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Abstract 
Subutex används vid behandling av heroinmissbrukare. Syftet med Subutex är att man skall ge 

missbrukaren en chans att få kontroll på sitt liv, samt hålla denne vid liv så att andra 

behandlingsmetoder kan få bukt med det bakomliggande problemet. 

   Det vi försökt belysa med denna rapport är de för- och nackdelar som subutexbehandlingen 

innebär. Vi har inhämtat information från internet och från litteratur om vårt ämne. Vi har även 

intervjuat två personer med kunskap och erfarenhet av Subutex och subutexbehandling. I 

resultatdelen så förklarar vi Heroin och Subutex var för sig, samt att vi belyser 12-stegsmodellen 

som är en alternativ behandlingsmetod. Vi redovisar även resultaten av våra intervjuer.  

   Information som vi tagit del av visar att behandlingen med Subutex har medfört en möjlighet 

till en social rehabilitering för missbrukaren. Samt att denne har kunnat sluta med att missbruka 

Heroin. På detta sätt så ger man missbrukaren en chans att kunna leva ett normalare liv. Den 

information som talar emot subutexbehandlingen menar att det är ett enda långt återfall. 

Problemet bakom missbruket lyfts aldrig fram. För att få bukt med ett missbruk av Heroin så 

anser även vi att det är av vikt att ta tag i problemet som lett till missbruket. Subutex kan vara ett 

alternativ som gör det möjligt att orka med detta. Vi anser att subutexbehandlingen är en tillfällig 

lösning på ett heroinberoende, inte en permanent lösning på ett missbruksproblem. 
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1 Inledning 
Heroin togs fram 1899 och lanserades då som ett medel som inte var beroendeframkallande, utan 

helt ofarligt. Tanken var att Heroin skulle användas av de personer som på den tiden var beroende 

av morfin.1 

   Det finns olika former av behandling för att få personen ut ur missbruket av Heroin. Dels 

medicinska behandlingsmetoder som använder Subutex eller Metadon2, dels drogfria 

behandlingsmetoder som innebär en avgiftning där patienten inte får något substitut. Vilket i 

många fall upplevs som plågsamt av patienterna. En av de medicinska behandlingsmetoder som 

finns är subutexbehandling, där patienten får Subutex utskrivet av behörig läkare. Preparatet 

Subutex är ett substitut för Heroin. Tanken med behandlingen är att patienten skall få minskat sug 

efter Heroin och på så sätt lättare bli av med sitt missbruk och kunna anpassa sig till ett mer 

ordnat liv. Då utan att behöva begå kriminella handlingar för att finansiera sitt missbruk.3 

Som nämndes ovan så togs Heroin fram som ett substitut för de som var morfinberoende och med 

Subutex så är tanken något liknande, fast då för att ”bota” heroinister. Subutex är inte lanserat 

som ett mirakelmedel mot Heroin, utan helt enkelt ett substitut som missbrukaren får för att 

hjälpa denne att klara av att hålla sig ifrån heroinet. 

   Varför vi valt just detta ämne beror på att vi själva vill ha en inblick i behandlingen av 

missbrukare. I rollen som polis så kommer vi att stöta på dessa människor och att då ha så 

mycket kunskap som möjligt med sig i bagaget hoppas vi kommer underlätta vårt arbete med 

narkotika, eftersom Subutex förekommer som en illegal drog i sig. Att då ha mer inblick i detta 

preparat och dess användningsområde ser vi som en fördel i vårt kommande yrke. 

 

 

 

 

                                                        
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Heroin  
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Metadon  
3 http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/MonographyPage____598.aspx  
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1.1 Bakgrund 
Det verkar finnas många delade meningar om hur bra subutexbehandlingen fungerar i 

verkligheten. Behandlingen med Subutex är i sig omdiskuterad. Det är ju att ersätta en drog med 

en annan drog. Enligt Johan Kakko4 så är mindre än 3000 heroinister under behandling, samt att 

Sverige är världsledande i antalet dödsfall pga. heroinöverdoser. Johan nämner också att Sverige 

numera har en god kontroll av subutexbehandlingen. Dock så leder denna kontroll till att inte alla 

som kanske skulle behöva behandlingen får ta del av den. Subutex som preparat fungera på 

samma sätt som andra droger som missbrukas. Subutex ger brukaren lustupplevelser. Detta är ett 

av skälen till att personer vill missbruka Subutex. 5  
 

1.2 Syfte 

Behandlingen med Subutex mot heroinberoende är omdiskuterad. Syftet med vår rapport är att 

försöka belysa för- och nackdelar med subutexbehandlingen, samt belysa 12-stegbehandlingen, 

som är ett alternativ till subutexbehandling. 

 

1.3 Frågeställningar 

Vilka fördelar kan finnas med subutexbehandling mot heroinberoende? 

Vilka nackdelar kan finnas med subutexbehandling mot heroinberoende? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att enbart inrikta oss på de fördelar och nackdelar som behandlingen med preparatet 

Subutex innebär för den som är missbrukare. Vi kommer bara kort att belysa 12-

stegbehandlingen för missbrukare. Inom detta område så finns det mycket narkotikapolitiska 

frågor, dessa kommer vi inte att beröra. Rent geografiskt så håller vi oss inom Sverige. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har hämtat in och sammanställt olika åsikter angående subutexbehandlingen. Vi har fått tag i 

denna information dels genom att intervjua två personer som har erfarenhet av detta område, samt 

genom att vi tagit del av information, fakta och åsikter som vi har sökt upp på internet och i 

litteratur. De personer som vi har valt att intervjua är Erik Molin, Sjuksköterska vid LARO 
                                                        
4 Johan Kakko är överläkare vid Beroendecentrum Stockholm 
5 http://www.medicinsktforum.com/Tidningsarkiv/Medicinskt-Forum-nr-4-07/Tillganglighet-vs-dodlighet  
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(Läkemedels Assisterad Rehabilitering vid Opiatberoende) -mottagningen i Umeå och Leif 

Johansson, Riksutbildare av beroendebehandling för kriminalvården. 

