor med 

beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som 

med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och 

som 

• på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell 
överenskommelse som Sverige har biträtt, eller  

• av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen.12 

 

2.2 Heroin    

Opiumvallmo är en växt som odlas främst runt 

”Gyllene Triangeln” (Burma, Laos och 

Thailand) samt runt ”Gyllene halvmånen” 

(Afghanistan, Iran och Pakistan). Det är ur 

denna växt man utvinner opium, vilket är 

torkad saft från vallmon. Ur opium i sin tur kan 

man utvinna extrakt som innehåller morfinbas, 

vilket är ett av de viktigaste smärtstillande 

läkemedlen i modern sjukvård. Efter en kemisk 

process med hjälp av ättiksyraanhybrid kan morfinbasen omvandlas till 

herionbas, även kallad ”brunt heroin”.  

En annan variant av förädling som förekommer är att heroinbasen omvandlas 

med saltsyra till herionhydroklorid, ”vitt heroin”. Denna variant är den mer rena 

formen av heroin och för att injicera behöver ingen tillsats av syra göras 

(vanligtvis askorbin- eller citronsyra), vilket krävs vid injicering av den bruna 

varianten.13 Det kemiska namnet för heroin är diacetylmorfin.14 

                                                
12 Sveriges Rikes Lag. Narkotikastrafflag (1968:64) 8 §. 
13 Narkotika, dopningsmedel och andra hälsofarliga varor. Sidan 11-12. 2005-09 
14 http://www.bashr.com/sv_bio_pics/Diacetylmorfin 2006-10-02 



Rapportnummer 340  
Subutex – missbruk i Skellefteå 
Åsa Hallefors, Anders Lundgren 

 8 

Höstterminen 2006 

Heroin tillverkades först av läkemedelsbolaget Bayer 1899 som lanserade det 

som ett helt ofarligt och ej vanebildande medel för den som var beroende av 

morfin. Heroin var klassat som läkemedel i Sverige fram till 1964. Från och 

med 1988 blev själva användningen av narkotika förbjuden i lag och sedan 

1993 kan en användare dömas till fängelse. Heroin framställdes första gången 

1874 av britten Charles Robert Alder Wright.15 

Heroin är väldigt beroendeframkallande och den farlighetsbedömning som har 

gjorts av de mest vanligt förekommande drogerna i Sverige hamnar heroin på 

andra plats efter den syntetiska opiaten Fentanyl.16 Ruset av Fentanyl är 

identiskt med heroin, skillnaden är att Fentanyl kan vara hundra till tusen 

gånger starkare än heroin per viktenhet. En rusframkallande dos av Fentanyl är 

inte större än ett saltkorn.17 

Den stora orsaken varför heroin är så beroendeframkallande är att det ersätter 

endorfinerna i centrala nervsystemet och gör användaren lika beroende av 

heroinet som alla människor är av det kroppsegna endorfinet. Svåra 

abstinensbesvär uppstår redan efter kort användning och åkommor som 

muskelvärk, kallsvettningar, diarré, illamående, feber, kramper och 

sömnsvårigheter är vanliga.  

År 2004 låg priset för 1 gram heroin i Sverige på cirka 1000 kronor. En dagsdos 

för missbrukaren ligger från 0,8 gram till 1,5 gram.18  

                                                
15 http://www.bashr.com/sv_bio_pics/Diacetylmorfin 2006-10-02 
16 Svensk domstolspraxis från Högsta Domstolen 
17 Narkotika, dopningsmedel och andra hälsofarliga varor. Sidan 14. 2005-09 
18 http://sv.wikipedia.org/wiki/Heroin 2006-10-02 
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2.3 Subutex      

Subutex är ett relativt nytt läkemedel som började 

användas i början på 1990-talet som substitut vid 

avvänjning av opiatberoende som exempelvis heroin. I 

Sverige blev medlet godkänt 1999. Enkelt förklarat har 

Subutex samma stimulans på hjärnan som heroin.19 Den 

verksamma substansen i Subutex är Buprenorfin, som 

även finns i det smärtstillande läkemedlet Temgesic, fast 

då i betydligt mindre mängder.20  

Subutex finns som sublingual resoriblett, vilket är en tablett som placeras under 

tungan där den upplöses av saliven och tas upp i kroppen via slemhinnans 

blodkärl.  

