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Sammanfattning 
Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, förkortat till LARO, innebär att 

personer som är beroende av opioider blir behandlade med läkemedel för att minska suget efter 

andra opioider. Socialtjänsten, LARO-programmet samt polisen har alla en roll i denna typ av 

behandling. Socialtjänsten hjälper patienten att ansöka. Socialtjänstrepresentanter, 

personalgruppen från LARO-programmet samt enhetschefer träffas i en så kallad 

beslutskonferens, där de beslutar om den ansökande patienten ska få börja på programmet eller 

inte. I början av behandlingen kontrolleras patienten hårdare, kontrollen blir mindre ju längre 

patienten har varit i behandlingen och om patienten har följt behandlingens regler. Polisen 

hjälper till att kontrollera samt meddela LARO-personalen om patienter påträffas med andra 

droger. 

 

Patienter väljer programmet främst för att de anser att de är klara med droger, att de har förlorat 

vårdnaden om sina barn eller att de har träffat en ny partner. Några fördelar med programmet 

ansågs vara att patienterna får en chans till ett liv utan kriminalitet. De får en chans att få jobb, 

få en fast bostad och laga trasiga relationer. Några nackdelar ansågs vara bland annat 

svårigheten att prata om eventuella återfall med personalen på grund av rädslan för att bli 

utskriven. Även stigmatiseringen och den eviga missbrukarrollen ansågs vara en nackdel. 

 

 

Sökord: Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, LARO-programmet, 

substitutionsbehandling, missbruk och beroende.   
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1 Inledning 
Det råder delade meningar kring läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende. 

Denna typ av behandling innebär att personer som är beroende av opioider och blir behandlade 

med läkemedel som minskar suget efter andra opioider. Vissa påstår att denna 

behandlingsmetod har förstört många liv, att denna typ av behandling endast stjälper istället för 

att hjälpa. Andra berättar att det är det bästa som har hänt dem, att få starta i programmet. För 

många människor har denna behandling inneburit en ny start, en möjlighet till att förändra sitt 

liv. En stabilitet, en trygghet, en chans att komma på fötter igen (Socialstyrelsen, 2015a). 

Något som ofta benämns som nackdel med denna behandlingsmetod är att beroendet endast 

byts ut till ett annat beroende, att de bara byter langare. Det talas även mycket om att patienter 

blir bundna till programmet, att de måste hämta medicin varje dag, och att det därför blir en stor 

stigmatisering kring beroendet. Även rädsla för ofrivilliga utskrivningar benämns som negativt 

med programmet, att ett återfall kan innebära indragen medicin under en period eller 

utskrivning (Socialstyrelsen, 2015a). 

Denna omtalade och kritiserade behandlingsmetod vill vi fördjupa oss i. Vi vill fördjupa oss i 

hur socialtjänsten och LARO-verksamheten arbetar med läkemedelsassisterad rehabilitering 

vid opioidberoende. Vi vill även fördjupa oss i vilka fördelar och nackdelar det finns med denna 

behandlingsmetod, samt vilka bakomliggande faktorer yrkesverksamma upplever finns 

angående varför patienter väljer denna typ av behandling. Vi tycker att det finns en stor 

avsaknad av kunskap i detta område, därför vill vi skapa större kunskap om 

substitutionsbehandling och vad det faktiskt innebär. Något som upptäcktes vid skapandet av 

denna studie var en brist i vetenskapliga studier kring detta ämne, vilket väcker en del 

funderingar då denna behandlingsmetod är väldigt omdiskuterad och kritiserad.  