 

2 Teori 
I denna del av arbetet vill vi förklara några begrepp som vi anser är viktiga för läsaren att förstå, 

såsom Heroin och Subutex. Vi redovisar hur en behandling mot heroinberoende med Subutex kan 

gå till och hur ett alternativ till denna behandling kan se ut. 

 

2.1 Heroin 

Drogen Heroin framställs under ett antal steg. Växten opiumvallmo är grunden till det hela. Vid 

beredningen så tar man saften från opiumvallmo och torkar denna. Det man då får är opium. 

Sedan så kan man ur opium utvinna ett extrakt som innehåller en morfinbas. För att härifrån 

framställa Heroin så tillför man ”ättiksyraanhydrid”6 och omvandlar morfinbasen till en 

heroinbas. Denna bas kallas också ”Brunt heroin”. Brunt heroin kan sedan förädlas ett steg till 

genom att man tillför saltsyra. Då får man det ”vita heroinet”. Denna form är den renaste av dem 

och i detta tillstånd behöver man inte tillföra syra för att kunna injicera heroinet. Brunt Heroin 

kräver att man tillför syra (askorbin- eller citronsyra), för att det ska bli injicerbart. 

   Heroin kom först ut på marknaden som ett icke vanebildande medel. Tanken med Heroin när 

det lanserades 1899 var att det skulle användas av dem som var beroende av morfin. Fram till 

1964 så var Heroin klassat som läkemedel i Sverige 

   Heroin som drog är väldigt beroendeframkallande och när det gäller farligheten gentemot de 

andra vanliga förekommande drogerna i Sverige så hamnar det på andra plats, efter Fentanyl, 

som är en syntetiskt framställd opiat. Fentanyl kan vara 100 till 1000 gånger starkare än Heroin. 

Varför just Heroin är så beroendeframkallande beror på att det i kroppens centrala nervsystem 

ersätter kroppens egna endorfiner. Vilket gör brukarna lika beroende av Heroin som kroppens 

egna endorfiner. 

   Brukaren får redan efter kort tid av användning svåra abstinensbesvär. Det kan visa sig i form 

av kallsvettningar, muskelvärk, diarré, feber, kramper, illamående och sömnsvårigheter. 

År 2006 låg priset för 1 gram Heroin i Sverige på cirka 1000 kronor.7 
                                                        
6 Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor, Carniege + SNPF 
7 http://www.can.se/documents/CAN/Rapporter/rapportserie/CAN-rapportserie-107-drogutvecklingen-i-sverige-
2007.pdf,  



Rapport nr. 435  2007-12-02 

4 
 

 

2.2 Subutex 

Subutex används för substitutionsbehandling av opiatmissbrukare, främst heroinister. Den 

verksamma substansen i Subutex, buprenorfin, är ett smärtstillande läkemedel som har stora 

likheter med morfin, fast starkare. Buprenorfin har länge använts som smärtstillande medel men 

man upptäckte efterhand att större doser buprenorfin minskade heroinsuget och pga. detta så har 

buprenorfin sedan 1990-talet används i behandlingar av heroinister som substitut till Heroin. Det 

aktiva ämnet i Subutex binder till opiatreceptorer i hjärnan och minskar avvänjningssymptom för 

en opiatberoende patient. Patienten kan inte heller uppleva något rus och eufori av Heroin vid 

intag efter en verksam dos Subutex.8 Intag av Subutex sker sublingualt, det vill säga att man 

lägger tabletten under tungan och låter den ligga där i 5 till 10 minuter tills den är upplöst. Hur 

stor dos varje patient måste ha bestäms utifrån varje individ av en läkare. Det är tänkt att dosen 

skall minskas allt eftersom. 

   Vid missbruk av Subutex krossas tabletterna för att kunna upplösas i vatten. Efter en filtrering 

injiceras lösningen för att missbrukaren ska få ett heroinliknande rus. Vissa finkrossar 

subutextabletter och drar därefter in det i näsan och uppnår då ett rus liknande det vid injicering. 

Därför används Subutex av vissa missbrukare som ersättning för Heroin. Hur stor mängd Subutex 

som krävs vid missbruk varierar stort från patient till patient, då missbrukare har olika stor 

toleransnivå.9 Biverkningar av medicinsk användning av Subutex är bland annat muntorrhet, 

kräkningar, förvirring, illamående, slöhet, svettningar, yrsel och huvudvärk. Om man överdoserar 

Subutex i kombination med bland annat alkohol, barbiturater (äldre typ av läkemedel mot ångest, 

sömnproblem och epilepsi) eller bensodiazepiner (lugnande och ångestdämpande medicin) kan 

man råka ut för andningsförlamning som är livshotande.10 

   En viktig skillnad jämfört med andra opiater är att Subutex vid en viss mängd stimulerar 

opiatreceptorerna och vid en annan mängd blockerar den opiatreceptorerna. Det är väldigt svårt 

att ta en överdos med Subutex även om det går, men då måste man blanda det med lugnande 

tabletter och alkohol. 