Tabletterna är vita till krämfärgade, ovala, platta, märkta med ett svärd på ena 

sidan och 04, B2 eller B8 på baksidan. De förekommer i mängderna 0,4 mg, 2 

mg och 8 mg – den senare är den vanligast förekommande. Behandlingsdosen 

varierar och kan uppgå till 24 mg per dag. Tabletterna ska intas genom att 

smälta under tungan, vilket tar mellan 10-15 minuter.  

Subutex rekommenderas enbart för behandling av opioidberoende. Några fall 

av död på grund av andningsförlamning har rapporterats, i synnerhet vid 

användning i kombination med bensodiazepiner, alkohol eller när buprenorfin 

inte används enligt ordination av läkare.21 

                                                
19 IntraPolis 2004-08-12 
20 Ibid 
21 Ibid 
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Vanliga biverkningar som kan uppstå vid medicinsk användning är bland annat 

dåsighet, slöhet, sömnighet, svettningar, yrsel, huvudvärk, förvirring, 

illamående, kräkningar och muntorrhet. I sällsynta fall kan även hallucinationer 

och eufori uppträda.22 

 

2.4 Narkotikaklassning 

Subutex är av Läkemedelsverket narkotikaklassat i beroendeklass 4. 

Klassningen av preparat görs av Läkemedelsverket som upprättar och kungör 

förteckningar över narkotika. Klassningen bestäms till stor del av 

internationella överenskommelser, men därutöver finns det i 

Narkotikastrafflagen (1968:64) ett antal kriterier som Läkemedelsverket ska 

grunda sin bedömning på. För att klassas som narkotika ska ett ämne anses vara 

hälsofarligt, beroendeframkallande eller euforiserande.  

I den officiella klassningen finns det fem beroendeklasser. 

• Beroendeklass 1: Droger som i Sverige anses sakna medicinskt värde, 

till exempel heroin, kokain, cannabis och hallucinogener. Dessa är 

förbjudna att tillverka, importera eller sälja. Gruppen brukar delas upp i 

narkotika och tung narkotika.  

• Beroendeklass 2-4: Droger som används medicinskt och kräver 

import/exporttillstånd, till exempel morfin, subutex och amfetamin.  

• Beroendeklass 5: Droger som ej omfattas av internationella 

konventioner och ej kräver import/exporttillstånd. Svagare opioider och 

lugnande medel, mestadels bensodiazepiner.23  

                                                
22 Narkotika, dopningsmedel och andra hälsofarliga varor. Sidan 14. 2005-09 
23 http://sv.wikipedia.org/wiki/Narkotika 2006-08-18 
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2.5 Rättslig hantering – gränsdragningar 

Som nämnts ovan är Subutex narkotika enligt narkotikastrafflagen, NSL. 

Någon fast domstolspraxis förekommer inte i nuläget, domstolsavgöranden 

finns från år 2001 och framåt. Hovrätten över Skåne och Blekinge har i en dom 

(mål nummer B 240-04)24 den 19 mars 2004 rörande insmuggling av 2 163 

tabletter Subutex på 8 mg uttalat följande: 

• ”Missbrukardosen bedöms för närvarnade vara 2 till 3 tabletter på 8 mg 
vardera.”  

• ”Subutex bedöms för närvarande som något mindre farligt än Metadon, 
som i praxis bedöms vara hälften så farligt som heroin.” 

