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 Sammanfattning 
Enligt media blir Subutex – ett läkemedel för behandling av heroinister – en allt 

vanligare drog. Den verksamma beståndsdelen Buprenorfin, ger vid korrekt an-

vändning lindrad abstinens utan ruseffekt. Det går dock att missbruka genom att 

lösa upp och injicera det. För Skellefteås del har detta uppmärksammats medialt 

genom exempelvis ”Subutexhärvan” och att unga använder drogen. Målet med 

denna rapport är att se hur väl den mediala bilden stämmer; hur införandet av Bu-

prenorfinprogrammet 2002 har påverkat narkotikabrottsligheten i Skellefteå och i 

vilken utsträckning läckage från behandlingen bidrar. För att besvara detta har sta-

tistik från Polisen, Brottsförebyggande rådet, Tullverket, Socialstyrelsen samt 

Finska Polisen inhämtats. Resultaten visar att Skellefteå har en klart större andel 

Subutexpatienter än riksgenomsnittet. Skellefteå ersätter inte heller Subutex med 

Suboxone – en variant av läkemedlet som inte ger effekt vid injicering – i samma 

takt som landet i dess helhet. Sedan 1998 har antalet polisanmälda narkotikabrott 

ökat, med undantag från en nedgång 2 år efter programmets införande. Tullbesla-

gen visar att antalet tabletter vid varje beslagstillfälle är stora, vilket talar för ett 

stort mörkertal. Det är svårt att påvisa ett samband mellan Buprenorfinprogram-

met och narkotikabrottsligheten i Skellefteå, men mycket talar för att det kan ha 

bidragit till att synliggöra drogen för nya användare. Hårda restriktioner och pati-

entens behov att stilla sin abstinens talar mot läckage från sjukvården. En större 

del kommer antagligen via smuggling från Frankrike, där drogen är lättillgänglig. 
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1 Inledning 

Bruk av narkotika tros ha funnits så länge människan vandrat på denna jord. Använ-

dande av droger har förekommit på det ena eller andra sättet i tusentals år. Det har 

alltid funnits en nyfikenhet och/eller ett behov av att äta eller dricka olika substanser 

som ger avslappning, stimulans eller eufori. Uppgifter om användandet av opioder 

finns registrerade ända från 4000 f.kr.1 

Så länge droger har använts har det även funnits missbruk och beroende. Den ohälsa 

och de sociala problem missbruket framkallar har lett till att olika behandlingsalter-

nativ vuxit fram. Substitutionsbehandlingar, det vill säga när man behandlar beroen-

det av en drog med en annan, har genom historien varit upphovsmakare till nya for-

mer av missbruk. Ett exempel på detta är heroin, som i början av 1900-talet togs 

fram som ett substitut vid behandling av morfinberoende. Heroinet visade sig dock 

vara kraftigt beroendeframkallande och förflyttade istället missbruket från morfin 

till heroin.2 

I början av 1990-talet tillverkades därför Subutex – ett läkemedel tillverkat för att 

stilla missbrukarens abstinens utan att ge ruseffekt.3 Men eftersom även Subutex vi-

sade sig vara möjlig att missbruka har det istället blivit en allt vanligare drog bland 

unga.4 En stor fråga är därför om substitutionsbehandlingar hjälper eller stjälper? 

1.1 Bakgrund 

När de första studierna av Subutex kom var man näst intill lyrisk över de positiva 

effekterna Subutex kan ha på missbrukare. ”- Effekterna är slående”, sa Markus 

Heilig, docent på Karolinska Institutet i Solna, i en intervju med Dagens Nyheter ef-

ter att ha testat läkemedlet på 40 heroinister med goda resultat.5 Substitutionsbe-

handlingarna med Subutex utökades därför snabbt på flera håll i landet, som ett al-

ternativ till de mer traditionella behandlingarna med Metadon, som även det är ett 

substitutionsläkemedel för heroinmissbrukare. Det dröjde dock inte länge innan det i 

                                                
1 http://www.suboxone.com/patients/opioiddependence/history.aspx 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=73925&a=936971&from=rss 
5 http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ny-metod-hjalper-heroinister-1.80913 
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media började rapporteras om att preparatet spreds utanför sjukhusets väggar för att 

missbrukas som drog. 

År 2005 gjordes ett stort heroinbeslag, värderat till uppemot hundra miljoner kronor 

av finska tullen vid ryska gränsen. På grund av den stora mängden misstänkte man 

att målet för leveransen kan ha varit Sverige. Detta eftersom heroin i Finland, enligt 

Olli-Pekka Vanhainen på finska tullverket, i princip helt har ersatts av Subutex.6 Av 

nyhetsflödet i media angående Subutexets vara eller inte vara verkar detta uttalande 

fått mer och mer anknytning även i Sverige. För Sveriges del kommer inflödet av 

drogen i så fall från smuggling och/eller läckage från Buprenorfinprogrammen (för-

klaring; se kapitel 2.3).  

Detta har förstås inte varit något undantag för västerbotten. År 2007 inleddes en se-

rie rättegångar i den så kallade ”Subutexhärvan”. Enligt en artikel på Sveriges Tele-

vision misstänktes 40 personer vara inblandade i olika former av handel av prepara-

tet.7 Av de som åtalades vid Umeå Tingsrätt fälldes totalt 35 stycken8. Under tiden 

den omnämnda ”härvan” varit verksam har tillgängligheten i framförallt Skellefteå 

varit god, och enligt organisationen Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) upp-

lever man ett ökat missbruk av drogen, framförallt bland yngre.9 Bland de unga ses 

det enligt Kristina Edström, KRIS, som en enkel och ofarlig drog. Det anses som 

rent, förhållandevis billigt och svårt för föräldrarna att upptäcka. 

