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Abstract 

Läkemedlet subutex är ett preparat som används vid behandling av opiatmissbruk. 

Behandlingen innebär att man i ett speciellt utformat program får detta preparat 

som medicin för att minska suget efter narkotika. Vårat syfte med arbetet har varit 

att ta reda på information om programmets utformning samt att belysa samhällets 

olika synsätt på behandlingen genom bl.a. att se på dess för- och nackdelar. Detta 

har vi gjort genom att använda oss utav faktaböcker och litteratur som finns inom 

ämnet, samt att vi har även intervjuat personer som är insatta i problematiken 

kring subutex. För att inte arbetet skulle bli för omfattande valde vi att begränsa 

oss till Umeå. Ämnet är mycket omdiskuterat sedan man upptäckt att subutex går 

att missbruka om det inte tas på föreskrivet sätt, vilket gör att ämnet kan fungera 

som en drog i sig. Många har åsikter om det är lämpligt att man ersätter en drog 

med en annan då tanken med ett drogfritt liv är just att det ska vara drogfritt. Det 

har visat sig att för att programmet ska fungera krävs mycket jobb och planering 

samt strikta regler. Brister man som patient i programmet kan läkemedlet komma 

att användas i fel syfte. Idag florerar en stor mängd subutex ute på den ”svarta 

marknaden” och användarna blir allt yngre.  
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1  Inledning 

Subutex är ett läkemedel som idag används vid behandling av opiatmissbrukare. 

Tanken med preparatet är att det skall vara ett substitut för heroin och att det ska tas 

med hjälp av ett organiserat subutexprogram. Den beroende ska under programmets 

gång successivt trappa ner i användandet för att slutligen bli helt drogfri.1   

 
Ett stort problem med subutexprogrammet verkar vara att det på många håll i landet 

inte fungerar som planerat, många patienter brister i motivation eller ser det hela 

som ett billigt alternativ att underhålla sitt missbruk. Vissa kommuner lägger ner 

stora summor pengar på behandlingen medan andra väljer att inte göra det. Då 

problemet med missbruk är stort i dagens samhälle vill man gärna hitta en lösning 

som ger resultat och som visar på att problemet minskar.  

 

Hur ett subutexprogram fungerar verkar vara oerhört olika från individ till individ 

och samhällets olika aktörer har väldigt blandade åsikter om huruvida programmet 

är ett bra alternativ jämfört med ett drogfritt avvänjande. Man har även blandade 

åsikter om kostnaderna av ett subutexprogram står i proportion till resultatet och om 

det verkligen ger den effekt som man i stora utsträckningar hoppas på. 

 

Subutex frågan anser vi vara intressant då det verkar vara ett kontroversiellt ämne 

som diskuteras av många. Vi har båda fått erfara under olika omständigheter att det 

ofta stöts på inom den polisiära verksamheten och då också konstaterat att det finns 

en svart marknad för subutex. Trots att preparatet är läkarföreskrivet finns det redan 

ute på stan och polisen hittar det bland många missbrukare.2  

 

Hittar man en behandlingsform som fungerar för opiatmissbrukare kommer det att 

underlätta polisens arbete i längden. Kan man minska missbruket minskar även 

typiska brott som missbrukare begår. Det underlättar även det polisiära arbetet i 

andra avseenden med tanke på kedjereaktionen som utlöses. Ju färre som använder 

sig av droger gör i sin tur att droger blir mer svåråtkomligt för ”nyare användare”.   

                                                
1 http://www.megaphon.nu/artikel.php?nr=5  
2 Torbjörnsdotter Bitte, 2004 
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1.1 Bakgrund 

På 1980-talet användes Buprenorfin (Temgesic) som smärtstillande medel över hela 

världen. Från samma verksamma beståndsdelar uppkom ämnet subutex. År 1995 

började Frankrike som ett av de första länderna att använda buprenorfin i höga doser 

som behandling av narkotikaberoende, detta gick under namnet subutex. Subutex 

godkändes som läkemedel av Läkemedelsverket 1999 och har sedan dess blivit allt 

populärare, idag används subutex i över 20 länder.3  

 

Tidigare var metadonprogrammet den enda substitutionsbehandlingen som fanns att 

tillgå. Denna har nu fått konkurrens av subutexprogrammet då subutex inte ger ett 

lika stort rus som metadon och risken för överdos med subutex är betydligt mindre.4 

I Umeå startades år 2004 en drogbehandling med hjälp av subutex på 

beroendepsykiatriska enheten på Norrlands universitetssjukhus (NUS). Enligt 

tidskriften Narkotikafrågan kan man läsa att de som har personliga erfarenheter av 

behandlingen tycker att subutex bara är en tillfällig lösning. En del menar att det 

hela innebär att en drog byts ut mot en annan utan att någon går till botten med det 

egentliga problemet.5 

 

Eftersom subutexbehandlingen är ett relativt nytt koncept har det fört med sig en hel 

del barnsjukdomar och problem på vägen. Ett av de största problemen är att man 

funnit ett sätt att missbruka detta preparat vilket innebär att patienter på programmet 

rent praktiskt faktiskt kan missbruka läkemedlet. Löser man inte problemen kommer 

dessa att kvarstå och man kommer inte att kunna få ut största möjliga effekt av 

programmet.  