 

Vid rent mängdresonemang medför detta enligt hovrätten att gränsen för grovt 

brott bör gå vid cirka 1 200 missbrukardoser, vilket skulle motsvara cirka 3 000 

tabletter på 8 mg. I det bedömda fallet fastställdes påföljden till normalgraden, 

fängelse i ett år. De aktuella 2 163 tabletterna motsvarar ungefär 850 

missbruksdoser vilket är under de 1 200 för att det ska räknas som grovt brott. 

Efter samråd med åklagarmyndigheten i Malmö den 5 augusti 2004 gäller 

tillsvidare följande riktlinjer beträffande gränsdragningen mellan ringa brott, 

normalbrott och grovt brott gällande Subutex: 

Antal tabletter: 

Ringa brott -     Upp till 5 tabletter. 

Normalbrott     -     6 till 2 999 tabletter. 

Grovt brott -     3 000 tabletter och uppåt.25 

 

                                                
24 www.rattsbanken.se 2004-03-19 
25 IntraPolis, 2004-08-12 
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2.6 Subutexbehandling i Skellefteå  

I maj år 2002 startades subutexprogrammet vid Beroendeenhetens 

opiatmottagning på Skellefteå lasarett. Personen som startade programmet heter 

Lars Nygren och är specialiserad missbruksläkare. Idag har mottagningen 34 

patienter och 10 stycken står på kö, ytterligare 20 stycken håller på att utredas. 

Den som längst väntat på att få komma med i programmet har väntat i cirka två 

år. Vad som begränsar antalet platser är dels behovet av behandling men 

framförallt är det personalstyrkan som styr, vilken i sin tur begränsas av 

pengarna som tillförs av Landstinget. Som personalstyrkan ser ut idag består 

den av tre stycken sjuksköterskor och tre stycken skötare. Idag har de ingen 

renodlad missbruksläkare knuten till sig då Lars Nygren flyttat och arbetar på 

annan ort, men väl en distriktsläkare som sköter utskrivningen och doseringen 

av Subutex. Opiatmottagningen har ett nära samarbete med Socialtjänsten vilka 

kopplas in direkt vid första träffen med en patient. Tillsammans gör de en 

utredning om patienten har ett behov och uppfyller de krav som ställs från 

Socialstyrelsen. De träffas en gång i månaden oberoende om utredning ska 

göras eller inte. Subutexbehandling får endast ges till den som fyllt 20 år och 

har ett dokumenterat opiatberoende sedan minst två år och har förmåga att 

tillgodogöra sig information om sådan behandling och lämna samtycke. 

Behandlingen får inte påbörjas om annan behandling vid opiatberoende bedöms 

tillräcklig, eller patienten är beroende av andra narkotiska preparat än opiater 

eller alkohol på ett sätt som innebär en oacceptabel medicinsk risk, eller 

patienten har varit utesluten från sådan behandling under de senaste sex 

månaderna. Behandling får heller inte ges med stöd av lagen (1988:870) om 

vård av missbrukare i vissa fall, eller lagen (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård, eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.26 

                                                
26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid 
opiatberoende (SOSFS 2004:8) 
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2.7 Socialstyrelsens riktlinjer 

På grund av en omfattande illegal försäljning av Subutex fattade Socialstyrelsen 

beslut om föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2004:8) om 

läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Enligt beslutet gäller de 

nya föreskrifterna och allmänna råden från och med den 1 januari 2005. 

Samtidigt trädde Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om 

förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av 

opiatberoende i kraft. I dessa båda myndighetsföreskrifter fastställs mål och 

kvalitets- och säkerhetskrav i fråga om läkemedelsassisterad behandling vid 

opiatberoende.  

Detta innebär bland annat att läkemedelsassisterad behandling endast får ges på 

en sjukvårdsinrättning som är särskilt inrättad för beroendevård och att endast 

läkare med specialistkompetens i psykiatri som är verksamma vid en sådan 

sjukvårdsinrättning får skriva ut läkemedel som utgör narkotika och har 

godkänts för behandling av opiatberoende. 