                                                        
8http://www.fass.se/LIF/home/soktraffar_all.jsp?searchtext1=subutex&searchtext2=&allCategories=false&searchtyp
e=  
9 narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor, Carniege + SNPF  
10 narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor, Carniege + SNPF 
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Subutex är både så kallad antagonist, vilket innebär att den förhindrar effekt av andra opiater, 

samt en partiell agonist, vilket innebär att den har en svagare opiateffekt. Oftast tillräckligt för att 

ta bort suget efter Heroin.11 

 

2.3 Subutexbehandling 

Behandling med Subutex mot ett heroinberoende sker oftast inom ett så kallat subutexprogram, 

som efter år 2005 är hårt styrda av Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2004:8. 

Man använder Subutex både vid avgiftning och vid långtidsbehandling och vänder sig till 

opiatberoende personer som bland annat är fyllda 18 år, söker frivilligt och har motivation att 

sluta missbruka. Personen måste också ha ett dokumenterat opiatmissbruk i minst 6 månader vid 

avgiftning, minst 1 år vid långtidsbehandling och inte ha ett avancerat blandmissbruk. 

Syftet med behandlingen är att erbjuda personer med opiatmissbruk eller opiatberoende en 

verksam behandling mot beroendet. Detta skall möjliggöra psykosociala behandlingsinsatser. 

Målet är att minska kriminalitet, medicinska och psykiatriska skador samt möjliggöra en social 

förankring med boende och sysselsättning. 

   Subutexprogrammen är oftast en del av beroendepsykiatrins öppenvård inom landstingen och 

personalen utgörs i de flesta fallen av läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens i 

psykiatri. 

   En patient kan komma med i ett program genom att antingen söka själv eller via remiss från 

husläkare, socialtjänst, psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller annan vårdinstans. En inledande 

utredning av den sökande personen görs då av en sjuksköterska eller läkare. 

Några krav som ställs på en patient i ett subutexprogram är bland annat att om sidomissbruk, våld 

eller hot om våld, kriminalitet som leder till fängelse, narkotikabrott (oavsett påföljd), fusk med 

urinprover förekommer eller om patienten uteblir från behandlingen, så stängs denne av från 

behandlingen. 

   När en patient kommit med i programmet sker behandlingen i tre faser. Patienten genomgår först 

inställningsfasen, där en läkare ställer in rätt dos av Subutex. Sedan går patienten in i 

                                                        
11http://www.fass.se/LIF/home/soktraffar_all.jsp?searchtext1=subutex&searchtext2=&allCategories=false&searchty
pe=  
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underhållsfasen där dosen av Subutex ska stabiliseras. Därefter inleds nedtrappningsfasen då 

dosen av Subutex ska minska gradvis. Hur länge man befinner sig i de olika faserna är individuellt. 

Vilken dos som skrivs ut till varje patient är också väldigt individuellt, men ska baseras på 

patientens psykiska och fysiska status. 

   Behandling i denna form mot ett heroinberoende kommer av att man har sett att flera positiva 

effekter när man kombinerar psykosociala behandlingsmetoder med verksam 

läkemedelsbehandling. Denna typ av behandling brukar även kallas för läkemedelsassisterad 

behandling. Dokumentationen av effekterna av läkemedelsassisterad behandling är mest 

omfattande för Metadon. Det finns en begränsad dokumentation av hur goda effekter man får när 

man använder Subutex i behandling, men det anses samstämmigt ha samma goda effekt. Det vill 

säga att patienten kvarstannar i behandling, minskar sitt missbruk och får en förbättrad social 

situation. Preparaten ska även ha en dokumenterad effekt vad gäller att minska dödligheten.                                           

Anledningen till varför man använder Subutex och inte bara Metadon vid behandling, är att det 

verksamma medlet buprenorfin i Subutex begränsar överdosrisken, samt minskar risken för att 

utveckla ett beroende av medlet.12 

 

2.4 Alternativ till subutexbehandling 

Nedan presenteras en vanlig förekommande metod, där man har nolltolerans mot droger. I 

modellen använder man sig inte av medicinsk underhållsbehandling för att behandla ett 

drogberoende. 

Minnesotamodellen/12-stegsbehandling 

Minnesotamodellen kommer från Anonyma Alkoholisters (AA) grundsyn på behandling av 

drogberoende. Anonyma Narkomaner (Narcotics Anonymous, NA) använder också samma 

metoder för behandling. Däremot så skiljer sig konsumtionsmönstret mellan alkoholister och 

drogberoende, då den sociala situationen är annorlunda. Alkohol används ofta i måttliga mängder 

i normala sammanhang, men däremot så finns det inte något accepterat bruk av Heroin, Kokain, 

Amfetamin eller andra droger. 

                                                        
12 http://www.sos.se/fulltext/110/2004-110-6/sammanfattning.htm   
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   Grundsynen på beroendet är samma i NA som i AA. I NA är tanken att man ska bli fri från sitt 

drogberoende i 12 steg. Dessa 12 steg skiljer sig bara i ordval som t ex att man bytt ut ordet 

”alkohol” med ”beroende”. En viktig ingrediens i Minnesotamodellen är inriktningen på den 

andliga sidan av personligheten. Man anser att i ett drogberoende har de som drabbas fått ett stort 

tomrum i sitt inre och att drogen har blivit deras enda intresseområde. Man försöker att väcka en 

medvetenhet hos patienterna som gör att det för dem ska kännas lika viktigt att få ett meningsfullt 

liv som ett liv utan droger. Utan en sådan förändring i personligheten har man erfarenhetsmässigt 

svårt att få drogfriheten att bli permanent. Den s.k. etiske rådgivaren är den som inriktar sig på att 

hjälpa patienterna med detta. Det andliga innehållet i de 12 stegen kräver inte något religiöst 

ställningstagande. Anhöriga involveras och utbildas också under ett par dagar. 