 

Då heroinmissbruket kostar samhället mycket pengar fortsätter forskningen att 

skapa nya, billigare och effektivare alternativ för att finna den ultimata lösningen. 

Det finns redan ett nytt preparat som härstammar från subutexen som kallas 

suboxone och som även det finns i behandlingsform. Suboxone är dock inte lika 

                                                
3 Subutex, patientinformation 
4 Wijnbladh Olof 2003-07-19 
5 Torbjörnsdotter Bitte, 2004 
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utbrett som subutex.6 Eftersom subutex inte verkar ha motsvarat förväntningarna är 

det intressant att ta reda på var konceptet brister. Idag finns en svart marknad av 

subutex som gör att behandlingen inte är hundra procentig.     

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad ett subutexprogram innebär och hur 

det fungerar i både teori och praktik. Vi vill även klargöra programmets för- och 

nackdelar och hur det påverkar de inblandade parterna, samt belysa samhällets olika 

synsätt på behandlingen.   

 

1.3  Frågeställningar 

Några delfrågor som vi vill få svar på är: 

• Vad är ett subutexprogram och vilka får ta del av ett sådant program?  

• Under vilka former kontrolleras det?  

• Vilken syn har samhällets olika aktörer på behandlingsformen?  

• Vad ställs det för krav/förväntningar på de inblandande parterna?  

• Hur ser framtiden ut för subutexbehandlingen? 

 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa denna studie till att omfatta svenskt material och till att 

försöka få en allmän överblick kring själva ämnet och behandlingen. För att arbetet 

inte ska bli för omfattande kommer vi att begränsa oss till Umeå gällande samhällets 

syn på programmet och programmets utformning.   

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Denna studie har grundats på de få faktaböcker och litteratur som finns i ämnet men 

främst har vi använt oss utav tidningsartiklar, Internet och intervjuer med olika 

involverade aktörer. Vi har intervjuat två anställda på KRIS (Kriminellas revansch i 

                                                
6 Uppsala nya tidning 2004-10-11 http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=352391,00.html 



Rapport nr. 342. 
Subutexprogrammet – Den ”drogfria” behandlingen för opiatmissbrukare  
Malin Andersson, Matilda Isaksson 
 

  4 

2006-11-27 

samhället) i Umeå för att få en inblick i deras syn på subutexprogrammet. Vi har 

även samtalat med två behandlingsassistenter som arbetar med subutexprogrammet 

på NUS samt gjort en intervju med en anställd på grova brottsroteln på polisen i 

Umeå. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att vi erhållit förhållandevis färsk 

information, dock har detta gjort att vi har varit extra källkritiska då materialet lätt 

färgas av personliga åsikter. Trots att ämnet är relativt nytt har det inte varit svårt att 

finna konkret och relevant information om subutex.  
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2  Teori 

Vi har valt att inrikta oss på tre teorier som tar upp bakgrunden till missbruk och 

kriminalitet. I detta kapitel har vi utgått en hel del från Jerzy Sarneckis bok 

Introduktion till kriminologi och centralförbundet för alkohol- och narkotika 

upplysnings (CAN) hemsida. Vi har även tittat på vad som kan vara anledningen till 

att man väljer att bryta från sitt missbruk. 

 

Subutexprorammet inriktar sig på människor med ett allvarligt narkotikamissbruk 

och många gånger ställer man sig frågan hur människor hamnar i en sådan situation. 

Enligt Sarneckis bok finns det idag en hel del teorier och modeller om hur detta kan 

förklaras, dock är det svårt att peka ut en central förklaring. Modeller och teorier 

måste kombineras samt att man måste ta hänsyn till olika individer och olika 

grupper.  En vanlig fråga inom ämnet grundar sig på om man kan förklara missbruk 

enbart genom arv eller miljö. Man kan konstatera att biologiska och genetiska 

faktorer är viktiga men att dessa även måste kombineras med de miljömässiga och 

psykosociala faktorerna för att förstå ett utvecklat missbruk hos en särskild individ.7  

 

Enligt CANs finns det tre viktiga huvudkomponenter att ta hänsyn till om man vill 

förstå det komplexa samspelet runt drogmissbruk 1) tillgänglighet, effekter och 

verkningar hos drogen 2) människors psykologiska och biologiska egenskaper 3) 

strukturella och sociala faktorer. Det är svårt att fastställa konkreta faktorer som 

pekar på att en person kommer att utveckla ett missbruk samtidigt som det är fel att 

säga att vem som helst kan bli missbrukare.8 

 

Subutexens tillgänglighet ser olika ut beroende på om man införskaffar den genom 

läkarutskrift eller om man tillhandahåller den från den svarta marknaden.  Idag kan 

du köpa subutex ”ute på gatan” som vilken annan drog som helst och den sägs inte 

vara svåråtkomlig. Det man eftersträvar vid missbruk av subutex är att få ett 

                                                
7 http://www.can.se/fragor.asp?navid=9&id=27&subId=47 
8 Ibid 
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liknande rus som vid användning av andra opiater. Vid injicering av subutex kan 

man uppleva viss euforisk effekt.9  

 

Människors psykologiska och biologiska egenskaper kan förklaras utifrån ett antal 

olika modeller när det gäller brottslighet. Då lagar och stadgar upprättats i Sverige 

gällande brukande av narkotiska preparat är missbruket i sig att anse som brottsligt. 