Myndighetsföreskrifter är liksom en lag eller en förordning bindande rättsregler 

och anger hur vårdgivarna ska handla. Allmänna råd utgör rekommendationer 

för hur man ska tillämpa rättsregler och anger hur vårdgivarna bör eller kan 

handla.27 

 

                                                
27 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid 
opiatberoende (SOSFS 2004:8) samt Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av 
narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende (LVFS 2004:15) 
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3 Resultat 

I resultatdelen redovisas de intervjuer som gjorts först med Beroendeenhetens 

opiatmottagning och sedan med Polismyndigheten i Skellefteå. Anledningen till 

valet av intervjuordningen var att försöka behålla en mer objektiv syn då vårt 

val av yrke som polis kan tendera att sympatisera mer på polisens sida. 

 

3.1 Intervju: Beroendeenhetens opiatmottagning 

Maria Eliasson och Margitta Larsson arbetar som sjuksköterska respektive 

mentalskötare på Beroendeenhetens opiatmottagning på Skellefteå Lasarett. De 

har i stort sett arbetat på mottagningen sedan subutexprogrammet startade i maj 

år 2002. Från början var det endast tre anställda och idag är dom uppe i sex 

heltidsanställningar, varav tre är sjuksköterskor och tre skötare. Den som ligger 

bakom idén till uppstartandet av subutexprogrammet heter Lars Nygren och är 

läkare som specialiserat sig mot missbruk. Lars har lämnat programmet och 

arbetar nu på annan ort. I dagsläget har de ingen missbruksläkare knuten till 

programmet utan de har en distriktsläkare som sköter doseringen och 

utskrivningen av tabletterna. På frågan om detta inte är ett problem så säger de 

att det fungerar bra men kan ibland sakna Lars specialistkunskaper på just 

missbruk.  

Subutexprogrammet behandlar idag 34 patienter som är mellan 22 år till 53 år 

gamla. Antalet har stadigt utökats sedan starten och idag finns det 10 patienter 

som genomgått utredning och väntar att få påbörja sin behandling. Ytterligare 

20 patienter står på väntelista för att få genomgå utredning. En orsak till varför 

det idag finns så pass många patienter på kö är resursfrågan, både 

personalmässigt och rent ekonomiskt. Subutexprogrammet hör till Landstinget 

som styr deras budget. Patienterna betalar själva för tabletterna upp till 

högkostnadsskyddet. Detta skydd gör att man betalar högst 1 800 kronor under 

ett år för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen.  
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Om läkemedelskostnaderna överstiger den summan är det landstinget som 

betalar.28 I detta fall fördelar Landstinget den verkliga kostnaden på respektive 

vårdcentral dit patienten hör till. Detta tycker både Maria och Margitta är 

oroväckande därför att vissa vårdcentraler får dra ett större lass eftersom 

missbrukare oftast tenderar att bo i samma stadsdel, exempelvis Anderstorp och 

Skelleftehamn. 

Varje tablett kostar 43 kronor per styck och den vanligaste doseringen är tre 

tabletter per dag. Det första behandlingsåret drogtestas patienten tre gånger per 

vecka. Under det andra året två gånger per vecka och under det tredje året och 

därefter, sker drogtester en gång per vecka. Detta förutsätter att behandlingen 

fungerar bra och att patienten inte tar några återfall. Ett drogtest med fyra 

substanser kostar 200 kronor. 

En patient kostar: 

• År 1 - 78 156 kronor 

• År 2 - 67 756 kronor 

• År 3 och därefter - 57 356 kronor 

Kostnader för verifieringar, blodprov och andra individuella tester tillkommer. 

Socialtjänsten ger även ett bidrag till drogtester på 3 500 kronor per patient och 

år.   