Även utanför media har detta ämne avhandlats. Från polisutbildningens sida skrev 

två polisstudenter en rapport inom ämnet år 2006. Rapporten riktade in sig kvalita-

tivt på hur Subutexmissbruket och behandlingen ser ut i Skellefteå samt vad som 

kan göras för att stävja det. Datainsamlingen baserade sin slutsats nästan uteslutande 

från intervjuer. Man kom där fram till att Subutexmissbruket är ett problem och att 

en väldigt liten del av preparaten läcker ut och att man bör märka tabletterna för att 

kunna urskilja de legalt anskaffade tabletterna från de illegala. Man kom även fram 

till att det verkar finnas förutfattade meningar mellan polis och sjukvård gällande 

Buprenorfinprogrammet och att parterna tillsammans borde hjälpas åt att stävja pro-

                                                
6 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_446663.svd 
7 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33919&a=935340&from=rss 
8 http://www.sr.se/cgi-bin/vasterbotten/nyheter/artikel.asp?Artikel=1777759 
9 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=73925&a=936971&from=rss 
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blemet. Denna rapport avser istället att belysa ämnet med narkotikabrottsligheten 

som mål och istället dra slutsatser med hjälp av kvantitativ data.10 

                                                
10 Hallefors Å & Lundgren A, Subutex – Missbruk i Skellefteå (2006, Rapport 340) 
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1.2 Syfte, frågeställning och begränsningar 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur Buprenorfinprogrammen har påverkat 

missbruk och brottslighet och om den bild media förmedlar är korrekt. Vi vill ge en 

översiktlig bild, samt mäta hur tillgängligheten har utvecklats efter programmens in-

förande. 

De frågor som ska försöka besvaras är därmed: 

 Hur har Buprenorfinprogrammet påverkat narkotikabrottsligheten i Skellef-

teå kommun? 

 I vilken utsträckning står Buprenorfinprogrammet för den illegala distribu-

tionen av Subutex? 

Eftersom narkotikabrott rimligen är ett huvudbrott bland missbrukare har vi begrän-

sat våra mätningar till all form av brott mot narkotikstrafflagen och, i den mån det är 

möjligt, narkotikabrott gällande Subutex. Eftersom Skellefteå är en av de städer där 

denna problematik har varit mycket omskriven har mätningarna begränsats till bara 

Skellefteå kommun. 

1.3 Tillvägagångssätt 

För att besvara de båda frågeställningarna har främst kvantitativ data inhämtats från 

diverse offentlig statistik. Med mer grundkunskap om ämnet har därefter polisens 

anmälningar analyserats och officiell statistik över antalet tingsrättsdomar inhäm-

tats. Även statistik från Socialstyrelsen har inhämtats för att ge en bild av den legala 

användningen, det vill säga antalet patienter som hämtat ut preparaten samt dygns-

doser. Men eftersom dessa data i sig inte ger en nog detaljerad bild har statistik över 

beslag gjorda av Tullverket inhämtats. Som jämförelse har även officiell statistik 

från finska polisens beslag inhämtats. 
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2 Begreppsförklaring 

Detta kapitel kommer att beskriva de olika begrepp som tas upp i rapporten. Be-

greppen kan för många läsare av denna rapport vara mer eller mindre självklara. 

Men, för att tydliggöra ståndpunkterna i rapporten är det viktigt att klargöra hur be-

greppen har tolkats. De begrepp som kommer att förklaras är lagstiftningen kring 

narkotika, information och historia kring Subutex, regler kring behandling med pre-

paratet samt något om hur behandlingsprogrammet ser ut i Skellefteå. 

2.1 Narkotikabrott 

Narkotikabrottsligheten har, sedan den lagstiftades mot i början av 60-talet, utveck-

lats i en allt mer restriktiv riktning. Narkotikastrafflagen innefattar i dess nuvarande 

lydelse 11 paragrafer som täcker upp i princip all befattning av narkotika. 

Den senaste lagskärpningen trädde i kraft 2006 och kom att innefatta även viss han-

tering av prekursorer, det vill säga ämnen som kan användas vid framställning av 

narkotika. Vad som är att betrakta som narkotika föreskrivs i den av regeringen ut-

färdade förordningen ”om kontroll av narkotika”11 och i Läkemedelsverkets före-

skrifter över narkotikaklassade läkemedel12, där läkemedlet Subutex (föreskrivet 

som Buprenorfin) finns angivet. 

Gällande olovliga handhavanden av narkotika regleras detta i Narkotikastrafflagen 1 

§ i 6 punkter. Första punkten innefattar all överlåtelse av narkotika, det vill säga 

försäljning, byte, gåva, eller andra sätt där äganderätten övergår till någon annan. 

Överlåtelsen är fullbordad när den överlämnats till den tänkte mottagaren. Andra 

punkten kriminaliserar illegal framställning av narkotika.. Detta kan till exempel in-

nefatta att odla narkotiska växter, kemisk framställning eller på annat sätt bearbeta 

eller förpacka preparatet drogen. Tredje punkten beskriver de situationer när någon 

förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte. I tredje punkten kriminaliseras även förvärv i 

överlåtelsesyfte, det vill säga när någon på något sätt tar, köper eller tar emot narko-

tika för att sälja eller överlåta det vidare till någon annan. I fjärde punkten tar lag-

stiftaren upp fallet när någon anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar 

eller tar liknande fysisk kontakt med narkotika som ej är avsedd för privat bruk. Ex-
                                                