Missbruk leder ofta till annan typ av brottslighet utanför narkotikalagstiftningen 

som exempelvis stöld för att kunna finansiera sitt missbruk. I boken Introduktion till 

kriminologi kan man läsa om den svenska psykiatern Olof Kinberg som hade en 

teori om att ett brottsligt beteende är i huvudsak medfött men att miljön ändå har en 

viss påverkan. Enligt Kinberg är de förutbestämda individuella egenskaperna hos en 

person och personens reaktion på omgivningens stimuli orsaken till att människor 

begår brott.10 Humble och Settergren-Carlsson har jämfört med Kinberg en teori 

som inriktar sig på de psykologiska faktorerna. Deras psykodynamiska teori visar att 

störningar i individens jagutveckling är orsak till kriminella handlingar.11  

 

Sociala band teorin av Hirschi och Kornhauser tyder på att det är de sociala 

faktorerna som är avgörande huruvida en person intar ett beteende som strider mot 

samhällets normer eller inte. Hirschi särskiljer fyra element inom de sociala banden 

som avhåller individen från att bli exempelvis missbrukare eller brottsling. Dessa 

fyra element är: 

 

1 Anknytning till vanliga personer/aktiviteter såsom föräldrar, skola, kamrater, m.fl. 

2 Åtaganden i förhållande till den överensstämmande samhällsordningen såsom 

investeringar i livsmål som t.ex. utbildning, arbete etc. 

3 Delaktighet i vanliga aktiviteter, t.ex. engagemang i skola, arbete och 

föreningsaktiviteter. 

4 Övertygelse om samhällsordningens legitimitet, positiva attityder gentemot 

lagstiftning och rättsvårdande myndigheter etc. samt negativa attityder till 

brottslighet och missbruk. 

                                                
9 http://www.paihdelinkki.fi/Informationssnuttar/323-buprenorfin-som-berusningsmedel, 2006-01-09 
10 Sarnecki Jerzy, 2003, s. 132 
11 Sarnecki Jerzy, 2003, s. 145 
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Saknas någon av ovanstående punkter tillkommer oftast brister i resterande element, 

vilket medför att en individ kan känna frihet från de sociala band som finns i 

samhället.12 

 

Genom en svensk forskningsöversikt har man kunnat konstatera att personer med 

tungt missbruk rekryteras bland dem som tidigt i livet har haft sociala svårigheter 

och andra problem. Det kan röra sig om negativa hemförhållanden, uttalade problem 

i skolgången, tidiga möten med polis- och socialvårdsmyndigheter, missbrukande 

eller frånvarande föräldrar.13 

 

I boken Fri från narkotika kan man konstatera att många av de intervjuade 

personerna har valt att bryta från sitt missbruk först när de nått sin personliga 

”botten”. Denna ”botten” är olika från person till person och kan röra sig om helt 

olika saker men gemensamt för dem alla är att de var övertygade om att om de inte 

slutade med narkotika skulle de inte leva länge till.14  

   

                                                
12 Sarnecki Jerzy, 2003, s. 218-219 
13 http://www.can.se/fragor.asp?navid=9&id=27&subId=47 
14 Kristiansen Arne, 2000, s. 129  
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3 Resultat 

I följande kapitel kan resultatet av vår studie om subutexprogrammet utläsas. 

Resultatet är byggt på vårt syfte och våra tidigare frågeställningar.   

3.1 Vad är subutex 

För att kunna beskriva programmets utformning är det viktigt att först ha klart för 

sig vad subutex är, hur det påverkar patienten och hur preparatet ska användas vid 

behandlingen. Kriterierna för att delta i programmet är många och det krävs en noga 

genomförd planering samt fullt engagemang från alla inblandade parter.  

Läkemedlet subutex är ett preparat som är till för att hjälpa opioidberoende och då 

framförallt heroinmissbrukare. Smärtstillande medel kallas med ett samlingsnamn 

för opioider och de har en inverkan på hjärnans receptorer. Det finns en mängd olika 

ämnen som ingår i gruppen opioider, några av dessa är läkemedel medan andra är 

olagliga droger. Exempel på opioider är opium, heroin, metadon, petidin, morfin, 

ketogan, kodein och subutex. Dessa ämnen går under ett samlingsnamn men kan 

delas in i agonister, antagonister och partiella agonister, beroende på ämnets 

kemiska sammansättning. En agonist är ett kemiskt ämne som via receptorn på en 

nerv skapar en viss effekt i kroppen, t.ex. det ”rus” man får genom intag av heroin. 