I Skellefteå finns det betydligt fler vårdplatser än i exempelvis Umeå. Det kan i 

första skedet tyckas vara märkligt då Umeå är en betydligt större stad, men i 

själva verket arbetar man på olika sätt men utgår från samma premisser. En stor 

skillnad är patientkontakten som man i Skellefteå lägger ner väldigt mycket tid 

på. De vill bygga en relation med patienten och stötta den varje dag. De får 

gärna stanna kvar efter behandlingen för att prata om sina problem, sin 

livssituation eller bara ta en kopp kaffe. Denna patientkontakt har man inte i 

Umeå, där läggs stödsamtalen på annan mottagning.  

                                                
28 http://www.apoteket.se/rd/d/673 2006-05-16 
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Skellefteå har även länge haft en ganska omfattande problembild med 

heroinmissbruk i staden. Detta medförde att när chansen till behandling med 

Subutex dök upp fanns det många missbrukare som behövde vård och som 

uppfyllde kraven. Detta och att programmet startade så pass tidigt kan vare en 

av orsakerna till att programmet idag är så omfattande.   

Maria understryker att behandlingen med Subutex som de bedriver inte är något 

substitut till heroin. När en missbrukare använt heroin i ett år uppstår en skada i 

hjärnan som kan liknas vid en stresskada. Denna skada går inte att mäta rent 

medicinskt men den forskning som gjorts har påvisat att skadan uppkommer vid 

den tiden. Den har även visat att Subutex som behandlingsform påverkar denna 

skada positivt så att den minskas och kanske rent av försvinner. Forskning 

pågår fortfarande, men det man vet nu är att behandlingen bör vara livslång. 

Maria och Margitta uppger att patienterna är nöjda med behandlingen, 

framförallt de som kommit långt är väldigt tacksamma. Patienterna brukar 

betona att de vill ha hårda regler för behandlingen, så att de inte utan problem 

ska kunna återfalla. Det som är svårt för personalen att komma åt är om 

patienten har ett sidomissbruk, exempelvis hasch eller bensodiazepiner, som 

den är beroende av. Heroinmissbruket ”klipper” de direkt i och med att 

Subutexet slår ut funktionen av drogen och suget minskar, men det biter inte på 

andra droger och dess effekter som de kan vara beroende av. Detta är ett 

svåråtkomligt problem som lett till att fem patienter brutit mot de regler och 

riktlinjer som finns och där av blivit avstängda från programmet. 

Patienten kommer till mottagningen en gång per dag för att ta sin dos av 

Subutex. Detta sker i ett kalt rum med enkel inredning för att de inte ska kunna 

stoppa undan eller gömma några tabletter. Innan intag krossas tabletterna 

sönder, dels för att ytterligare göra det svårare att ta med sig tabletter hem och 

dessutom för att göra själva nedsmältningen i munnen lättare. Patienterna får 

max vara tre stycken i provrummet samtidigt och det finns alltid personal med i 

rummet för att övervaka intaget.  
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Det görs urinprover på patienterna ungefär två gånger per vecka. Detta sker inte 

rutinmässigt utan dagarna varieras hela tiden för att patienterna inte ska vara 

förberedda. Om de skött sin behandling väl i minst sex månader har de 

möjlighet att få ta hem tabletter som ska räcka över helgen. 

Det görs hela tiden nya utformningar av tabletterna för att göra det svårare att 

missbruka dom. Runt årsskiftet kommer det ut en ny tablett som heter Subuxon. 

Den innehåller Buprenorfin men även Naloxon, vilket fungerar som antidot vid 

överdoser av heroin. Tabletten har även utvecklats så att den inte ska gå att 

slamma ner och injiceras, som vanligtvis görs med Subutex i missbrukskretsar. 

På grund av detta tror de att dess värde på gatan kommer att sjunka med cirka 

50 %. 

På frågan om det trots allt kommer ut Subutex från programmet och säljs 

illegalt på gatan svarar de att den mängden är väldigt liten i jämförelse. Det 

finns alldeles för mycket tabletter tillgängligt för att det ska kunna komma från 

programmet och dessutom har de, som nämnts, strikta regler för hur 

utdelningen får gå till. Maria berättar att det är uppföljt från Socialstyrelsen 

ungefär hur mycket av Subutexet som finns på gatan som kommer från 

sjukvården. Denna siffra beräknas till ungefär 1 %.  