11 Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika 
12 Läkemedelsverkets författningssamling (1997:12) 
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empel på detta är om någon hjälper innehavaren att förvara narkotikan. I femte 

punkten tar lagen upp de fall när någon främjar narkotikahandel, främst i större 

sammanhang så som organiserad narkotikaförsäljning. Detta genom att till exempel 

sälja, förvara, förmedla kontakter eller på annat sätt aktivt utgöra en del i den orga-

niserade narkotikabrottsligheten. Den sjätte och sista punkten innefattar eget inne-

hav, bruk eller annan befattning med narkotika, där ingen överlåtelse av något slag 

eller främjande av det är aktuellt.13 

2.2 Subutex 

Subutex är ett läkemedel innehållande den verksamma beståndsdelen Buprenorfin, 

som i grunden är framtaget som ett smärtstillande medel efter operationer. Numera 

används preparatet vid substitutionsbehandling för opiatmissbrukare – heroinister – 

på grund av preparatets likheter med heroin.14 

Heroin är ett narkotikaklassat preparat framställt ur opium, som är torkad växtsaft 

från opiumvallmo. Det framställdes i grunden som ett smärtstillande och hostdäm-

pande medel och har sedan 1874 även framställts syntetiskt från morfin. Heroinet 

kan rökas, snortas, inhaleras eller injiceras. Effekten av heroin är ett kraftigt välbe-

finnande. Det sänker blodtrycket och gör kroppsfunktionerna långsamma och släpi-

ga. Ruset varar i 3-6 timmar. Heroin är dessvärre starkt vanebildande och ger en 

kraftig abstinens, både fysiskt och psykiskt, som kan göra det mycket svårt att bryta 

ett missbruk.15 

Till skillnad från heroin ger Subutex vid korrekt användning inga speciella ruseffek-

ter. Som läkemedel finns den i Sverige i tablettform i styrkorna 04 mg, 2 mg och 8 

mg.16 Eftersom Subutex medför en lägre grad av fysiskt beroende än Metadon – det 

traditionella substitutionsläkemedlet – används det idag som en del i missbruksvår-

den. Det går dock att få effekt av preparatet och missbruka det genom att krossa ta-

                                                
13 Zila J (2006) Specialstraffrätten, s.58-66 
14 Hartelius J (2007) Narkotika – Dopningsmedel och hälsofarliga varor, s.14-15 
15  Rikspolisstyrelsen (2007) Narkotika – En grundläggande handledning för Polisen inklusive drogtecken 
och symptom, s.51 
16 Läkemedelsindustriföreningen (2009) FASS: Förteckning över humanläkemedel 
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bletten, lösa upp den och sedan injicera den. Det går även att få effekt genom att 

snorta eller blanda med andra droger, så som alkohol eller bensodiazepiner.17 

På grund av möjligheten att missbruka Subutex har ett nytt läkemedel med Bupre-

norfin – Suboxone – tagits fram. I Suboxonet är den verksamma beståndsdelen, Bu-

prenorfin, kombinerat med en opiatantagonist – Naloxonhydroklorid – för att effek-

ten ska utebli. Det är dock fortfarande möjligt att uppnå ruseffekter genom bland-

missbruk. Tanken är trots detta att Suboxone på sikt ska kunna ersätta Subutex inom 

missbruksvården i Sverige. 

2.3 Underhållsbehandlingar 

I Sverige sker underhållsbehandlingar med läkemedlen Subutex, Suboxone och Me-

tadon godkända. Grundförutsättningarna för en sjukvårdsinrättning att få bedriva 

underhållsbehandling är att inrättningen måste beakta de nationella målen och den 

nationella narkotikapolitiken. Vården ska samordnas med den kommunala social-

tjänsten och mål och ändamålsenliga rutiner ska upprättas.18 

Socialstyrelsen är den myndighet som utfärdar de riktlinjer som de underhållsbe-

handlande sjukvårdsinrättningarna måste följa. Grundsyftet med behandlingen är 

dels att hjälpa missbrukaren att upphöra med sitt opiatmissbruk, men även att samti-

digt förbättra vårdtagarens hälsa och sociala situation för att undvika återfall.19 

Vem som har möjlighet att medverka i underhållsbehandlingen avgörs av legitime-

rad läkare inom den missbruksvårdande inrättningen. I bedömningen ska en hel-

hetsbedömning gällande missbruk, hälsotillstånd och social situation göras tillsam-

mans med den kommunala socialtjänsten, för att sedan kunna upprätta en vårdplan. 

Vårdplanen ska omprövas minst 1 gång per år.20 

Den sökande måste i vanliga fall vara minst 20 år och haft ett opiatberoende i minst 

2 år. Undantag kan dock göras för personer under 20 år om personen missbrukat 

opiat sedan unga år och andra behandlingar har misslyckats. Oavsett ålder måste 

                                                
17 Rikspolisstyrelsen (2007) Narkotika – En grundläggande handledning för Polisen inklusive drogtecken och 
symptom, s.55 
18 Socialstyrelsens Författningssamling (2004:8) 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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personen dock bedömas ha tillräcklig förmåga att tillgodogöra sig den information 

och de riktlinjer som ställs av sjukvårdsinrättning, samt kunna lämna ett trovärdigt 

samtycke för reglerna.21 

De fall socialstyrelsen föreskriver när underhållsbehandling inte får beviljas är de 

fall när annan behandling kan anses vara tillräcklig eller om den vårdsökande är be-

roende av andra droger. Detta gäller även alkohol, om intaget är på en sådan nivå att 

det kan anses vara en oacceptabel hälsorisk eller om den sökande har uteslutits från 

programmet under de senaste 6 månaderna, såvida ej särskilda skäl föreligger. Be-

handlingarna bygger på frivillighet och får ej tvingas på någon genom exempelvis 

tvångsvårdad missbruksvård, psykiatrisk tvångsvård eller vid rättspsykiatrisk vård. 

Möjligheten att överväga behandlingen finns dock fortfarande vid dessa former av 

frihetsberövanden om ett trovärdigt samtycke finns hos patienten.22 

För att medverka i de olika programmen ställer socialstyrelsen krav på regelbundna 

urinprov, samt gemensam uppföljning med patienten och socialtjänsten minst en 

gång per kvartal. Om patienten missköter sig och bryter mot de regler som vårdin-

rättningen satt upp ska personen uteslutas från behandlingen. Skäl för detta är, för-

utom de lokala riktlinjerna, upprepade återfall, alkoholmissbruk med en oacceptabel 

hälsorisk i kombination med medicineringen, upprepade manipulationer vid urin-

prov, våld och hot mot personal och patienter samt laga kraft vunna domar gällande 

narkotikabrott.23 

2.4 Buprenorfinprogrammet i Skellefteå 

Buprenorfinprogrammet vid Skellefteå lasarett startade i maj 2002 av en specialist-

läkare inom området missbruksvård vid namn Lars Nygren. En rapport skriven av 

polisstudenter hösten 2006 uppger att programmet då hade 34 patienter inskrivna, 

10 i kö och ytterligare 20 under utredning. Opiatmottagningen – enheten som har 

hand om programmet – har i enlighet med socialstyrelsens riktlinjer ett nära samar-

bete med Socialtjänsten. De kräver att patienten ska ha fyllt 20 år och haft ett doku-

menterat opiatberoende i minst 2 år. Bedöms andra behandlingar tillräckliga eller 