 

Det finns många behandlingsmetoder för missbrukare och beroende. Vi vill inte påstå att en 

behandling är bättre än någon annan, ingenting fungerar för alla. Vi lägger ingen värdering i 

vad som är bra eller dåligt. Det som presenteras i denna studie är baserat på data insamlat från 

vetenskapliga källor. Kvalitativa intervjuer har även genomförts och kommer presenteras och 

analyseras. Intervjuerna har genomförts med personal från socialtjänsten, beroendepsykiatrin 

samt från ett behandlingshem för missbrukare. Vi som har skrivit denna uppsats heter Maria 

Säfvenberg och Andreas Lindholm. Detta är vår kandidatuppsats på socionomprogrammet, på 

Umeå Universitet. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att fördjupa sig i hur LARO-verksamheten och socialtjänsten arbetar 

med läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende. 

 

1.2 Frågeställningar  

– Vilka fördelar och nackdelar upplever yrkesverksamma finns med läkemedelsassisterad 

rehabilitering vid opioidberoende? 

– Vilka bakomliggande faktorer upplever yrkesverksamma finns angående varför patienter 

väljer läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende?   



2 
 

2 Metod 
 

2.1 Tillvägagångssätt 

Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer, samt datainsamling från vetenskapliga 

källor. Fyra intervjuer har genomförts, där semi-strukturerade intervjuer användes. Semi-

strukturerad intervju valdes för att de viktigaste frågorna inte skulle glömmas bort under 

intervjun, samtidigt som det fanns utrymme för följdfrågor om något oförberett skulle komma 

upp som ansågs vara viktigt för studien. Bryman (2013) beskriver semistrukturerade intervjuer 

som ett flexibelt sätt att intervjua, där den som intervjuar utgår efter ett antal specifika frågor, 

en intervjuguide, men har friheten att komma med följdfrågor om det skulle dyka upp något 

oväntat som är intressant för studien. När intervjuguiden skapades diskuterade vi vilka frågor 

som kunde besvara studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 1). Därmed bestämdes det att 

vi skulle skapa några större öppna basfrågor för att komma in på det som ansågs viktigt för 

studien. Frågorna till personalen på LARO-programmet och socialtjänsten var liknande, men 

med en del ändringar. Det frågades bland annat om hur de arbetade med läkemedelsassisterad 

rehabilitering vid opioidberoende, hur det går till vid intagning till programmet, vilka fördelar 

och nackdelar de anser finns med programmet, varför de tror att patienter väljer 

substitutionsbehandling och vad som händer när patienter blir ofrivilligt utskrivna från 

programmet.  

 

För att komma i kontakt med intervjupersonerna använde vi oss av bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att personer som är tillgängliga för stunden blir tillfrågade att delta (Bryman, 2013). Vi 

kontaktade socialtjänsten via ett formulär på kommunens hemsida. En socialsekreterare tog 

kontakt med oss via e-post och var intresserad av att delta, därefter bokades en intervju. Liknade 

sätt användes när intervjupersoner från LARO-programmet kontaktades. Vi tog kontakt med en 

enhetschef via e-post som sedan kontaktade de anställda. En kurator och en läkare svarade och 

intervjutider bokades in.  

 

Efter dessa tre intervjuer var vi intresserade av att ha med fler perspektiv med i studien, då 

majoriteten av intervjumaterialet är från positiva perspektiv. Detta eftersom de intervjuade 

arbetade antingen direkt i programmet eller i direktkontakt med personer i programmet. Vi 

valde därför att intervjua en person på ett behandlingshem i en kommun i Norrland, som ser 

programmet och dess patienter från ett annat perspektiv än de som jobbar i direktkontakt med 

dem. Vi ringde till behandlingshemmet, frågade om personen var intresserad och bokade sedan 

tid för en intervju. Även där användes semi-strukturerad intervju, dock med ganska få frågor 

med tanke på att denna person inte var någon som arbetade i direktkontakt med LARO-

programmet, och kunde därför inte svara på frågor rörande exempelvis läkemedel eller kriterier 

för intagning till programmet.   