I dagsläget har personalen i subutexprogrammet inget samarbete med polisen. 

Det finns dock ett stort intresse hos båda parter och inom en snar framtid 

kommer de att träffas för att räta ut frågetecken, belysa problem och se om de 

tillsammans kan samarbeta för att stävja problembilden i Skellefteå. Den enda 

kontakt som tidigare funnits mellan subutexprogrammet och polisen har varit 

att polisen fått en lista över vilka personer som är med i programmet. Nu 

hoppas både Maria och Margitta att det kommer bli ett bra samarbete i 

framtiden. 
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3.2 Intervju: Polismyndigheten i Skellefteå 

Micael Lindahl är chef för UTCE, Utrycknings- och Centrumenheten i 

Skellefteå Polisområde som hör till Västerbottens Polismyndighet. 

Micael säger att det idag inte finns något mer djupgående samarbete mellan 

polisen och subutexprogrammet mer än att polisen har fått uppgifter på vilka 

personer som är med i behandlingen. En kontaktgrupp från polisens sida håller 

på att bildas och man för nu en dialog mellan varandra och ett möte börjar vara 

nära förestående. Syftet med ett samarbete är att räta ut frågetecken som finns 

hos båda parter och belysa problembilden som den ser ut idag.  

Micael berättar att polisen i Skellefteå har sett ett samband mellan missbruket 

av Subutex och uppstarten av subutexprogrammet. Men de tror inte det bara är 

patienter från programmet som säljer tabletterna illegalt eftersom det är en 

alldeles för stor kvantitet som finns att tillgå på svarta marknaden, samt att 

behandlingen och utdelningen av tabletter är så pass strikt reglerat. Att det 

förekommer är han säker på men han säger också att den siffra som 

Socialstyrelsen arbetat fram, 1 % från programmen, förmodligen stämmer bra. 

Micael tycker att programmet bör ha hårdare regler om patienten missköter sin 

behandling. Ett sidomissbruk eller narkotikarelaterad brottslighet bör snabbare 

leda till effekter för patienten, det borde inte tillåtas i så stor utsträckning som 

det görs idag. Ett annat problem som Micael tycker är väldigt allvarligt är att 

man idag indirekt tillåter patienterna köra drograttfull eftersom Subutex är en 

syntetisk opiat. Han tycker det känns väldigt bakvänt att veta om att det finns 

personer ute på vägarna som kör ”lagligt” påtända av Subutex, och man kan 

inget göra så länge personerna har det receptbelagt. Han säger även att av de 

personer som är med i programmet finns det de som ser behandlingen som ett 

lagligt sätt att få knarka. 
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På frågan hur polisen märker av det specifika missbruket av Subutex berättar 

Micael att man jobbar aktivt mot narkotika. De jobbar mycket med inkomna 

tips och försöker störa narkotikahandeln och de mest aktiva säljarna så mycket 

som möjligt. Man genomför regelbundna punktinsatser mot narkotika och 

nyligen har Håkan Larsson från Örebropolisen vidareutbildat poliserna i yttre 

tjänst när det gäller symptom, drogtecken med mera. 

”Många står i kö och vill köpa skiten.” 

Som det ser ut idag är Subutex den vanligast förekommande drogen efter hasch 

och finns det mycket Subutex är det den man experimenterar med. Micael 

berättar vidare att en del tycker det är lättare att fastna för Subutex än för till 

exempel heroin. Detta beror på många faktorer, framförallt att Subutex är billigt 

i jämförelse, det är ”bara” ett piller som ger ett så pass starkt rus och det är 

väldigt lätt att få tag på. Många tycker inte det är så farligt vilket gör att de 

provar och det leder till en ”spiraleffekt” som är svår att stoppa. 