                                                
21 Socialstyrelsens Författningssamling (2004:8) 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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om patienten är beroende av andra droger eller alkohol som innebär en oacceptabel 

medicinsk risk var Subutexprogrammet enligt rapporten inte aktuell.24 

                                                
24 Hallefors Å & Lundgren A, Subutex – Missbruk i Skellefteå (2006, Rapport 340) 



Rapport nr. 551 

 10 

2009-10-13 

3 Resultat 

Detta kapitel kommer att behandla de data som samlats in för att försöka besvara 

frågeställningen. Den huvudsakliga datan är inhämtad mellan åren 1998 fram till 

2008, med vikt på åren kring införandet av Buprenorfinbehandlingarna i Sverige. 

Beroende på olika rutiner inom olika myndigheter har dock viss data endast gått att 

inhämta för några år bakåt i tiden. Även om detta begränsar möjligheten att dra slut-

satser över trender så ger det en allmänorienterade och översiktlig bild av hur det ser 

ut i dagsläget. 

3.1 Illegal användning av Subutex/Suboxone 

Gällande illegal användning av Subutex/Suboxone har data inhämtats över antalet 

tullbeslag, polisanmälningar samt utdömda fängelsedomar vid Skellefteå Tingsrätt. 

Data från framförallt Tullen är relativt omfattande och har därför visuellt sett för-

enklats för att ge en bättre överblick. Rådata finns istället redovisad som infällda ta-

beller. 

3.1.1 Lagföring 
Genom att studera polisens datasystem har antalet anmälda brott kunnat begränsas 

till brott mot narkotikastrafflagen samt var och när dessa brott har skett. Statistiken 

sträcker sig från 1998 till 2008, vilket ger en säkerställd bild över hur situationen 

har utvecklats. Lagföringsstatistiken är inhämtad från Brottsförebyggande Rådet 

(BRÅ), där antalet domar över tiden kan ses och jämföras med antalet brott. Genom 

polisens anmälningsstatistik har även den geografiska spridningen av narkotika-

brottsligheten kunnat redovisas. 
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Figur 1 Lagföring av narkotikabrott (1998-2009) 

Grafen ovan visar hur anmälningarna av narkotikabrott inom Skellefteå kommun 

har utvecklats från 1998 fram till nu. Den undre kurvan visar på antalet domar under 

samma tid. 2001 finns ingen eftersom BRÅ redovisat Skellefteå Tingsrätt under 

Umeåbygdens Tingsrätt. Data är hämtad ur polisens register över anmälda brott 

(RAR) och data över domarna är hämtade från BRÅ. BRÅ: s redovisning av domar 

gäller från 1998 till 2004 endast fängelsedomar och efter det visas även åtalsunder-

låtelser med i samma statistik. För att få en enhetlig och mer långtgående bild har 

dock dessa ej inkluderats i denna graf. 
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Figur 2 Geografiska utbredningen, polisanmälda narkotikabrott i Skellefteå Kommun (2005 – 2008) 

Kartan visar den sammanlagda geografiska utbredningen av polisanmälda narkoti-

kabrott i Skellefteå Kommun mellan åren 2005 och 2008. Bilden bygger på resultat 

från polisens Händelse- och brottsinformationstjänst ”HOBIT”. För att anonymisera 

adresser är markeringarna förstorade och ungefärligt utplacerade. Brottsplatser där 

flera anmälningar upprättats vid samma tillfälle är utmärkta med större markeringar, 

medan enskilda fall har markerats med mindre markeringar. 

Den geografiska spridningen visar att narkotikabrott följer den ungefärliga demo-

grafin. Skellefteå, Ursviken och Bergsbyn är enligt figuren de ställen där frekvensen 

för narkotikabrott är som störst. Men i övrigt uppdagas narkotikabrott även vid de 

flesta tätbebyggda områdena. 
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3.1.2 Tullbeslag 
Detta delkapitel är tänkt att ge en överblick av de beslag av Subutex och Suboxone 

som gjorts av Tullverket. För att ge en bild av denna omfattning i jämförelse med 

andra preparat redovisas även övriga narkotiska läkemedel under en begränsad peri-

od. 
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Figur 3 Tullbeslag av Subutex/Suboxone (2001-2009) 

Detta diagram visar antalet beslagstillfällen som Tullverkets registrerat att Subutex 

påträffats. Suboxone är uteslutet ur diagrammet, helt enkelt eftersom Tullverket inte 

har några registrerade beslag. Förutom de redovisade beslagen kan Subutex ha regi-

strerats i någon allmän läkemedelskategori och är då inte med i beräkningarna. Vad 

gäller år 2009 fanns data vid mätningens utförande bara till och med september. År 

2009 är därför en beräkning på om beslagen följer samma frekvens som till och med 

september. 
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Figur 4 Tullbeslag av samtliga narkotiska preparat (2004-2009) 

Dessa staplar visar antalet beslagstillfällen i jämförelse med andra preparat. Efter-

som skillnaden mellan de olika preparaten är för stor för att visas grafiskt redovisas 

resultaten mer noggrant i tabellen. Liksom tidigare data innefattas inte Suboxone. 
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Figur 5 Tullbeslag av Subutex/Suboxone (2001-2009) 

Kurvan visar det totala antalet Subutextabletter beslagtagna av Svenska Tullverket. 

Liksom för antalet beslagstillfällen är år 2009 vid rapportens upprättande endast 

mätbart till och med september, vilket i denna statistik redovisats som den uppskat-

tade mängden om beslagen följer samma trend under resterande del av året. Som 

jämförelse redovisas även den Finska Centralkriminalpolisens beslag.25 Kurvorna är 

inte helt jämförbara, dels eftersom det är två olika typer av myndigheter, men fram-

förallt på grund av att lagstiftning, organisation och resurser ser olika ut. 