 

Alla intervjuer spelades in för att vi skulle kunna vara uppmärksamma på intervjupersonen och 

vad de berättade, utan att bli distraherade av att behöva anteckna. Därefter transkriberades 

inspelningarna för att skapa en bättre översikt av intervjuerna och underlätta en kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys beskriver Bryman (2013) som det vanligaste sättet 
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att analysera kvalitativa dokument på. Denna metod används för att hitta bakomliggande teman 

i dokumentet, först kodas innehållet för att sedan hitta de viktigaste delarna i texten (Bryman, 

2013). När det är gjort kopplas liknade koder ihop och skapar större kategorier. Vi använde oss 

av innehållsanalys på ett sätt som vi ansåg passa vår studie. Intervjuerna kodades på ett sätt som 

gjorde att informationen blev i en strukturerad följd. Detta gjordes för att kunna redovisa 

resultaten i en pedagogisk ordning av hur det ser ut när en patient får denna typ av behandling. 

Vi skapade sedan åtta övergripande teman, dessa teman blev den typiska LARO-patienten, 

regler och kriterier i programmet, bemötande, varför patienter väljer substitutionsbehandling, 

för- och nackdelar med substitutionsbehandling, psykosocial behandling, sidomissbruk samt 

läckage av läkemedel.  

 

2.2 Svårigheter 

Det har varit en hel del problem på vägen när denna studie gjordes. Det första problemet var att 

den socialtjänst som kontaktades i början inte kunde medverka i studien. Det gjorde att vi 

behövde tänka om och istället kontaktades socialtjänsten i en annan kommun i hopp om att 

någon var intresserad av att delta, vilket det var. Intervjupersonerna från LARO-programmet 

och från socialtjänsten arbetade i olika kommuner, men detta ser inte vi som något problem. Vi 

ser detta som positivt för studien, då vi anser att det var intressant att ta del av hur olika 

kommuner arbetar med samma program. 

 

Det uppstod även problem med inspelningen av intervjuerna. Vid den första intervjun avbröts 

inspelningen på grund av att skärmen på mobiltelefonen släcktes. Denna funktion var något vi 

inte visste om, och hade kunnat förhindras av att vi hade testat inspelningsprogrammet mer 

noggrant i förväg. Detta upptäcktes cirka 20 minuter in i intervjun, då åtgärdades det. De frågor 

som ansågs som övervägande viktiga för studien och inte hade spelats in skickades via e-post 

till intervjupersonen som svarade skriftligt. 

 

Vid nästa intervju användes ett annat inspelningsprogram på en av våra mobiltelefoner, som vi 

trodde fungerade bättre. Detta program visade sig klippa bort bitar ur intervjun som den ansåg 

inte hördes tydligt nog, vilket gjorde vissa inspelade sektioner omöjliga att tyda. Det försvårade 

transkriberingen, men det var inte så pass allvarligt att nya intervjuer behövde göras, eller att 

vissa frågor behövde ställas om. Detta hade också kunnat förhindras om vi hade testat 

inspelningsprogrammet mer innan intervjun gjordes. 

 

2.3 Tydliggöranden 

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende kommer i denna studie att förkortas till 

LARO, vi kommer även benämna det som substitutionsbehandling. För att undvika förvirringar 

kommer vi även skriva opioidberoende, inte opiatberoende. Detta för att socialstyrelsen nyligen 

har ändrat namnet på programmet samt antagningskriteriet till programmet. Förr var det ett 

opiatberoende som krävdes för att få delta i programmet (Socialstyrelsen, 2015a), men nu är 

det ett opioidberoende som krävs (HSPF-FS 2016:1). Opiater är en grupp inom opioider, som 

framställs av växten opiumvallmo, men det finns även syntetiskt framställda opioider 

(Internetmedicin, 2015).  
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2.4 Avgränsningar 

Vi valde att endast studera LARO-verksamheten från yrkesverksammas perspektiv. Vi var i 

början intresserade av att studera verksamheten från patienternas perspektiv. Den tanken släppte 

vi när vi insåg att det skulle bli för svårt att få tag på dessa personer på grund av de 

yrkesverksammas sekretess men även på grund av den begränsade tiden. Eftersom vi först hade 

behövt kontakta LARO-programmet, som sedan kontaktar patienterna, som sedan hör av sig till 

LARO igen, och sedan ska vi kontakta patienterna igen för att boka in en träff. Det hade tagit 

för mycket av vår tid att gå denna väg, vilket gjorde att vi valde att intervjua de yrkesverksamma 

istället. Studien är även begränsad till norra Sverige. Det hade varit intressant att ta del av hur 

övriga landet arbetar, men det var inte möjligt på grund av studiens begränsade tid. 