   Med denna grundsyn betraktar man primärbehandlingen bara som en vändpunkt och förutsätter 

att patienten ska ha en livslång kontakt med NA för att säkra ett drogfritt liv. 

   De patienter som ska behandlas ska vara avgiftade innan de kommer till behandlingshemmet.  

Det främsta målet när man använder Minnesotamodellen som behandlingsmodell är att patienten 

ska skapa en ärlig insikt om sitt beroende. Man lägger stor vikt vid individuell terapi, vilka 

personliga problem man har och försöker ge tekniker för att patienten ska kunna tackla ångest 

och depressioner. Mediciner ska inte användas, om inte en läkare har förskrivit detta mot vissa 

psykiska problem. Att använda en substitutionsdrog i behandling av ett beroende anses av de som 

använder Minnesotamodellen som felaktigt. Detta pga. att patienten då är påverkad av ett 

preparat som gör att man inte kan ställa en säker diagnos över vad som är det egentliga problemet 

och orsaken till ett drogberoende. 

NA:s tolv steg: 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt beroende, att våra liv hade blivit ohanterliga.  

2. Vi kom till tro på att en kraft starkare än vi själva kunde ge oss vårt förstånd tillbaka. 

3. Vi tog ett beslut att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, som vi uppfattade honom. 

4. Vi gjorde en grundlig och orädd inventering av oss själva. 

5. Vi erkände för Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av våra fel. 

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter. 

7. Vi bad honom ödmjukt att avlägsna alla våra brister. 

8. Vi gjorde en förteckning över alla människor vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem 

alla. 
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9. Vi gottgjorde alla dessa människor direkt, varhelst möjligt, utom när detta skulle skada dem 

eller andra. 

10. Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel. 

11. Vi sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, som vi 

uppfattade honom, varvid vi endast bad om hans vilja med oss och styrkan att utföra den. 

12. När vi som ett resultat av dessa steg hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi att föra 

detta budskap vidare till andra beroende och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. 

 

3 Resultat 
Under denna del av arbetet så redovisar vi den information som vi har inhämtat. Först så har vi 

resultaten av de två intervjuer som vi gjort. Sedan redogör vi för de för- och nackdelar angående 

subutexbehandlingen som vi har funnit. Vi har inkluderat citat i denna del av arbetet och dessa 

särskiljs från övrig text genom att vara kursiverade.   

   De två personer som vi har valt att intervjua kom vi i kontakt med på olika sätt. Erik Molin, 

som är sjuksköterska vid LARO (Läkemedels Assisterad Rehabilitering vid Opiatberoende) -

mottagningen i Umeå, fick vi tag igenom att kontakta beroendepsykavdelningen vid Norrlands 

universitetssjukhus. Erik arbetar praktiskt med subutexbehandling lokalt i Umeå. Leif Johansson, 

som är riksutbildare av beroendebehandling för kriminalvården, tog vi kontakt med efter att en 

person i vår bekantskapskrets rekommenderat honom. Den personen som gav oss kontakten har 

tidigare haft Leif som chef när hon arbetade med behandling av missbrukare. 

 

3.1 Intervju med Erik Molin  

– Sjuksköterska på LARO-mottagningen Umeå.  

Intervjun hölls 28/11-07 via telefon och nedtecknades i konceptform samt sammanfattad nedan. 

 

Frågorna vi ställde var:  

Vilka är de främsta fördelarna med att använda Subutex i behandling mot ett heroinberoende? 

Vilka är de främsta nackdelarna med att använda Subutex i behandling mot ett heroinberoende? 

Erik menar att det finns evidens för att substitutionsbehandling i kombination med en psykosocial 

behandling är det effektivaste sättet att behandla ett heroinberoende. Han säger att man behåller 
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mellan 75 % och 90 % i behandling och att detta är bättre resultat än i 12-stegsprogram. Erik 

menar att svinn av Subutex från behandlingar är väldigt liten efter att Socialstyrelsen skärpte 

kraven på vilka som får förskriva preparatet.  

   Erik framhäver att behandling med Subutex bara ska ses som ett komplement till en behandling 

i samverkan med Socialtjänsten, Försäkringskassan och andra institutioner. Subutex fungerar i 

många fall som ett livsuppehållande medel så att den drogberoende ska kunna få en bättre 

livskvalitet och kunna tillgodogöra sig den psykosociala behandlingen. Tanken är att patienter 

som behandlas med Subutex lättare ska få ordning på sitt liv, skaffa en sysselsättning och gradvis 

minska sitt drogsug. Erik säger att drogsuget försvinner helt när man använder Subutex och att 

man inte ska få ökad tolerans. Erik jämför med metadonbehandling mot ett heroinberoende där 

patienten förväntas använda Metadon hela livet. Tanken med att använda Subutex i behandlingen 

är att man gradvis ska minska dosen tills man inte behöver något alls.  Erik berättar vidare att de 

på LARO-mottagningen i Umeå räknar med att nedtrappningen av Subutex är otroligt långsam 

och förväntas ta över ett år. Avgiftningen från Subutex anses vara väldigt tuff och Eriks säger att 

detta beror på att preparatet finns kvar i kroppen i upp till två veckor. Erik anser att de patienter 

som lyckats bäst är de som snabbt lyckas skaffa sig en meningsfull sysselsättning som 

exempelvis ett arbete eller påbörja en utbildning. Samt att motivationen till att bli drogfri måste 

komma från patienten själv. Erik säger att vissa patienter i Umeå har fått Subutex i över tre år och 

han anser att prognosen för patienter som varit med länge i behandlingen med Subutex är god och 

blir bättre ju längre de är med i behandlingen. Han kan däremot inte säga något om hur länge 

patienterna förväntas vara tvungna att använda Subutex.  