En antagonist blockerar istället receptorn och i motsats till agonisten skapar den 

ingen effekt, denna kan ges som motgift vid en överdos. Den partiella agonisten är 

en blandning av agonisten och antagonisten och till denna grupp hör subutexen. 

Fördelarna med en partiell agonist är bl.a. att risken för överdos blir betydligt 

mindre, många känner sig inte lika påverkade av preparatet, man får sällan fysiska 

abstinensbesvär vid avvänjning och den partiella agonisten kan blockera effekten av 

andra opioider.15 Anledningen till att man väljer en partiell agonist framför en 

antagonist är att antagonisten inte har någon effekt när det gäller att förhindra 

missbrukarens drogsug. Behandling med en antagonist skulle förmodligen medföra 

att patienten avbryter sin behandling då abstinensen blir för stor.16  

                                                
15 Subutex, patientinformation, s. 5,15 
16 Johnson Björn, 2005, s. 117 
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3.2 Subutexprogrammets bakgrund 

Samma år som subutex godkändes som läkemedel utfördes ett forskningsprojekt 

med syfte att utveckla och utvärdera en behandlingsmodell där subutex 

kombinerades med intensiv psykosocialbehandling. Projektet utfördes i Stockholm 

och det antogs sammanlagt 40 personer där alla hade ett etablerat heroinmissbruk 

samt att alla var i 20-årsåldern eller äldre. Samtliga hade också gemensamt att de 

inte uppfyllde kriterierna för metadonbehandling. Vid denna tidpunkt ansåg 

forskarna det vara viktigt att utveckla en ny alternativ behandling då 

metadonbehandlingen endast nådde ca 10 procent av de svenska 

opiatmissbrukarna.17 

Projektet gick till på så sätt att man till hälften av patienterna delade ut subutex 

kombinerat med psykosocial behandling. Dessa patienter kontrollerades även 

genom regelbundna urinprov. Resterande deltagare fick tillgång till övriga 

behandlingsåtgärder i programmet förutom att själva medicinen i ersattes med 

placebo. Studien resulterade i att efter ett år deltog fortfarande 75 procent av 

experimentgruppen i behandlingen och bland dessa sågs en tydlig förbättring 

gällande droganvändning, kriminalitet och sysselsättning. I kontrollgruppen hade 

dock samtliga patienter avbrutit behandlingen inom två månader. 

Sammanfattningsvis var erfarenheterna från Stockholmsprojektet mycket goda och 

detta ledde till fortsatt forskning inom området. Vid senare forskning har man 

jämfört metadonbehandlingen med subutexbehandlingen och kommit fram till att de 

är ungefär lika effektiva när det gäller minskat heroinmissbruk och kvarstannande i 

behandlingen. Det är dock att föredra subutex vid mindre långvarigt heroinmissbruk 

medan metadon är effektivare ju längre missbruket har gått.18 

3.3 Vad innebär ett subutexprogram 

För att få information om hur ett subutexprogram fungerar har vi gjort en intervju 

med Erik Molin och Berit Tåqvist som arbetar med subutexprogrammet på 

norrlands NUS. De har båda en sjuksköterskeutbildning i grunden med en 

psykiatrisk inriktning.   

                                                
17 Johnson Björn, 2005, s. 114-115  
18 Ibid 
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På norrlands universitetssjukhus fick subutexprogrammet en egen avdelning 1 

september, 2006. Det finns idag sju platser på programmet men redan inom en tre 

månaders period avser man att fylla ytterligare fem platser. Innan sköttes 

behandlingen av den beroendepsykiatriska avdelningen. Programmet är utformat så 

att socialtjänsten söker en plats i programmet efter att de själva gjort en utredning 

gällande personen som platsen avser. Beslut om antagande fattas sedan av 

programmets ansvariga läkare tillsammans med en socialsekreterare. Genom ett 

möte angående socialtjänstens utredning och en vårdplanering för personen har de 

gemensamt kommit fram till detta beslut. Vårdplaneringen ska innehålla en klar 

medicinsk, psykiatrisk och social problembeskrivning samt ett förslag till hur dessa 

problem ska lösas. Planen ska också innehålla vissa mål och delmål. Av vårdplanen 

som upprättats ska tydligt framgå att patienten godkänner planen samt att 

nödvändiga uppgifter kan lämnas ut mellan beroendepsykiatrin och socialtjänsten. 

Vid mötet gör man med hjälp av personalen på subutexprogrammet en ny utredning 

för att säkerhetsställa att personen uppfyller de särskilda krav som behandlingen 

föreskriver. Utredningsprocessen pågår i sex till åtta veckor innan läkaren fattar sitt 

slutgiltiga beslut.19 

De första sex månaderna på programmet består av dagligt besök på 

subutexavdelningen. Man kommer en gång om dagen för att få sin medicin som 

består av en individuellt utformad dos. Denna dos är mellan 10-32 mg som ges i 

krossad form som får smälta under tungan. Under tungan är slemhinnan tunn och 

där finns gott om blodkärl som tar upp läkemedlet på ett snabbt och effektivt sätt. 