 

En yrkesgrupp som även har kontakt med LARO-verksamheten är polisen, de har vi inte 

intervjuat. Detta eftersom vi inte visste att polisen hade kontakt med verksamheten förrän de 

andra intervjuerna var gjorda. Med tanke på tidsbristen var det då inte möjligt att göra en femte 

intervju, men det hade varit intressant att även ha med polisens upplevelser och åsikter kring 

verksamheten. Vi anser dock inte att detta påverkar studiens resultat negativt. 

 

2.5 Etik 

När en svensk studie genomförs finns det olika etiska principer som måste efterföljas (Bryman, 

2013). De etiska principerna består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi berättade om syftet och frågeställningarna med 

studien samtidigt som vi frågade efter intervjupersoner. Före intervjun informerades 

intervjupersonerna om att deltagandet var frivilligt och att de inte behövde svara på alla frågor 

som ställdes om de inte ville, och även att de hade möjlighet att avbryta intervjun, detta gjorde 

att informationskravet uppfylldes. Eftersom att deltagarna själva svarade på meddelandet 

bestämde intervjupersonerna själva om de ville vara med, i och med detta uppfylldes 

samtyckeskravet. Bryman (2013) skriver om samtyckeskravet som något väldigt viktigt för att 

kunna garantera studiens tillförlitlighet och deltagarnas anonymitet. I studien skrivs det aldrig 

ut vilken kommun som intervjupersonerna jobbade inom utan bara ett det är någonstans i norra 

Sverige. Intervjupersonernas könstillhörighet och namn benämns heller aldrig för att stärka 

anonymiteten på intervjupersonerna. De inspelade intervjuerna raderades direkt efter 

transkriberingen för att försäkra intervjupersonerna om total anonymitet, på grund av detta 

uppfylls konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet uppfylls på grund av att vi bara använt den 

information som vi fått under intervjuerna till studien och att studien har hållit sig inom det 

syfte som var menat att studera. Intervjupersonerna gavs även möjlighet att läsa igenom studien 

innan den lämnades in till den examinerande läraren, om de skulle vilja ändra något. Eftersom 

intervjuerna spelades in informerade vi om detta och fick samtycke innan inspelningen 

startades. Endast vi i forskningsgruppen har haft tillgång till transkriberingarna och 

inspelningarna. 
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2.6 Tillförlitlighet 

Vi anser att studien har hög reliabilitet för att resultatet är stabilt, om någon annan skulle 

genomföra samma studie med liknande intervjufrågor tror vi att svaren inte skulle skilja sig åt 

i någon större utsträckning (Bryman, 2013). Vi anser även att studien har hög validitet, då vi 

har mätt det vi avsett att mäta (Bryman, 2013). Intervjufrågorna utformades efter studiens syfte 

och frågeställningar, vilket gjorde att vi fick svar på det vi ville ha svar på, och mätte därför det 

vi avsett att mäta.  

 

Vi upplever att de frågor som ställdes under intervjuerna uppfattades korrekt av 

intervjupersonerna. Det hände att någon fråga missuppfattades, men då förtydligades och 

omformulerades frågorna för att få svar på rätt fråga. Vi upplever även att svaren är rätt tolkade 

då intervjupersonerna gavs möjlighet att läsa igenom det som skrivits innan publicering, och de 

som ville läsa igenom har fått göra det. I och med detta anser vi att validiteten förstärks.  