   Erik berättar att de både har hårda krav på patienterna som är med i en subutexbehandling och 

på de som vill komma med. De höga kraven på patienterna och på dem som ska få komma med i 

behandlingen är viktiga för att trovärdigheten för behandlingsformen ska vara hög. De som 

kommer med i behandling där man använder Subutex har ofta provat ett flertal andra 

behandlingsformer och ofta under lång tid, men misslyckats att bli drogfria. Erik säger att den 

stora användningen av illegal Subutex på gatan minskar förtroendet för att använda Subutex i 

behandling. Erik nämner Finland som ett exempel där missbruket av Subutex nästan helt har tagit 

över heroinmissbruket. Detta leder till ett stort misstroende mot själva preparatet Subutex samt 

mot att använda det i behandling mot ett annat missbruk. 
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3.2 Intervju med Leif Johansson  

- Programansvarig för verksamhetsområde Gävle, kriminalvården, samt riksutbildare av 

beroendebehandling inom kriminalvården. 

Intervjun hölls 27/11-07 via telefon och nedtecknades i konceptform samt sammanfattad nedan. 

Frågan vi ställde var: Vad anser du om behandling med Subutex mot heroinberoende?  

 

Leif anser att all form av läkemedelsbehandling mot själsliga problem är fel. Leif jämför Subutex 

med andra droger och alkohol. En alkoholist får inte körsbärslikör morgon, middag och kväll i sin 

behandling mot sin alkoholism. Han menar också att man kan jämföra Subutex med Losec som en 

läkare kan skriva ut mot magsår. När läkaren skriver ut Losec så botar preparatet oftast bara 

symtomen och inte det bakomliggande problemet, i de flesta fall stress och felaktig livsstil.  

   Ingen orkar gå omkring lite smått påverkad, därför blandar man och manipulerar med andra 

droger. Leif säger att den största dödsorsaken bland personer som använder Metadon är 

skrumplever som kommer av att personerna missbrukar alkohol. 

   Drogen är bara ett symtom och en flykt från något djupare problem i sitt själsliv. Leif nämner 

andra typer av beroenden som exempel arbetsnarkomani och sexmissbruk där man egentligen flyr 

från något annat problem.  

Leif menar att en missbrukare bara ser Subutex som ett ”quick fix” för stunden, oavsett om 

missbrukaren använder preparatet som en del av en behandling mot sitt heroinberoende eller 

använder det utanför något behandlingsprogram. 

Problemet är inte situationen utanför behandlingsprogrammen, alltså bostad, jobb eller 

förhållanden. Problemet är att missbrukarna vill fly från något som gör ont i själen. 

   Leif säger att tillfrisknade heroinister idiotförklarar behandling med Subutex, drogen är bara 

symtom på ett problem, när man får substitutionsbehandling inser man inte det egentliga 

problemet man har. Det är en livslång process att hålla rent i själslivet och det finns en stor fara 

att gå tillbaka till droger. Man måste hitta sätt att ta itu med sina problem och hitta sätt att kunna 

leva med dem. Leif säger att han inte känner till någon som lever ett bra liv med Subutex eller 

Metadon, trots att han försökt hitta en sådan person.  
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   Leif anser att läkemedelsindustrin har lyckats övertyga läkarna som skriver ut Subutex om att 

preparatet är det enda rätta i behandling mot ett heroinberoende, men att det finns för lite 

forskning om preparatet när det gäller behandling mot ett heroinberoende. Leif ställer frågan om 

varför man just nu kommit på att använda buprenorfin (den verksamma delen av Subutex) i 

substitutionsbehandling, preparatet har ju funnits i 30 år. Han jämför också med preparaten i 

läkemedelsgruppen barbiturater som skulle vara en mirakelmedicin mot ångest, sömnproblem och 

epilepsi i början av 1900-talet, men som efter flera årtionden visade sig ge svåra biverkningar och 

vara kraftigt abstinensframkallande. Därför började man använda bensodiazepiner i samma syfte 

men där medicinen numera även missbrukas i stor omfattning på olika sätt. Leif anser att Subutex 

kan liknas vid dessa droger på så sätt att det är svårt att avgiftas från och att preparatet numera 

missbrukas i stor omfattning. Leif pekar på Finland där missbruk av Subutex har mycket stor 

omfattning. 

   Leif säger att det är mycket svårt att avgiftas från Subutex och att det är ”mycket jävligare” än 

att avgiftas från Heroin. Detta menar han leder till att patienterna får ett livslångt beroende av 

Subutex som genererar stora vinster åt läkemedelsindustrins aktieägare. Leif kommenterar om 

varför subutexprogrammen lyckas behålla relativt stor del av sina patienter under en längre tid och 

han menar att subutexprogrammen tar patienterna som gisslan, slutar dessa på programmet får de 

ju inte någon drog. Leif tycker att det är självklart att heroinisterna stannar kvar i programmet då 

dessa får Subutex, de kan ju fortsätta droga. 