                                                
25 STAKES (2008) Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2008 
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Figur 6 Narkotikaklassade tabletter beslagtagna av Tullverket (2001-2009) 

Staplarna visar beslagtagna Subutextabletter i jämförelse med andra preparat. Efter-

som skillnaden mellan preparaten är för stor för att redovisas grafiskt finns istället 

rådatan redovisad. 

3.2 Legal användning av Subutex/Suboxone 

Statistiken i detta delkapitel behandlar den legala användningen av preparaten Subu-

tex och Suboxone. De personer som innefattas i denna statistik är därmed kvalifice-

rade att delta i en Buprenorfinbehandling och har antingen rätt att hämta ut läke-

medlen på apoteket eller fått dem tilldelade genom dagliga besök på en behand-

lingsenhet. 

Eftersom Socialstyrelsen är den myndighet som står för tillsyn över hanteringen av 

läkemedlen och själva substitutionsprogrammen är detta uteslutande källan för dessa 

data. Data finns inte hos Socialstyrelsen för den tidsrymd denna rapport mäter, men 

den ger en översiktlig bild av läget. De dataområden som kommer att användas i 

denna rapport är antalet patienter i programmen, personer som hämtat ut preparaten 

samt mängden som lämnats ut. 
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Figur 7 Buprenorfinpatienter per 1000 invånare (2006-2008) 

Staplarna visar översiktligt antalet patienter som mellan åren 2006 till och med 2008 

någon gång under ett år hämtat ut preparaten Subutex eller Suboxone, per 1000 in-

vånare. I antal personer blir detta i snitt strax över 70 personer för båda preparaten 

sammanlagt. Vad gäller Suboxone uppgår värdet för 2006 till 0 i hela landet. Detta 

beror på att preparatet i Sverige lanserades först från och med 2007. 

 

Figur 8 Genomsnittlig Buprenorfindos per 1000 invånare (2006-2009) 

Denna kurva redovisar antalet uthämtade dygnsdoser av Subutex respektive Subox-

one mellan åren 2006 till och med 2008. Dygnsdosen avser ett tablettintag på 8mg 

för båda preparaten per 1000 invånare. Uppgifter före 2006 går inte att få fram via 

Socialstyrelsen. Liksom tidigare uppgifter visar den dock dels på övergången från 

Subutex till Suboxone samt hur det ser ut i hela landet. Anledningen till att Suboxo-

ne uppgår till 0 under året 2006 är att preparatet vid det mättillfället inte ännu 

släppts i Sverige. 
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4 Diskussion 

I detta kapitel kommer resultaten som presenterats i föregående kapitel att diskute-

ras i jämförelse med de olika begreppen. Diskussionen kommer att utföras i de tre 

hittills redovisade huvudområdena; legal och illegal användning samt illegal distri-

bution. 

4.1 Legal användning 

Buprenorfinprogrammen har från dess införande totalt för hela Sverige ökat succes-

sivt, för att på senare år hålla sig på en relativt konstant nivå. Det kan av naturliga 

skäl tänkas bero på att resurserna inom missbruksvården ökat och att intresset för 

behandlingen har tilltagit bland missbrukare. 

Antalet patienter som ingår i Buprenorfinbehandlingen i Skellefteå är av datainsam-

lingen något oklart. Varken Landstinget eller Socialstyrelsen har statistik att lämna i 

frågan. Det exakta antalet bör finnas redovisat i någon form av budget eller styrdo-

kument inom landstinget. Men på grund av rapportens begränsade omfattning utgår 

denna diskussion från ungefärliga siffror. I en tidigare omnämnd rapport som upp-

rättades av polisstudenter hösten 2006 redovisades antalet deltagare i Buprenorfin-

programmet i Skellefteå till 34 patienter.26 Källan på denna siffra och hur den är be-

räknad är något oklar, men av ett telefonsamtal till den nuvarande chefsöverläkaren 

på beroendeenheten, Carl Gustaf vid Skellefteå Lasarett, uppgår antalet patienter till 

ungefär 75 personer, och har varit relativt konstant de senaste åren.27 Genom en un-

gefärlig beräkning baserad på Socialstyrelsens statistik talar mer för att 75 personer 

ligger närmare till hands för denna rapport än tidigare nämnda 34 personer. Med ut-

gångspunkt från att antalet personer som någon gång under 2008 har hämtat ut pre-

paraten Subutex eller Suboxone uppgår till 1,47 per 1000 invånare och att antalet 

invånare samma år i Skellefteå kommun uppgår till 71862,28 blir antalet personer to-

talt 105. För 2006 blir samma beräkning ungefär 70 personer. Överskottet från chef-

söverläkarens uppskattade siffra på ~75 patienter kan antagligen till viss del förkla-

ras med att personer bokförda i Skellefteå kommun kan vara med i program vid 

andra sjukhus och/eller landsting. 
                                                
26 Hallefors Å & Lundgren A, Subutex – Missbruk i Skellefteå (2006, Rapport 340) 
27 Carl-Gustaf Olovsson, överläkare LARO-mottagningen Skellefteå,  telefonintervju 2009-10-21 
28 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____159277.aspx 
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Vad gäller antalet personer i Sverige som hämtar ut läkemedlen på Apoteket eller 

som har fått Subutex/Suboxone tilldelat vid någon vårdinrättning visar statistiken på 

en viss ökning. Mellan åren 2006 och 2008 har antalet personer ökat från 0,18-0,25 

får båda preparaten. I och med att Suboxone började säljas på allvar 2007 har Subu-

tex minskat från 0,16-0,12, medan Suboxone tagit över en allt större andel – från 

0,02 till 013. Den ändrade fördelningen mellan de två preparaten kan antagligen bäst 

förklaras med syftet med införandet av Suboxone – att minska möjligheten att miss-

bruka läkemedlet. 