Det tar ca 30 minuter innan man får avsedd effekt och hur länge den sitter i beror på 

dosen. Det optimala är att hitta en dos som ger verkan fram till nästa 

intagningstillfälle. Efter sex månader görs en bedömning om behandlingen skötts 

och om den fungerar enligt planen. Om det hela gått bra minskar man på besöken. 

Patienten kommer nu varannan dag och lämnar sitt urinprov och samtidigt under 

besöket får han/hon sin dagliga dos. Patienten får nu också ta med sig kommande 

dags dos hem. Tanken med programmet är att man sedan successivt minskar dosen 

subutex och att antalet besök trappas ner för att slutligen upphöra helt. 

Behandlingen beräknas vara under 1-1,5 års tid men detta är individuellt från person 

                                                
19 Intervju NUS, 2006-11-02 
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till person. Vissa behöver längre tid medan andra inte klarar av att avsluta 

behandlingen. Under programmets gång görs uppföljningar och utvärderingar 

kontinuerligt enligt den gemensamma vårdplaneringen.20  

3.3.1 Vad krävs för att deltaga i programmet 

Enligt ramar för Läkemedelsassiterad Rehabilitering vid Opiatberoende i Umeå 

(LARO) finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att man ska få ta del av ett 

subutexprogram. Kriterierna är som följer: 

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

sidointag accepteras, ska dock upphöra. Beroende av enbart subutex är inte 

tillräckligt för att komma till LARO-programmet. 

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 och 20 år inkluderas. Läkare skall hos Socialstyrelsen ansöka om 

dispens från denna regel. 

3. Minst 2 års dokumenterad opiatberoendediagnos (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 LARO-program (Metadon- eller 

annat subutexprogram) i Sverige under närmaste 6 månaderna. Om en patient 

har fått en spärrtid, får patienten inte inkluderas i LARO-programmet under 

denna spärrtid. 

6. Socialtjänsten har gjort utredning och rekommenderar behandling i LARO-

programmet. 

7. Socialtjänsten har en idé eller planering för fortsatt behandling. 

8. Patienten ska acceptera behandlingsplanen. 

                                                
20 Intervju NUS, 2006-11-02 
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9. Patienten har ett sådant boende att behandlingsplanen kan genomföras.21  

I dagsläget kan man inte genomföra en subutexbehandling om man avtjänar ett 

straff på anstalt eller liknande. Man kan uteslutas från programmet om man 

missköter sig exempelvis fuskar med urinprover, sidomissbrukar eller att man inte 

följer vårdplanen. Ett uteslutande grundas på en individuell bedömning av 

överträdelsen och individens situation. Att man missköter sig en gång innebär inte 

ett omedelbart uteslutande. Vid misskötsel samlas inblandade parter till ett möte för 

att diskutera eventuella problem som uppstått och för att försöka hitta en lösning. 

Om det hela ändå inte tycks fungera utesluts man ur programmet och försätts med 

en spärrtid på ca sex månader. Idag finns ingen känd hjälp att tillgå när man försatts 

med en spärrtid annat än vad socialtjänsten eventuellt kan erbjuda. Det finns alltså 

ingen speciellt utformad plan för någon som uteslutits ur programmet annat än att 

man är välkommen tillbaka för ett nytt försök när spärrtiden gått ut.22 

3.3.2 Subutexprogrammets framtid 

Inom en fem års period kommer metadon- och subutexprogrammen slås ihop och 

man förväntas ha ca 100 platser totalt i Umeå. Visionen på programmet är att få 

större och bättre lokaler samt att det ska finnas personal från de olika 

samarbetsparterna som är avsatta för heltidsarbete på avdelningen. Tanken är också 

att programmet i Umeå ska ligga längst fram i utvecklingen.23  

Den 15 november 2006 godkänns ett nytt läkemedel av läkemedelsverket. Detta 

preparat är framtaget från subutexen och heter suboxone.24 Suboxone är ett 

läkemedel som redan används i USA och en amerikansk studie visar att det är lika 

effektivt som subutex. Fördelen med suboxone är att det innehåller skyddsämnet 

naloxon vilket gör att om man försöker injicera preparatet träder skyddsämnet in 

varvid effekterna av buprenorfinet upphävs. Till skillnad från subutexen innebär 

detta att suboxone inte går att använda för intravenöst missbruk.25 Från och med 15 

                                                
21 Eriksson Britta m.fl., 2006-09-18, s. 2  
22 Intervju NUS, 2006-11-02 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Johnson Björn, 2005, s. 116 
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november 2006 kommer all subutex på subutexprogrammen i Sverige att bytas ut 

mot suboxone.26  

3.4 Hur missbrukas subutex 

Som tidigare nämnts i arbetet finns en svart marknad för subutex och vid intervju 

med två anställda på KRIS och med polisen på grova brottsroteln i Umeå bekräftar 

de även att missbruk av subutex är mycket vanligt. 