   När Leif träffar personer på häktet, som behandlas med Subutex, så har de berättat om varför de 

har häktats. Dessa personer menar att de inte vill sluta med det kriminella livet för att de inte 

känner till något annat sätt att leva. Leif anser att när de går på Subutex istället för Heroin så orkar 

de begå mer brott. Han berättar vidare att på 12-stegsprogrammen tar man hand om 

grundproblemen där självkänslan är otroligt viktig. De har nolltolerans mot droger då de anser att 

det inte går att ställa någon säker diagnos om vad som är det egentliga problemet hos en individ 

som är påverkad.  
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3.3 Fördelar med subutexbehandling 

Subutex fungerar som ett bra komplement till Metadon som är preparatet som används för 

behandling av svårare fall av heroinmissbruk. Subutex är mildare än Metadon och kan inte heller 

överdoseras om man enbart tar det preparatet. Det minskar också suget efter andra opiater och om 

missbrukare skulle återfalla så känner personen inte av ruset eftersom Subutex i princip 

motverkar den effekten.13  Med hjälp av Subutex så kan man hjälpa missbrukaren att få kontroll 

över sitt liv. Med rätt dos så kan man hjälpa denne att leva ett någorlunda normalt liv.  

   

    ”I Sverige så har vi har en höggradig kontroll med goda resultat, i det som vi kallar 

läkemedelsassisterad rehabilitering (Metadon eller buprenorfin i kombination med psykosociala 

insatser)”14.- Johan Kakko, (Biträdande sektionschef och överläkare vid Beroendecentrum, 

Stockholm). 

 

Till skillnad mot preparatet Metadon som också används för behandling av opiatmissbrukare så 

har Subutex i vissa fall varit skälet till att personer med riktigt tungt heroinberoende har överlevt. 

Behandlingen har också medfört att en social rehabilitering och att personen har kunnat sluta 

missbruka Heroin. Behandlingen i sig har fått flera missbrukare att kunna leva ett normalare liv. 

Då menas allt ifrån bättre relationer till närstående, arbete och eget boende. Den olagliga 

verksamheten har också minskat radikalt bland de som går under subutexbehandling.15 

I en enkätundersökning som genomfördes av Psykiatricentrum i Östra Götaland så fick de som 

gick under subutexbehandling dela med sig av sina positiva erfarenheter. Det som var mest 

talande var att alla fick chansen att genomföra stora förändringar i sina liv. De kan med hjälp av 

Subutex leva ett drägligt liv utan Heroin. De som genomgår subutexbehandlingen har oftast 

många misslyckade behandlingsförsök bakom sig och Subutex ger dem nytt hopp.16  

 

 

                                                        
13 http://www.beroendemedicin.nu/pages/content/6_abstinens_nar.asp  
14 http://www.medicinsktforum.com/Tidningsarkiv/Medicinskt-Forum-nr-4-07/Tillganglighet-vs-dodlighet  
15 http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/MonographyPage____598.aspx  
16 http://lio.se/upload/24812/Subutexrapport.pdf 



Rapport nr. 435  2007-12-02 

13 
 

3.4 Nackdelar med subutexbehandling 

De nackdelar med subutexbehandling som vi kunnat finna skiljer sig lite i karaktär och beror till 

stor del på ur vilken källa vi hämtat informationen. Åsikter som vissa har är subjektiva och härrör 

ur personliga erfarenheter av Subutex. 

   Många av de tillfrågade i olika artiklar hänvisade till att det inte fanns så mycket forskat kring 

hur länge man behöver substitutionsbehandling. En del hade inte ambitionen att sluta över huvud 

taget, utan vissa tyckte att det var otänkbart att ta bort medicinen.  

   12-stegsbehandlarna som intervjuats i en studie menar att drogfrihet är en förutsättning för att 

man skall kunna arbeta med den känslomässiga problematik som anses vara det som driver 

missbrukaren att missbruka. Substitutionsbehandling menar man är ett enda långt återfall i och 

med att man ändå använder en drog som är sinnesförändrande och att detta hindrar en riktig 

kontakt med känslorna och problemet. 17 

 

Nu följer ett antal citat från artiklar som handlar om subutexbehandling. 

 

Läkarna inom narkomanvården hälsade den nya drogen Subutex med glädje. Nu fick man en ny 

möjlighet, vid sidan om Metadon, att hjälpa de tyngsta opiatmissbrukarna. De som arbetar med 

drogfria behandlingsalternativ och många narkotikapoliser har varit mindre entusiastiska. 

Subutex har genom den oförsiktiga förskrivningen blivit en ny populär missbruksdrog, menar 

kritikerna. – Pelle Olsson artikelförfattare, Narkotikafrågan #5/2006 18 

 

Subutex ger inte samma kick som Heroin, men fördelen är att du vet exakt vad du får i dig, säger 

Poljarevius. För Heroin vet du aldrig vilken dos det är. Risken för överdoser är antagligen 

obefintlig med Subutex och den säkerheten, i kombination med det låga priset i jämförelse med 

Heroin, tar missbrukarna med i beräkningen. – Jale Poljarevius, operativ chef för polisens 

narkotikaavdelning i centrala Stockholm.19 

 

De (unga) -,”vår anm.”, går direkt från alkohol och hasch till Subutex istället för att gå över till 

                                                        
17 http://www.miun.se/upload/Institutioner/VHV/Utbildning/Uppsatser/C-
uppsatser/Rehab%20H03/Jan%20Nystr%C3%B6m.pdf    
18http://www.rns.se/narkotikafragan/article.asp?artID=73&catID=19 
19http://www.rns.se/narkotikafragan/article.asp?artID=73&catID=19 
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amfetamin. På så sätt har vi fått många fler tunga missbrukare vid unga år. Ett opiatmissbruk är 

ju mycket svårare att bryta. – Patrik Olsson, gruppchef på spaningsroteln för grov brottslighet i 

Västerbotten.20 

 

I Skellefteå ökade tillgången av illegal Subutex stort i samband med att landstinget öppnade ett 

substitutionsprogram 2003.21 

 

Det formligen exploderade av Subutex 2004. Det blev en vardagsdrog, den vanligaste vi har här, 

säger Erik Jansén. 