Heroin minskar i betydelse för att Subutex finns och det verkar ha kommit för 

att stanna, det är idag så pass utbrett. Åldersmässigt förekommer ett missbruk 

bland alla åldrar, ända ner till 15 år. 

I relativa tal är Subutex större i Skellefteå än i Umeå säger Micael. Bland i stort 

sett alla grövre brott i Skellefteå förekommer Subutex i någon form, vilket det 

inte gör i Umeå. Fanns inte subutexprogrammet skulle förmodligen inte 

Subutex vara lika utbrett på svarta marknaden som det är idag. Det finns också 

ett samband med att det är många opiatmissbrukare i Skellefteå jämfört med 

andra städer. 
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Micael säger att vi som poliser är en viktig aktör och vi har ett stort ansvar. Det 

vi konkret kan göra är våra arbetsuppgifter, alltså det vi ska göra. Vidare kan vi 

punktmarkera säljarna och försöka få bort dem från marknaden och det leder till 

att tillgången försvinner markant och det tar tid innan nya dyker upp. 

”Vi kan inte påverka tendenser och attityder i samhället men alltid kan någon 

räddas innan de snöat in fullständigt. Polisen spelar roll men kan inte stoppa 

att vårisen släpper.” 

 

4 Diskussion 

Under en lång tid har det funnits en stor andel heroinister i Skellefteå. Ett 

sådant missbruk leder i förlängningen till bestående skador i hjärnan hos dom 

som missbrukar drogen. Dessa personer är i stort behov av vård för att komma 

bort från sitt missbruk, och det har länge funnits olika behandlingsmetoder som 

fungerat med varierat resultat.  

År 1999 blev Subutex godkänt som läkemedel i Sverige och tre år senare 

startades ett subutexprogram i Skellefteå. Denna form av behandling är en 

underhållsbaserad behandling. Det innebär att tillförseln av opiater inte avbryts 

direkt som vid exempelvis behandling av en alkoholberoende person. Denna 

form av behandling har kritiserats från olika håll, mycket beroende av att 

patienten på legalt vis blir behandlad med en drog, vilket i sig kan låta 

kontroversiellt. Men faktum är att forskning visat att den hjärnskada som 

uppstår vid heroinmissbruk minskar med tiden och kanske rent av försvinner. 

Fortfarande pågår forskning, men det man vet nu är att behandlingen är 

livslång. Subutex är mildare än behandling med Metadon och den kan inte 

överdoseras, vilket är positivt. Det negativa är att den orsaken leder till att fler 

lockas till ett ”säkert” missbruk. Många står idag på kö för att få komma med i 

programmet. Vad som begränsar antalet patienter är till stor del en resursfråga, 

både personalmässigt och rent ekonomiskt. Från sjukvårdens synvinkel ser de 
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väldigt positivt på behandlingen och de tycker att den har utvecklats bra. Ett 

exempel på detta är den kommande tabletten Subuxon som är en 

vidareutveckling av Subutex. Man hoppas med denna kunna försvåra och 

försämra effekten av Subutex i ett missbruk vilket i förlängningen 

förhoppningsvis leder till ett minskat intresse och därefter ett minskat missbruk. 

Polisen är en av de aktörer som ser behandling med Subutex från en annan 

synvinkel. De är inte kritiska mot själva behandlingen i sig, men har sett att 

sedan programmet startades i Skellefteå har missbruket av Subutex på gatan 

ökat markant. Nu menar de inte att den popularitet Subutex fått enbart beror på 

programmet. Men de säger att den stora omfattningen och spridningen av 

Subutex skett i större utsträckning och i snabbare takt än om programmet inte 

funnits. Vidare anser polisen att det är ett allvarligt problem att de patienter som 

behandlas med Subutex får köra bil med opiater i blodet. Detta medför indirekt 

att de tillåts bryta mot lagen och köra drograttfulla. Polisen tycker att 

programmet bör ha hårdare regler om en patient missköter sin behandling. Ett 

sidomissbruk eller narkotikarelaterad brottslighet bör mycket fortare leda till 

kännbara påföljder för patienten, det borde inte tillåtas i den utsträckning det 

gör idag. 