Jämför man detta med Västerbottens län så visar Socialstyrelsens uppgifter att båda 

preparaten ökat från 0,19 till 0,32 per 1000 invånare, varav Subutex, till skillnad 

från landet i dess helhet, fortsätter att öka. För Subutex är det en ökning från 0.19-

0,32, medan Suboxone har en svagare ökning från 0,16 till 0,23. Jämfört med riket 

står det klart att Skellefteå i denna statistik utgår från en högre lägstanivå. Ökningen 

av personer som någon gång under åren har hämtat ut preparaten från 1,0 till 1,46 

per 1000 invånare. Vad gäller Subutex fortsätter det att öka, från 0,51 till 0,76, me-

dan Suboxone har ökat i ungefär samma takt, från 0,49 till 0,71. 

På grund av begränsningen i tillgänglig data är dessa uppgifter dock något för brist-

fälliga för att tydligt påvisa någon trend. Det kan däremot ge en översiktlig bild. 

Denna bild visar tydligt att Skellefteå, jämfört med landet, och till viss del även med 

Västerbottens län, har en hög andel legala Buprenorfinanvändare. Det är svårt att 

med kvantitativ data avgöra vad detta beror på. Det kan exempelvis bero på att man 

fångat upp fler missbrukare i kommunen, att rehabiliteringen gett bättre effekt, att 

det finns mer resurs och personal eller helt enkelt att man är frikostigare med re-

striktioner och/eller utskrivning av Subutex istället för Suboxone. Inom länet kan 

det även handla om att resursfördelningen mellan Norrlands Universitetssjukhus i 

Umeå och Skellefteå Lasarett ser annorlunda ut. En sak som utmärker sig än mer är 

dock att Skellefteå ej har haft samma övergång från Subutex till Suboxone i jämfö-

relse med riksgenomsnittet. Detta kan möjligen förklaras ur ett ekonomiskt perspek-

tiv. Carl-Gustaf Olovsson, ansvarig överläkare, anger exempelvis i en artikel att det 
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för patientgruppen i Skellefteå innebär stora merkostnader eftersom preparatet näs-

tan är dubbelt så dyr jämfört med sin föregångare - Subutex.29 

4.2 Illegal användning 

Trenden över narkotikabrottsligheten är att den fortsätter att öka. Mätningar mot 

riksgenomsnittet har inte gjorts, men kurvan antas följa ungefär samma utveckling. 

Lagföringseffektiviteten verkar dock vara den samma. 

Gällande antalet anmälningar i Skellefteå ser man i statistiken mellan åren 1998-

2008 en klar ökning. Antalet upprättade anmälningar av brott mot narkotikastraffla-

gen har ökat från 75 till 540 stycken. Statistik för hela landet saknas, men förväntas 

till viss del följa den allmänt uppfattade trenden att narkotikabrottsligheten ökar. I 

likhet med landet i dess helhet kan dock anmälningsstatistiken i vissa avseenden 

vara svårbedömd vad gäller den faktiska brottsligheten. Exempel på detta kan vara 

ökad kunskap hos polisen om narkotika och/eller riktade insatser eller förändrad to-

lerans. Oavsett dessa faktorer visar statistiken ändå på att anmälningarna, och där-

med rimligtvis även narkotikabrottsligheten i allmänhet, har mångdubblats på tio år. 

Jämför man anmälningsstatistiken kontra Subutexprogrammet i Skellefteå fortsätter 

polisanmälda narkotikabrott att öka även efter Subutexprogrammets införande i maj 

2002. Det man däremot tydligt ser är att anmälningarna minskat efter 2 år därefter. 

Detta kan till viss del bero på att vissa tunga och frekvent återkommande heroinister 

antagits till behandlingen och därmed övergått från missbruk av illegalt heroin till 

bruk av laglig och subventionerad Subutex. Att antalet narkotikabrott inte minskat 

mer drastiskt kan förklaras med att förfaranden med heroin endast utgör en del av all 

narkotikabrottslighet i Skellefteå. Efter denna tillfälliga minskning fortsätter dock 

kurvan att klättra uppåt. Detta kan förklaras med att kunskapen om hur man kan 

missbruka preparatet fått en allt större spridning och drogen fått fotfäste med rykte 

av att vara ett renare och mindre skadligt alternativ till andra droger, vilket skapar 

en ny marknad. Exempel på detta är den så kallade Subutexhärvan. År 2007 åtalades 

40 personer med någon form anknytning till Västerbotten, varav vissa av huvudak-

törerna hade sitt säte i just Skellefteå. År 2007 är därmed också ett år där man i sta-

tistiken ser hur kurvan stagnerat. Sammantaget så kan man alltså se ett visst sam-

                                                
29 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33919&a=1145394&lid=senasteNytt_906076&lpos=rubrik_1145394 



Rapport nr. 551 

 21 

2009-10-13 

band mellan anmälningsstatistiken och Subutexprogrammets införande i Skellefteå, 

om än svårt att med säkerhet säga orsaken. 

Effektiviteten hos rättsväsendet, det vill säga hur många polisanmälningar som lett 

till fällande domar, kan till viss del mätas genom att ställa antalet upprättade polis-

anmälningar mot antalet fällande fängelsedomar. Genom att jämföra kurvorna ser 

man ett samband där kurvornas utveckling följs åt i samma uppgående trend. Av 

statistiken att döma ligger antalet fängelsedomar på ungefär 9 % av antalet upprätta-

de polisanmälningar, med en spridning på 6-14 %. I den beräkningen ingår dock 

inget annat än fängelsedomar, eftersom Brottsförebyggande rådets statistik inte re-

dovisar andra påföljder än just dessa. Åtalsunderlåtelser, strafföreläggande, etcetera, 

är alltså inte inräknat. 

Sammantaget har alltså narkotikabrotten i Skellefteå ökat, men sedan tillfälligt 

minskat något precis efter Subutexprogrammets införande. Detta samtidigt som den 

legala användningen av Subutex och Suboxone de senaste åren har ökat. På grund 

av den begränsade tidsrymden Buprenorfinerna går att mäta är det visserligen svårt 

att påvisa samband mer än att båda ökar. Det är därför av vikt att kontrollera sam-

bandet med hur den illegala distributionen utvecklats. 