Förut var hasch alltid inkörsporten. Sen var det en lång resa innan man smakade på Heroin. I 

dag är Subutex nästan det första man tar och det är ett stort bekymmer, fyller kollegan Olov 

Stenlund i. – Erik Jansén och Olov Stenlund från Skellefteå Kommuns öppenvårdsteam 22 

 

                                                        
20 http://www.rns.se/narkotikafragan/article.asp?artID=73&catID=19 
21 http://www.rns.se/narkotikafragan/article.asp?artID=88&catID=22 
22 http://www.rns.se/narkotikafragan/article.asp?artID=88&catID=22 
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3.5 Kritisk granskning av resultaten 

När det kommer till intervjuerna så vill vi förtydliga att dessa är helt och hållet personliga åsikter 

från de vi har intervjuat. Vi har valt ut dessa två pga. deras praktiska erfarenhet av 

subutexbehandlingen, samt att de har starka personliga åsikter. De två har också en del 

påståenden. Dessa påståenden kommer vi försöka bekräfta eller ifrågasätta i vår slutsats genom 

att jämföra med övrig information som vi har. Informationen som vi tagit del av genom litteratur 

och internet har varit av blandad sakriktighet och tillförlitlighet. Framförallt då många källor är 

tidningsartiklar och då också till viss del innehåller personliga åsikter och då ofta är vinklade och 

ej objektiva. Vi har valt ut den information som vi anser har högst tillförlitlighet och sakriktighet, 

genom att vi har granskat vem som står bakom artikeln och då gjort en bedömning av personens 

kunskap om området. Ett exempel är Johan Kakko som är överläkare vid Beroendecentrum i 

Stockholm som har skrivit en intressant artikel. Vi har gjort bedömningen att Johan har egna 

åsikter, men också en god grund till dem. Sedan har vi även med andra personliga åsikter från 

olika tidningsartiklar som vi kommit över, dessa redovisar vi som citat. Vi berör en 

enkätundersökning under delen med fördelar av subutexbehandling. Denna enkät väger inte 

”speciellt” tungt i förhållande till andra källor, men är helt klart ett intressant inslag eftersom det 

är orden från de som går under behandling. De källor som vi värderar högst är den rena 

preparatfaktan där egenskaper hos, Subutex och Heroin m.m. redovisas. Det vi tänker på då är 

informationen från Läkemedelsverket. 
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4 Diskussion 
Syftet med behandlingen med Subutex är att personen i fråga skall kunna återgå till ett normalt 

liv. Det som främst menas då är att den brottsliga aktiviteten skall avta. Enligt information från 

Läkemedelsverket så har den brottsliga delen av missbrukarens liv minskat drastiskt när denne 

börjat behandlas med Subutex.23 Leif (Programansvarig för verksamhetsområde Gävle, 

kriminalvården, samt riksutbildare av beroendebehandling inom kriminalvården) som vi 

intervjuade säger dock att de personer som går under subutexbehandling inte vill sluta med det 

kriminella livet, eftersom de inte känner till något annat sätt att leva. Leif anser att när de går på 

Subutex istället för Heroin så orkar de begå mer brott. 

   Erik (Sjuksköterska på LARO-mottagningen Umeå) säger att tanken med Subutex är att det 

skall fungera som ett livsuppehållande medel så att den drogberoende ska kunna få bättre 

livskvalitet, samt kunna tillgodogöra sig den psykosociala behandlingen. Även läkemedelsverket 

lyfter fram att Subutex räddar liv. Då syftar de på riktigt tunga heroinmissbrukare.24 

   Leif säger att 12-stegsprogrammet inriktar sig på det bakomliggande problemet med 

drogmissbruket. Även Erik lyfter fram vikten av behandla det bakomliggande problemet. Dock 

genom att under subutexbehandlingen samarbeta med Socialtjänsten, Försäkringskassan och 

andra institutioner. Leif menar att subutexbehandlingen blir livslång eftersom de som går 

behandlingen inte vill sluta. Även Jan Nyström25 anser att kontakten med känslor och de riktiga 

problemen inte lyfts fram i subutexbehandlingen. Jan menar också att hela subutexbehandlingen 

är ett enda långt återfall i och med att de fortfarande använder en drog som är sinnesförändrande. 

Kopplat mot detta så är det intressant att Erik menar att det finns evidens för att 

subutexbehandling i kombination med en psykosocial behandling är det effektivaste sättet att 

behandla ett heroinberoende. Erik säger att man behåller mellan 75 % och 90 % i behandling och 

att detta är bättre resultat än i 12-stegsprogramet. Leif säger att tack vare subutexbehandlingen så 

kan de fortsätta droga gratis, slipper kämpa för att få tag i Heroin och stannar därför kvar i 

behandlingen. 

                                                        
23 http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/MonographyPage____598.aspx  
24 http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/MonographyPage____598.aspx  
25 http://www.miun.se/upload/Institutioner/VHV/Utbildning/Uppsatser/C-
uppsatser/Rehab%20H03/Jan%20Nystr%C3%B6m.pdf   
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   Erik nämner i intervjun att tanken med att använda Subutex i behandlingen är att man gradvis 

ska minska dosen tills man inte behöver något alls. Problemet med detta är enligt Leif att det är 

mycket svårt att avgiftas från Subutex, samt att det är ”mycket jävligare” än att avgiftas från 

Heroin. Även Erik säger att det är svårt att avgiftas från Subutex och att det tar väldigt lång tid. 

   Subutexprogrammet som efter år 2005 är hårt styrda av Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 

2004:8 skall se till att det finns en god kontroll på behandlingen och att det inte ska förekomma 

något svinn av Subutex till gatan. Johan Kakko nämner också i sin artikel att så är fallet idag. 