 

På grund av att vi bara har intervjuat i personer i norra Sverige kan det bli lite komplicerat att 

generalisera resultatet för hela Sveriges LARO-verksamheter, speciellt när det kan se olika ut 

hur olika verksamheter är organiserade. Även vissa frågor, där intervjupersonen egna 

värderingar styrde hur svaren blev, kan blir svåra ett generalisera. Vi tror dock att de som till 

exempel jobbar inom olika LARO-verksamheter runt om i landet har liknade värderingar. Att 

studien är kvalitativ och endast består av ett fåtal intervjuer är även något som försvårar 

generaliserbarheten (Bryman, 2013). Att bekvämlighetsurval användes kan medföra olika 

problem, bland annat svårigheter att generalisera resultatet. Däremot jämförs resultatet med 

andra studier och teorier, vilket skapar en större generaliserbarhet (Bryman, 2013). Något som 

dock talar för en högre generaliserbarhet är att resultaten från intervjuerna stämmer överens 

med den teori och fakta som framförs i kunskapsöversikten, vilket gör denna studie teoretiskt 

generaliserbar (Bryman, 2013). Vi anser att resultatet i studien i stor utsträckning visar hur 

LARO-verksamheterna arbetar i Sverige, förutom vissa mindre lokala skillnader mellan olika 

verksamheter. Vi tror dock att om en liknande studie hade genomförts i södra Sverige hade 

resultatet blivit liknande, vilket även talar för en högre generaliserbarhet. 

 

2.7 Ansvarsfördelning 

Vi har båda varit lika delaktiga under hela arbetets gång. Under sökandet av litteratur satt vi var 

för sig och letade relevant litteratur och information. Sedan sammanställdes detta var för sig 

under en diskussion med varandra angående vad som är relevant och inte att ha med i studien. 

Två av intervjupersonerna togs kontakt med av oss båda, och sedan tog vi kontakt med en 

intervjuperson var. Intervjuerna genomfördes gemensamt, med båda lika aktiva. Inspelningarna 

transkriberades var för sig, men skrevs i arbetets gemensamt under en diskussion. Studiens 

analys och diskussion har även skrivits gemensamt.  

 

2.8 Litteratur  

Direkt efter val av ämne för denna studie påbörjades sökandet efter litteratur. Den främsta 

databasen som använts är Google Scholar, som är en väldigt stor databas där det mesta går att 

hitta. Det var dock svårt att hitta relevant vetenskaplig litteratur som matchade studiens ämne. 
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I denna studie har även en del internetbaserade hemsidor använts, som vi anser är vetenskapliga 

då de har blivit godkända och kontrollerade av bland annat läkare eller stora organisationer. De 

sökord som använts är bland annat LARO, läkemedelsassisterad behandling vid 

opioid/opiatberoende, substitutionsbehandling, buprenorfin, metadon, narkotikarelaterade 

dödsfall och läkemedelsläckage. Mycket tid har lagts ner på att söka och sammanställa 

litteraturen, samt avgöra om de var vetenskapliga eller inte. All den tidigare forskning som 

presenteras i studien anser vi vara högst relevant för denna studie. En stor del av litteraturen är 

från Socialstyrelsen, som har huvudansvaret över Sveriges LARO-verksamheter. Vi har letat 

väldigt mycket efter vetenskapliga studier som utvärderar programmet och studerar det på nära 

håll, men det har varit svårt att hitta. Vi har därför valt att fokusera främst på Socialstyrelsens 

olika studier. Mycket tid har gått till att leta efter internationella vetenskapliga källor. Det finns 

ganska mycket forskning kring detta ämne, men få som är tillgängliga för allmänheten.  
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som berör studiens syfte och frågeställningar.   

 

3.1 Läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende  

Socialstyrelsen (2015b) skriver i sina nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 

beroende att syftet med läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende är bland annat att 

förebygga återfall, förbättra social funktion och minska medicinska komplikationer och 

dödlighet. 