4.3 Illegal distribution 

Av Socialstyrelsens statistik (se kapitel 3.2) och de fastställda riktlinjerna för medi-

cineringen att döma är Buprenorfinbehandlingarna med stor sannolikhet inte den 

enda möjliga distributionsvägen. Det ligger därmed nära till hands att analysera 

andra distributionssätt – den illegala införseln i landet. 

Tullverkets statistik över antal beslagstillfällen fanns vid denna datainsamling till-

gänglig från och med 2001, det vill säga när användandet av Subutex som substitu-

tionsbehandlare stod i startgroparna. Anledningen till den relativt höga andelen be-

slag i början av denna period kan ha ett samband med att användandet av Subutex 

som drog inte var lika känt och arbetet mot drogen inte varit lika riktad. 

Vid en allmänorienterande intervju med Jonas Karlsson, Tullverket, i samband med 

datainsamlingen till denna rapport uppskattade denne att 80 % av det Subutex som 
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tas i beslag på Arlanda, Landvetter och Öresundsbron kommer från Frankrike.30 

Detta antagande stämmer bra om man jämför med exempelvis Finland, där en stor 

andel av de insmugglade Subutextabletterna har sitt ursprung från Frankrike.31 Jäm-

för man Svenska Tullens beslag i antal Subutextabletter med de beslag som gjorts 

av Finska Centralkriminalpolisen verkar Sverige dock ha ett förhållandevis litet, om 

än till synes växande problem med Subutex som drog. Finska Polisens beslag upp-

går i median till 4 gånger det svenska (spridning 4-60 gånger) mellan åren 2001 och 

2007. Den enda jämförelsen som gick att tillgå mellan den Svenska och Finska poli-

sen var en artikel av Pelle Olsson, där antalet uppges vara cirka 8000 tabletter mot 

för finska polisens 25 000 – 38 000.32 Svenska Tullens beslag uppgår alltså som 

mest till 25 % av finska polisens. 

Av naturliga skäl kan Svenska Tullverkets statistik, på samma sätt som Polisens, till 

viss del vara missvisande. Tullens statistik påverkas till viss del av att rätt person el-

ler fordon kontrolleras vid rätt tillfällen, men även av att erfarenhet och utbildning 

kan tänkas variera mellan olika Tulltjänstemän. Mörkertalet kan därför antas vara 

stort, vilket därmed påverkar signifikansen. Men liksom övrig data visar det dock 

övergripande på en viss tendens. I detta fall att betydligt större volymer antagligen 

kommer från smuggling jämfört med eventuella läckage från sjukvården. 

                                                
30 Jonas Karlsson, Tullverket,  telefonintervju 2009-10-27 
31 EMCDDA: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/fi 
32Pelle Olsson (2007) Subutex – det vanligaste missbruket i Finland 
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5 Slutsats 

I detta kapitel kommer de slutsatser som dragits under rapportens upprättande att 

avkunnas. Slutsatsen baserar sig främst på den datainsamling som gjorts, i jämförel-

se med frågeställningen. I den mån det är möjligt. Även möjliga avvikelser och po-

tentiella felmarginaler kommer att redovisas, samt vad som kan vara möjligt att 

bygga vidare på för att dra andra eller säkrare slutsatser. 

5.1 Buprenorfinprogrammets påverkan på narkotikabrottsligheten 

Den kanske mest grundläggande slutsatsen vi dragit av den datainsamlingen vi gjort 

är att narkotikabrotten i Skellefteå klart och tydligt har ökat. Sedan 1998 till 2002 

pekar kurvan över antalet anmälda narkotikabrott uppåt, från 75 till 367. Antalet 

lagförda fängelsedomar följer samma kurva på ungefär 10 %, det vill säga ungefär 

10 till 37 domar. Två år efter införandet av Buprenorfinprogrammet, 2004, bryts 

dock trenden och antalet anmälningar går ner något (från 428 till 372). Vår slutsats 

är där att vissa frekvent återkommande heroinberoende narkotikabrottslingar fått 

plats i programmen och därmed initialt inte har begått speciellt många narkotika-

brott. Antagligen helt enkelt på grund av den lagliga tillgången mot sitt beroende. 

Antalet anmälda och lagförda narkotikabrott fortsätter dock efter 2004 att öka. Detta 

tror vi har att göra med att läkemedlet fått mer uppmärksamhet som drog. Det ligger 

antagligen närmare till hands med Subutex än Heroin. Det kan möjligen kännas som 

ett renare och säkrare alternativ än Heroin, som vi i första hand tror förknippas med 

nergångna sprutnarkomaner. I och med att Subutex fått mer uppmärksamhet som 

drog har det även visat sig vara lätt att få tag på. Vid vår research inför rapporten 

hittade vi på Internet diverse utförliga tips och hur man löser upp och injicerar Su-

butextabletterna. Vi hittade även tips på hur man injicerar Suboxone, vilket inte ska 

vara möjligt. Det verkar med andra ord vara lätt att hantera och få bra information 

om hur man missbrukar och får tag på preparatet. 

Dessa aspekter är dock inget som skiljer Skellefteå speciellt mycket från övriga lan-

det. Anledningen till narkotikabrott där Subutex varit inblandat verkar vara högre i 

just Skellefteå tror vi istället hänger samman med att den så kallade ”Subutexhär-

van” hade ett flertal rötter i Västerbotten och Skellefteå. Tillgängligheten bör där-

med ha varit bättre än i andra kommuner. 
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Vår slutsats är därmed, om än något svår att påvisa helt säker, att Buprenorfinbe-

handlingen i Skellefteå främst har påverkat narkotikabrottsligheten genom att syn-

liggöra drogen. Istället för den tänkta målgruppen – heroinister – har den istället in-

troducerats även för andra. Däribland unga. 