Subutex missbrukas vanligen intravenöst genom injicering eller genom upptag via 

slemhinnorna i näsan s.k. ”snortning”. Vid injicering krossas subutextabletten till ett 

pulver innan det värms upp och sedan sprutas direkt in i blodomloppet, den krossade 

tabletten kan även sugas upp genom näsan. En vanlig dos är en åttondels tablett 

vilket är ca 1 mg och priset för en tablett på den svarta marknaden är ca 400-500 

kr.27  

Idag är subutex en av de vanligaste drogerna som missbrukas inne på anstalterna 

runt om i Sverige. Fördelen med subutex är att den inte ger något utslag vid 

urinprover om man inte speciellt misstänker användande utav drogen och gör ett 

särskilt test. Priset för en tablett inne på en anstalt ligger idag runt 1200 kr.28  

Mycket av den subutex som florerar i samhället kommer från utlandet. Tidigare 

kunde allmänläkare skriva ut subutex varav många också var väldigt frikostiga vid 

utskrivandet. Detta gjorde att det många gånger skrevs ut överflöd av tabletter som i 

sin tur såldes vidare.29 Idag krävs det specialistläkare för att skriva ut subutex i 

Sverige medan man i utlandet har en mer liberal syn på subutexen. I exempelvis 

Frankrike skrivs preparatet ut oftare och i mycket större mängder. Enligt Erik Molin 

på NUS finns det till och med läkare i Frankrike som skriver ut extra tabletter för att 

missbrukaren ska kunna ”överleva” och i sin tur kanske sälja det vidare.  

I Umeå finns det gott om subutex ute på gatorna. Umeå har tidigare varit en 

”opiatstad” med framförallt många heroinmissbrukare. Patrik Olsson på grova 

                                                
26 Intervju NUS, 2006-11-02 
27 Intervju KRIS, 2006-11-02 
28 Ibid 
29 Byqvist Siv, 2001, s. 3 
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brottsroteln i Umeå berättar att det verkar som att många heroinister idag har 

övergått till att missbruka subutex istället för heroin. Det som förvånar polisen är att 

det är så många unga som missbrukar subutex och att många som inte annars 

använder sig av opiater brukar det. Även personer som inte förekommer i polisens 

register verkar använda sig av preparatet. Idag uppskattar Patrik Olsson att det är 

flera hundra personer per dag som missbrukar subutex i Umeå. Den svarta 

marknaden är stor och beror delvis på överskrivning av recept på vissa ställen i 

Sverige, men till största delen kommer det från utlandet. Man tar dagligen subutex i 

beslag men det är oftast inga större mängder utan brukar röra sig om dagsdoser eller 

ett par tabletter. Polisen har idag ingen kännedom om illegal tillverkning av subutex 

annat än att det måste finnas och att det då troligtvis tillverkas utomlands för att 

sedan smugglas in i Sverige.30  

3.5  Synen på subutexprogrammet 

Enligt polisen är subutexprogrammet en bra lösning så länge det fungerar som det är 

tänkt. De hävdar att det både finns för och nackdelar med programmet. En av 

fördelarna är att när programmet fungerar minskar antalet missbrukare och med dem 

de vanliga brott de begår utöver sitt användande av narkotika. Samtidigt som någon 

blir drogfri försvinner en kontakt/länk i den kriminella verksamheten. Patrik Olsson 

berättar att en heroinmissbrukare måste få ihop ca 2000 kr om dagen för att 

underhålla sitt missbruk vilket ofta resulterar i tillgreppsbrott av olika slag. En av 

nackdelarna är att den illegala marknaden av subutex blivit så stor. Läkemedlet 

framtogs för att användas vid behandling av drogmissbruk men har nu etablerats 

som en av de vanligaste drogerna i samhället. Det hela genererar fler tillgreppsbrott 

samt narkotikabrott och i slutändan blir det oerhört kostsamt för samhället.31 

Vid intervjun med KRIS framkom att subutexprogrammet inte är något man talar 

gott om i ”missbrukarkretsar”. Många anser att det endast är ett sätt att byta en drog 

till en annan utan att ta tag i de egentliga problemen. En del ser det som ett sätt att 

underhålla sitt missbruk på statens bekostnad och samtidigt göra det legalt. Många 

anser också att kriterierna för att bli antagna till programmet är alldeles för höga och 

                                                
30 Intervju  Polisen, 2006-11-07 
31 Ibid 
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de menar att när man väl kommit så långt i sitt missbruk så är det många gånger 

redan för sent. Hela förfarandet med kösystem och utredningar gör att många avstår 

från att ens försöka. När man väl blivit antagen till ett program måste man också 

tillåtas att misslyckas fler än en gång då man i detta stadium har svårt att bryta från 

sitt gamla liv. Om man väl blir utesluten ur programmet måste man på något sätt 

fångas upp innan man är tillbaka på ruta ett igen. KRIS förespråkar en mer 

individanpassad behandling då man gör en bedömning av vad som passar bäst för 

person till person och sedan satsar helhjärtat på just den typen av behandling. De 

menar att alla är olika och behöver olika sorts stöd för att må bra oavsett om man 

medicineras eller inte. Det hela handlar mer om livet runt i kring en och vad man är 

för typ av person då det kommer till att försöka bli drogfri. På det stora hela tycker 