 

Den första substitutionsbehandlingen för heroinberoende startades av Vincent Dole och Marie 

Nyswander i USA i början av 60-talet, och kallades då för metadonprogrammet. Detta program 

startade för att få bukt med den heroinepidemi som pågick i USA under tiden (Ball & Ross, 

1991). Under 50- och 60-talet ökade heroinmissbruket kraftigt i USA och under perioden 1964-

1970 registrerades 151 000 heroinmissbrukare i New York (Joseph, Stancliff & Landrod, 2000). 

Antalet dödsfall relaterat till heroin ökade från 7.2 personer på 10.000 till 35.8. Av dessa var 

75 procent mellan 15 till 35 år, vilket resulterade att heroinöverdos vart den vanligaste 

dödsorsaken för unga vuxna i USA. För att få börja i metadonprogrammet i USA under den 

tiden krävdes ett dokumenterat heroinberoende i minst fyra år, patienten skulle vara 19 år eller 

äldre och fick inte lida av allvarliga medicinska problem eller psykoser (Joseph et al,. 2000). 

 

Under 70-talet utvidgades metadonprogrammet i USA, och startades i de flesta större städer i 

USA. I och med detta blev behandlingen statligt övervakad, men fick även färre kriterier för att 

få börja med behandlingen. Det medförde även att personalen i behandlingen inte var lika 

kvalificerade som förr, det blev vanligare med socialarbetare och före detta missbrukare som 

arbetade i behandlingen (Ball & Ross, 1991). Detta medförde att behandlingen kunde se olika 

ut beroende på vart i landet behandlingen utfördes. Skillnaderna kunde vara bland annat hur 

stora doser patienterna fick, vilka insatser patienterna fick förutom endast medicinsk behandling 

samt vilken kunskap personalen hade kring ämnet. På grund av de stora olikheterna i 

behandlingen medförde detta svårigheter att studera behandlingens effektivitet på patienterna. 

Något som gick att studera var medelåldern på patienterna, vilket var 36,6 år enligt Ball och 

Ross (1991).  

 

Överläkaren Lars-Magnus Gunne som jobbade på Ulleråkers sjukhus startade Sveriges första 

metadonprogram efter att ha varit i USA och sett hur de jobbade med heroinberoende. 

Programmet startades i Sverige år 1966 och var först i världen att följa USA med att behandla 

heroinberoende med metadon. Programmet innehöll inte bara metadonbehandling utan det 

skapades en modell, Ulleråkersmodellen, och ett förhållningssätt om hur bemötandet och 

rehabiliteringen av patienterna skulle gå till. De gick från regelstyrning till målstyrning, från 

kontroll till stöd, från konfrontation till empati. Behandlingen ansågs vara väldigt kontroversiell 

och fick mycket kritik. År 1979 förbjöd Socialstyrelsen metadonbehandling tills de kunde visa 

evidens på att behandlingen hade effekt. Några år senare blev HIV ett allt större problem i 

Sverige och metadonprogrammet startades igen (Svensk Beroendemedicin, 2013). 
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År 2004 beslutade Socialstyrelsen om nya riktlinjer för LARO-programmet (SOSFS 2004:8). 

Den största förändringen var att begränsningarna för antalet tillåtna personer i programmet togs 

bort, samt att läkemedel innehållande buprenorfin infördes, istället för endast metadon som 

tidigare användes i stor utsträckning. År 2009 ändrades Socialstyrelsens föreskrifter ännu en 

gång. Då ändrades bland annat kravet på dokumenterat opiatberoende för att få börja på 

programmet från två år till ett år. 

 

Under 2016 bildades en ny författning (HSLF-FS 2016:1) som innebär att läkaren som ordinerar 

behandlingen ska bedöma att patienten har haft ett opioidberoende i minst ett år. Förr skulle 

patienten kunna uppvisa ett dokumenterat opiatberoende i minst ett år, vilket innebar ett 

beroende av heroin, morfin eller opium (SOSFS 2009:27). Den nya författningen innebär även 

att LARO-programmet ska bestå av behandling med godkänt läkemedel, samt psykologisk eller 

psykosocial behandling eller psykosociala stödinsatser. Detta står inte i de tidigare 

föreskrifterna. 