Polisen jobbar aktivt mot narkotika. Man använder sig av inkomna tips och 

försöker störa narkotikahandeln och de mest aktiva säljarna så mycket som 

möjligt. Regelbundet genomför polisen punktinsatser mot narkotika för att 

stävja missbruket. Lyckas man få bort en säljare från gatan minskas tillgångarna 

vilket gör det betydligt svårare att få tag på drogen. Man försöker helt enkelt 

störa missbrukarna, men framförallt säljarna så mycket som möjligt. Detta 

agerande från polisens sida är ett kortsiktigt tänk men som i förlängningen 

förhoppningsvis leder till ett minskat missbruk.  

Idag finns det inget mer djupgående samarbete mellan polisen och 

subutexprogrammet, men båda aktörer är intresserade av ett sådant. Detta för att 

få möjlighet att träffas och räta ut de frågetecken de har, belysa problem och se 

om de tillsammans kan samarbeta för att stävja problembilden i Skellefteå. 
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4.1 Slutsats 

Vår slutsats är att subutexbehandling är bra och behövs. Det finns saker som 

bör ändras och det behövs mer skärpta regler. Framförallt när det gäller 

bilkörning. Går man under behandling ska man inte få köra bil. Det innebär inte 

bara en risk för den som kör bilen utan även övriga trafikanter. Vägverket har 

deras Nollvision, att det ska var noll personer döda i trafiken under ett år, hur 

kan då en sådan här allvarlig sak tillåtas. Vi tycker detta är en skam mot 

rättssäkerheten och ett hån mot befolkningen.  

Det förekommer ofta prat om att tabletterna som finns ute på gatan kommer 

från subutexprogrammet, även vi har trott detta. Enligt socialstyrelsens 

beräkningar är det ungefär 1 % som läker ut från programmet vilket vi tycker är 

anmärkningsvärt och glädjande lite. Ett förslag för att ytterligare understryka 

detta skulle kunna vara att stämpla eller färga de tabletter som kommer från 

programmet. Det skulle kunna leda till att polisen vid ett beslag ser var 

tabletterna kommer från, legalt eller illegalt. 

Polisen för idag hårda tag mot ungdomar och deras missbruk samt mot dem 

som säljer narkotika. Vi tycker inte detta nog kan understrykas hur viktigt det är 

och ska fortsätta vara en central del i polisens arbete.  

Subutexbehandlingen är dyr och det bör inte ligga på de mest utsatta 

vårdcentralerna att stå för betalningen, det bör hellre läggas på en central nivå 

och inte drabba de enskilda vårdcentralernas tillsatta budget.  

Ett heroinmissbruk leder ofta till kriminalitet för att få råd till missbruket där 

enskilda personer och företag drabbas och kan på grund av detta få stora 

ekonomiska förluster. Sjukvården kopplas in vid akuta händelser så som 

överdoser och dylikt. Det levnadssätt som missbrukarna har drabbar ofta även 

familjerna, barn kan tvångsomhändertas, jobb kan misskötas och 

boendeförhållandena är ofta inte de allra bästa. Allt detta kan bidra till stora 

samhällskostnader, och sätter man det i relation till vad behandlingen kostar så 

tycker vi inte att den trots allt är så dyr. 
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Vi tycker det verkar finnas mycket frågetecken och till och med förutfattade 

meningar mellan polis och sjukvård när det gäller subutexbehandling kontra 

subutexmissbruk. Det samarbete som båda aktörerna pratat om tycker vi är 

nödvändigt för att räta ut dessa frågor så de tillsammans kan belysa problemen 

och sätta upp någon sorts handlingsplan, allt detta för att stävja problembilden i 

Skellefteå. 
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