Johan nämner också att de har uppnått goda resultat i behandlingen med Subutex och Metadon26.                              

En artikel i Narkotikafrågan #5/2006 27, tar upp att de som arbetar med drogfria 

behandlingsmetoder samt många narkotikapoliser har varit mindre positiva över Subutex pga. att 

Subutex blivit en ny populär missbruksdrog. Jale Poljarevius28 nämner varför han tror att Subutex 

har blivit så populärt. Han säger att Subutex inte ger samma ”kick” som Heroin, men 

missbrukaren vet istället exakt vad han får i sig. Heroinet är till skillnad ifrån Subutex mer 

oberäkneligt, beroende på kvaliteten. Jale säger också att risken för en överdos av Subutex 

antagligen är obefintlig och detta i jämförelse med hur mycket billigare Subutex är mot Heroin, 

så väljer missbrukaren Subutex istället. Även informationen som vi tagit del av på 

beroendemedicins hemsida29 påpekar att Subutex inte kan överdoseras om man bara tar det 

sublingualt. 

   Patrik Olsson (gruppchef på spaningsroteln för grov brottslighet i Västerbotten)30 är inte heller 

så nöjd med Subutex. Istället för att ta den längre vägen till ett heroinmissbruk, då genom lättare 

inkörsdroger som t.ex. hasch, vidare till amfetamin, så provar unga Subutex direkt efter alkohol. 

Detta leder då enligt Patrik till att det blir fler tunga missbrukare som är väldigt unga. Även Olof 

Stenlund31 pratar om att hasch tidigare var inkörsporten till det tyngre missbruket och att det tog 

tid innan heroinet kom in i bilden. Olof säger att nu är det ett stort bekymmer med Subutex, 

eftersom det är nästan det första som nya missbrukare tar. Med tanke på vad som ovan nämnts 

angående unga subutexmissbrukare så bör Socialstyrelsens inriktning för subutexbehandling 

                                                        
26 http://www.medicinsktforum.com/Tidningsarkiv/Medicinskt-Forum-nr-4-07/Tillganglighet-vs-dodlighet  
27http://www.rns.se/narkotikafragan/article.asp?artID=73&catID=19 
28http://www.rns.se/narkotikafragan/article.asp?artID=73&catID=19 
29 http://www.beroendemedicin.nu/pages/content/6_abstinens_nar.asp  
30 http://www.rns.se/narkotikafragan/article.asp?artID=73&catID=19 
31 http://www.rns.se/narkotikafragan/article.asp?artID=88&catID=22 
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lyftas fram. De vänder sig till opiatberoende personer som bland annat är fyllda 18 år, söker 

frivilligt och har motivation att sluta missbruka. Personen måste också ha ett dokumenterat 

opiatmissbruk i minst 6 månader vid avgiftning, minst 1 år vid långtidsbehandling och inte ha ett 

avancerat blandmissbruk.32 

 

4. 1 Slutsats 

Vi har försökt att belysa subutexbehandlingens för- och nackdelar. Det är dock ingen lätt uppgift 

när den information som finns bygger på enkäter, personliga åsikter och inte fullt så objektiva 

påståenden. 

   Efter att ha sammanställt och gått igenom all information, fakta och åsikter som vi funnit 

angående subutexbehandling mot heroinberoende, så har vi kunnat dra en del egna slutsatser. Vi 

tar även upp några intressanta frågeställningar som väckts under arbetet, men som vi inte försökt 

besvara i rapporten eftersom dessa ligger utanför vårt syfte. 

   Subutexprogrammen lyckas behålla en stor del av sina patienter. En fråga som vi då lyfter fram 

är om de stannar kvar i behandling beroende på att den hjälper dem att bli drogfria. Eller om de 

helt enkelt stannar kvar för att på så vis får gratis droger? Vi har inte heller lyckats finna några 

studier som visar på hur effektiv subutexbehandling är när det gäller att få patienterna att bli helt 

drogfria. Detta väckte en annan fråga hos oss. Är det så att heroinberoendet helt enkelt ersätts 

med ett subutexberoende istället? Och om så är fallet, hur blir man då av med ett 

subutexberoende? Det finns ju även personer som har börjat missbruka Subutex i tidig ålder utan 

att gå via Heroin. 

   Ett problem som vi ser med subutexbehandlingen är att inte ens de som sköter behandlingen vet 

hur lång tid det kan ta att bli kvitt beroendet av Subutex. De som sköter behandlingen säger att 

det skall ske en successiv nedtrappning. Givetvis så är vi införstådda med att det är en högst 

individuell process med nedtrappningen, men skall verkligen inställningen till en 

subutexbehandling vara att den kan komma att bli livslång? 

   Fördelarna som vi ser med att behandla med Subutex är bland annat att det är livsuppehållande 

för en del patienter. Framförallt de riktigt ”tunga” missbrukarna. Det är också en fördel att 

patienterna i de flesta fallen får möjlighet till både högre livskvalitet och social rehabilitering när 
                                                        
32 http://www.sos.se/fulltext/110/2004-110-6/sammanfattning.htm   
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de slipper jaga Heroin hela dagarna. Att patienterna orkar begå mer brott pga. Subutex anser vi 

dock inte vara styrkt på något sätt.  

   För att få bukt med ett missbruk av Heroin så anser även vi att det är av vikt att ta tag i 

problemet som lett till missbruket. Subutex kan vara ett alternativ som gör det möjligt att orka 

med detta. Vi anser till sist att subutexbehandlingen är en tillfällig lösning på ett heroinberoende, 

inte en permanent lösning på ett missbruksproblem. 
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