 

Enligt Socialstyrelsens nya rekommendationer bör personer i programmet främst behandlas 

med kombinationen buprenorfin-naloxon, eller metadon. Detta för att denna kombination har 

mindre allvarliga biverkningar samt att det har en god effekt på kvarstannandet i behandlingen. 

Patienter kan erbjudas endast buprenorfin, men det läkemedlet har fått en lägre prioritering än 

övriga då dessa är möjliga att missbruka genom att krossa, lösa upp och injicera 

(Socialstyrelsen, 2015a). Davids och Gastpar (2003) skriver även om detta, att när patienter ges 

substitutionsläkemedel som inte går att injicera minskar risken för smittsamma blodsjukdomar 

som exempelvis HIV och hepatit.  

 

En studie har gjorts angående om effektiviteten av substitutionsbehandling. Slutsatserna var att 

buprenorfin har en bra effekt på att minska abstinensbesvär hos heroinberoende, men metadon 

visade sig vara mer effektivt. De patienter som fick buprenorfin visade en högre andel av 

patienter som stannade kvar i behandlingen än de patienter som fick placebo-behandling 

(Mattick, Kimber, Breen & Davoli, 2008) 

 

Socialstyrelsen (2015a) gjorde en kartläggning under 2012, där resultaten visade att ca 4700-

4800 personer fick denna behandling i Sverige, på 114 olika enheter runt om i landet. Cirka 30 

procent av patienterna var kvinnor och 70 procent var män. Av alla LARO-verksamheter har 

cirka 75 procent mindre än 30 inskrivna patienter och en tredjedel har färre än 10 patienter. 

Majoriteten av dessa enheter bedrevs i statlig regi. Landets alla landsting hade minst en enhet, 

och storstäderna hade flertalet. 

 

I en fördjupad studie som Socialstyrelsen (2015a) gjort framkom det att en del patienter 

upplevde inskrivningsprocessen som svår och krävande. Detta hade gjort att några avbrutit 

ansökningen. En del hade även blivit nekade till behandling då de inte haft nödvändig 

dokumentation av beroendet eller haft ett blandberoende. Flertalet hade även avvaktat en längre 

tid med att söka behandling då de inte ville ha kontakt med socialtjänsten. 
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Det är inte ovanligt att det skrivs ut andra läkemedel än buprenorfin eller metadon till patienter 

som är in skrivna på programmet, cirka 40 procent får något annat läkemedel utskrivet. Det 

vanligaste är bensodiazepiner men opioider var också vanligt. Det var vanligt att de skrevs ut 

av andra vårdenheter än från LARO-verksamheten där patienten fick behandling 

(Socialstyrelsen, 2015a). 

 

Många patienter i Socialstyrelsens studie (2015a) var kritiska till reglerna i programmet, hur de 

kontrolleras och konsekvenserna som kan uppkomma vid regelbrott. Många patienter i 

behandlingen, cirka en tredjedel av de intervjuade i Socialstyrelsens studie (2015a), hade 

erfarenheter av ofrivillig utskrivning. Under en tolvmånadersperiod hade fler än 500 patienter 

blivit utskrivna. Anledningen till ofrivillig utskrivning är många, men de vanligaste 

anledningarna är upprepade återfall och sidomissbruk, drogförsäljning samt hot och våld mot 

personalen. 

 

Samtliga landsting i landet erbjuder LARO-behandling, av dessa är det cirka 10 procent som 

rapporterar långa väntetider. Den 1 november 2013 var det ungefär 510 personer som stod i kö 

för en lämplighetsbedömning, av dessa var 380 män och 130 var kvinnor. Flertalet av länen 

beskriver att patienter med enbart opioidberoende blir allt mer sällsynt, och att blandmissbruk 

blir allt vanligare bland patienterna som söker LARO-behandling. Detta medför olika problem, 

bland annat då sidomissbruk kan medföra livsfarliga konsekvenser för patienten vid 

substitutionsbehandling (Socialstyrelsen, 2015a). 