KRIS att nackdelarna med programmet är betydligt fler i dagsläget än fördelarna.32   

På NUS är det en självklarhet att man ska kunna få en substitutionsbehandling för 

sitt opiatmissbruk. Här ser man inte preparatet som en drog utan som en medicin 

som är tänkt för att komma ett steg i rätt riktning. Givetvis beror det på hur man 

sköter programmet men om det hela fungerar som det ska ser de ingen anledning till 

att ta bort en medicinering som fungerar. Även om någon patient aldrig kommer att 

kunna sluta med subutex helt är det fortfarande ett bättre alternativ än att använda 

sig av heroin och leva med alla de konsekvenser ett missbruk tillför. Visst ser man 

nackdelarna med programmet även här men dessa försöker man jobba med och 

försöker även att förbättra programmet i takt med att problem dyker upp. Ett 

problem som finns är den oro över att en patient ska ta hem sin dos och injicera den 

istället för att ta den som det är tänkt. Detta problem kommer man inte längre tro sig 

ha när det nya läkemedlet suboxone kommer att ersätta subutexen. Den illegala 

marknaden av subutex stöds inte av NUS då specialistläkare skriver ut recepten och 

inga överdoseringar görs. Om en patient misslyckas i sin behandling försöker man 

tillsammans ta itu med problemet och det görs en individuell bedömning i hur 

många chanser man får innan man utesluts ur programmet. Ett uteslutande är något 

man försöker jobba emot i första hand.33 

 
                                                
32 Intervju KRIS, 2006-11-02 
33 Intervju NUS, 2006-11-02 



Rapport nr. 342. 
Subutexprogrammet – Den ”drogfria” behandlingen för opiatmissbrukare  
Malin Andersson, Matilda Isaksson 
 

  16 

2006-11-27 

3.6 Kritisk granskning av resultatet 

Vår rapport bygger främst på intervjuer men även en del på artiklar samt medicinsk 

litteratur. De intervjuer vi gjort har till stor del varit färgade av personliga åsikter 

och meningar vilket också var syftet med dem. När vi läste in oss på ämnet fick vi 

en vag uppfattning om var olika aktörer i samhället står i frågan om användande av 

subutex. Tanken var därmed att intervjua de aktörer som står längst ifrån varandra 

och någon som hamnar lite mitt emellan. För en positiv syn valde vi att kontakta 

NUS och de som arbetar med programmet eftersom de borde ha en god inställning 

och tro på det de jobbar för. Vi intervjuade även tre stycken anställda på den ideella 

organisationen KRIS i Umeå eftersom deras policy är att jobba för ett drogfritt liv 

utan kriminalitet. Där förväntade vi oss en hel del kritik mot substitutionsbehandling 

och därmed en negativ bild av subutexprogrammet. Vi samtalade även med polisen 

eftersom de rent generellt ska ha en neutral inställning till samhället. Tidigare 

praktiker och sommarjobb ute på myndigheterna har givit oss en bild av att 

subutexen samtidigt som det ska ha en hjälpande effekt ställer till en hel del problem 

för polisarbetet.  

Förutom intervjuerna har vi använt oss av en del litteratur och artiklar för att få 

konkret fakta om ämnet. Vi har framförallt tagit rätt på fakta som visar vad subutex 

är och tidigare forskning kring ämnet. Vi har även tagit del av ramar för hantering 

av opiatberoende i Umeå samt informationsbroschyrer om hur ett subutexprogram 

är utformat och hur det är tänkt att fungera.  Fördelen med denna typ av information 

är att den inte är färgad av åsikter på samma sätt utan ger istället en bild av teorin 

bakom det som ska ske i praktiken. Dock vet man att teorin ofta kan skilja sig från 

hur det i praktiken fungerar och utförs. 
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4  Diskussion 

För att ett subutexprogram ska fungera är det oerhört mycket runt omkring patienten 

som måste fungera. Det krävs ett oerhört jobb kring planering och utformning av 

programmet för den särskilda individen. Detta kan knytas an till tidigare nämnda 

teori om sociala band. För att man ska kunna komma från sitt missbruk måste det 

sociala livet och miljön runt omkring vara tillfredsställande. Det fungerar inte om 

man inte har motivationen och den får man oftast genom att ha någonting att vara 

drogfri för. Personer som antas till subutexprogrammet är människor med tungt 

missbruk som provat och misslyckats med att bli drogfria i omgångar. Dessa 

personer ser många gånger subutexprogrammet som en sista utväg. Problemet med 

dessa missbrukare är ofta att motivationen för ett drogfritt liv inte finns då de 

tidigare endast levt för drogen.  