5.2 Läckage från Buprenorfinprogrammet eller smuggling? 

Frågan om hur stor del av den illegala användningen av framförallt Subutex som 

kommer från Buprenorfinprogrammet i jämförelse med illegala marknaden, har vi 

inte lyckats hitta något fastställt svar på. Jämför man däremot Socialstyrelsens stati-

stik över antalet patienter som fått preparatet utskrivet samt antalet dygnsdoser med 

Sverige i övrigt ser man en markant skillnad. Den genomsnittliga dygnsdosen av 

Buprenorfiner var 2008 ungefär 5 gånger högre för Skellefteå Kommun än riksge-

nomsnittet, vilket följer samma utveckling som andelen patienter som fått prepara-

ten utskrivet. 

Men, till skillnad från riksgenomsnittet har inte ersättningspreparatet Suboxone fått 

lika stort genomslag. Medan riksgenomsnittet 2008 visar på en fördelning närmare 

50 % mellan Subutex och Suboxone visar Skellefteå på 20 % fördelning Suboxone, 

trots att andelen Suboxonepatienter i Skellefteå utgör hela 50 %. Detta kan tyda på 

att Subutexanvändarna av någon anledning hämtar ut större doser än Suboxonean-

vändarna. Men med tanke på Socialstyrelsens skärpta regler är vi inte med våra mät-

ningar beredda att dra slutsatsen att Subutex hanteras så frikostigt att det utgör nå-

gon avgörande del på den illegala marknaden. Den tidigare skrivna rapporten ligger 

nära till hands för denna uppfattning. Efter en intervju med personal på Buprenor-

finprogrammet i Skellefteå, att Socialstyrelsens uppskattar läckaget till ungefär 1 %. 

Vi istället att en betydande del av de legalt anskaffade men missbrukade delen Su-

butex i första hand handlar om eget bruk och i andra hand viss överlåtelse. 

Det vi istället ser som ett potentiellt större problem, kanske framförallt efter Social-

styrelsens skärpta riktlinjer på sjukvården och införandet av Suboxone, är de illegalt 

insmugglade preparaten. Vid vår research inför rapporten hittade vi på diverse dis-

kussionsforum beskrivningar hur man får tag på preparatet. Enligt dessa osäkra men 

ej otroliga källor går det, liksom med andra så kallade nätdroger, att beställa via In-

ternet för distribution brevvägen. Detta uttalande låter rimligt efter att ha pratat med 
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Jonas Karlsson, Tullverket, som även han menar att mycket Subutex inhandlas i 

Frankrike för att sedan smugglas vidare. Detta stämmer även bra med de artiklar vi 

tagit del av, som pekar ut Frankrike som källa, där utskrivningen av preparatet är be-

tydligt frikostigare. 

Vår slutsats är i detta fall alltså att sjukvården står för en mycket liten del av det Su-

butex som florerar på den illegala marknaden. Med tanke på att Buprenorfinpro-

grammet i allt större utsträckning övergår från Subutex till Suboxone tror vi därmed 

också att det kommer att bli ovanligare, även om det enligt vissa tydligen fortfaran-

de går att injicera Suboxone med viss effekt. Det står däremot desto klarare att den 

illegala införseln av Subutex, som enligt statistiken verkar komma i stora partier, ut-

gör ett betydligt större problem. 

5.3 Felmarginaler och möjliga avvikelser 

De slutsatser som dragits har på vissa punkter i denna rapport tvingats göras gene-

rella. Dels på grund av rapportens begränsade tidsplan, men framförallt på grund av 

avsaknaden av data inom vissa områden. Rapportens bör därmed ses som allmän 

och översiktlig och som ett projekt att utveckla vidare. 

Ett problem som dykt upp för korrekt mätning är avsaknaden av långsiktig data från 

en del av de använda källorna. Antalet polisanmälda brott finns redovisade över hela 

mätområdet. Dock saknas möjligheten fram till föregående år att urskilja vilka av 

narkotikabrotten som handlat om Subutex. Ett möjligt komplement där hade varit att 

manuellt räkna de analysbesked som upprättats av SKL i samband med provtagning 

på misstänkt påverkade, men dessa data sparas bara i 1 år. 

Gällande antalet tingsrättsdomar fanns vid datainsamlingen inget annat än fängelse-

domar redovisade fram till 2005, det vill säga utan åtalsunderlåtelser och liknande. 

Detta begränsar möjligheten att mäta rättsväsendets effektivitet. 

Vad gäller tullens beslag förväntas viss felmarginal finnas i statistiken beroende på 

vilken kategori Subutex har registrerats i. Mörkertalet förväntas också vara stort och 

visar alltså inte på den faktiska smugglingen. Att dra någon långsiktig slutsats av 

Socialstyrelsen är också svårt, eftersom data ej är tillgängligt före 2006.  
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Detta gör det sammantaget svårt att se trender och jämföra olika data mot varandra. 

För att ge en tydligare bild har istället jämförelsedata från Finland inkluderats, vilket 

i sig skapar problemet med att värdera nationella skillnader så som exempelvis lag-

stiftning. 

5.4 Möjliga kompletteringar 

Denna rapport kan på många sätt utvecklas för att ge en klarare bild av problemati-

ken med Subutex. Med denna rapport som grund finns ett antal förslag på informa-

tion som i en framtida rapport kan belysa andra aspekter och möjligen leda till en 

annan slutsats. Möjliga ändringar är därmed: 

 Statistik över polisens beslag av olika droger 

 Statistik över antalet polisanmälningar angående narkotikabrott relaterade 

med Subutex 

 Statistik över eventuella analysbesked sparade hos SKL som visat positiva 

på Buprenorfin 

 Statistik över antalet Tingsrättsdomar som handlat om narkotikabrott relate-

rade med Subutex 

 Fastställande av antalet patienter som är med i Buprenorfinprogrammet i 

Skellefteå, samt riksgenomsnittet 

 Kvalitativ data genom intervjuer 

 Jämförelse av inhämtad data med andra orter 

 Replikering av denna rapport i framtiden, då fler myndigheter har långtgå-

ende data som finns tillgänglig 
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