En vanlig syn verkar vara att man tycker det är fel att det krävs så mycket för att 

komma in på programmet. I de flesta fall har de antagna misslyckats med ett antal 

tidigare behandlingar och lever ofta på gränsen till döden. En negativ effekt av detta 

anser vi vara att många som vill in på programmet i ett tidigare skede mer eller 

mindre ”tvingas” att fortsätta missbruka tills de uppfyller de kriterier som krävs. Vid 

uppfyllda kriterier hamnar man sedan i kö för att komma in på programmet och det 

kan röra sig om långa perioder av väntan. När man sedan blir antagen väntar en 1,5-

2 månaders utredningsperiod innan man väl kan börja behandlingen. All denna 

väntan och osäkerhet kan säkerligen sänka motivationen för missbrukare att ta sig 

till programmet över huvudtaget.  

Vid intervjun med KRIS fick vi uppfattningen att många missbrukare ser på 

programmet som ett lagligt sätt att underhålla sitt missbruk på statens bekostnad. 

Detta tycker vi dock borde vara ett omständigt sätt att se på saken med tanke på det 

som faktiskt krävs av personen för att komma in på programmet samt att kunna 

bevara sin plats i behandlingen. Detta kanske är en tanke hos många missbrukare 

men vi tror personligen inte att det är så många som skulle klara av att genomföra 

det praktiskt. 
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En annan sak vi funderat på efter samtal med polisen och KRIS är att subutexen 

krupit så långt ner i åldrarna. Idag påträffas 14-15 åringar med subutex på stan och 

det verkar även säljas till underåriga. Subutex är idag en inkörsport till tyngre droger 

som exempelvis heroin. Om man leker med tanken att en 14-åring börjar använda 

sig av subutex och sedan vid 17 års ålder har utvecklat ett tungt opiatmissbruk måste 

han/hon vänta minst tre år innan de ens kan börja tänka på ett subutexprogram. Det 

finns ju undantag i kriterierna där 18 åringar kan tillåtas att medverka i programmet 

men då är det fortfarande ett år att vänta in plus ett mer omständigt förfarande, då 

bl.a. dispens ska sökas hos Socialstyrelsen.         

Vi drar slutsatsen att dagens svarta marknad av subutex inte beror på svinn från 

subutexprogrammen utan på import från utlandet och illegal tillverkning. Det svinn 

som skulle kunna förekomma från programmen rör sig inte om några större 

mängder i vår mening med tanke på de regler och kontroller som idag finns gällande 

programmen. Trots att subutex kommer att bytas ut mot suboxone kommer 

förmodligen inte den svarta marknaden för subutex att upphöra. Förhoppningsvis 

kommer det kanske att underlätta för polisens arbete då det inte kommer att finnas 

ett lagligt sätt att bruka subutex längre. Frågan är om suboxone är så pålitligt som 

det sägs vara med tanke på att det inte ska kunna missbrukas.  

Många missbrukare verkar tro att patienter utesluts ur programmet så fort de tar ett 

snedsteg. Efter intervjun på NUS fick vi veta att så inte är fallet då man gör en 

individuell bedömning av vad som skett och försöker få patienten på fötter igen. I 

första hand vill man verkligen inte utesluta någon ur programmet utan man samlar 

istället ihop inblandade parter för att försöka lösa problemet. Vad som dock inte 

verkar finnas är någon form av skyddsnät vid ett eventuellt uteslutande. Har en 

patient väl belagts med s.k. spärrtid finns inte längre någon hjälp att tillgå och det 

troligaste är att personen återgår till sitt ”gamla” liv och vanor.   
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4.1 Slutsatser och förslag 

När man försatts med en spärrtid får man som tidigare nämnts ingen hjälp att 

hantera den situation man nu hamnat i. För att försöka förhindra att personen söker 

upp sitt gamla liv och intar sina gamla vanor igen borde man försöka utarbeta någon 

form av åtgärdsprogram till situationer som dessa. Man borde se till att försöka hålla 

personen fortsatt motiverad inför ett eventuellt nytt försök att påbörja 

subutexbehandlingen. Detta program måste också vara individanpassat och bygga 

på anledningen till varför man uteslöts ur subutexprogrammet eftersom anledningen 

kan vara väldigt olika från person till person. 

Ett förslag för att få bort subutexen är att man använder samma kriterier i hela 

landet när det gäller utskrift av preparatet samt att man polisärt samarbetar med 

andra länder. Framförallt de länder man kan misstänka när det gäller illegal 

produktion och överdoserade läkarutskrifter. En tanke kan också vara att höja 

straffen för eget bruk och innehav av narkotika men frågan är om detta står i 

proportion till brottet och det arbete som krävs för att utföra en ny lagändring. 

Med tanke på det nya preparatet suboxone kommer nya möjligheter. En hel del 

problem man haft med programmet sedan innan kommer förhoppningsvis att 

försvinna och förhoppningsvis kommer subutexen även att minska ute på 

marknaden då preparatet inte längre kommer att skrivas ut. En möjlighet vi ser med 

suboxone är att man kan påbörja en behandling även om man sitter på anstalt och 

avtjänar ett straff. I och med att preparatet inte ska kunna missbrukas borde det 

kunna vara en god möjlighet. En risk med detta som alltid kommer att finnas är att 

man även här kommer på ett sätt att använda sig av suboxonen för missbruk.  
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