 

Det finns inga klara rikstäckande riktlinjer om hur en LARO-verksamhet ska vara organiserad, 

det kan se olika ut runt om i landet. Detta beror på att olika län har olika resurser och deras 

beroendevård är organiserade på olika sätt. Anmälningsskyldigheten, (HSLF-FS 2016:1 3 kap, 

1§), för uppstarten av en LARO-verksamhet kan uppfattas som svårförstådd. Detta medför att 

det är svårt att hitta uppgifter om hur många verksamheter som bedriver LARO-verksamheter 

i Sverige. Det finns bland annat så kallade satellitmottagningar, som kan vara till exempel en 

lokal öppen psykiatrimottagning eller vårdcentral (Socialstyrelsen, 2015a). 

 

Vad som ska ingå i LARO-behandling är inte helt klart, det finns stora olikheter mellan olika 

verksamheter, men det kan även skilja sig mellan olika ansvariga läkare inom samma 

verksamhet. De olika skillnaderna kan till exempel vara om eller vilken psykosocial behandling 

som ska ingå, eller hur den farmakologiska behandlingen ska se ut. Det finns många gånger 

riktlinjer i lokala och regionala vårdprogram, men vissa landsting har inga lokala riktlinjer kring 

detta ämne (Socialstyrelsen, 2015b). 

 

Något som alla verksamheter var överens om är syftet med behandlingen, vilket är att förbättra 

patienternas livskvalitet. Med det anses utöver farmakologisk behandling bland annat 

sysselsättning, sociala relationer, ingen eller mindre kriminalitet samt ett liv utan illegala 

droger. Stödsamtal eller motiverande samtal erbjöds i alla verksamheter medan psykosociala 

insatser varierade. Detta berodde på verksamheternas tillgång till egna resurser, samt hur 

samarbetet mellan med psykiatrin och socialtjänsten såg ut (Socialstyrelsen, 2015a). 
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3.2 Långvarigt missbruk och tidig debut 

De flesta av patienterna hade sin alkoholdebut vid 14 årsåldern, och vanligtvis testade de 

cannabis eller lösningsmedel innan de fyllt 15 år. Medelåldern för amfetamindebuten var 

ungefär 17 år och året efter hade många testat olika dämpade och sömngivande substanser, till 

exempel bensodiazepiner. Opioider och andra smärtlindrande substanser (inte heroin, metadon 

eller buprenorfin) kommer några år senare och heroin vid cirka 21 års ålder. Metadon och 

buprenorfin kommer vanligtvis sent in i missbrukarkarriären, metadon vid cirka 28 år och 

buprenorfin vid cirka 30 år. De flesta hade ett blandmissbruk och hade använt heroin 

regelbundet i cirka 10 års tid (Socialstyrelsen, 2015a). 

 

3.3 Kritik mot LARO 

Verksamheten får stark kritik på ett antal punkter av brukarrepresentanterna, bland annat anser 

de att patienterna inte har något inflytande av innehållet och utformningen av behandlingen. De 

kände att inte hade något inflytande i vilket läkemedel de skulle få, hur doserna skulle vara och 

hur ofta de skulle hämta ut sin medicin. En annan kritik verksamheten får är att de anser att den 

inte har något rehabiliterande inslag, utan att medicinering av abstinensbesvär och urinprover 

är den övervägande största delen av verksamheten. Bristen på psykosociala insatser är något 

som kritiseras, då speciellt i början av behandlingen (Socialstyrelsen, 2015a). 

 

Patienter som genomgått behandlingen under lång tid upplever att det är svårt att komma ur 

missbrukarrollen och att de aldrig lämnar behandlingen. Detta beror på att de ständigt behöver 

bevisa att de sköter sig genom att lämna urinprover. Patienter upplever även en oro och en 

osäkerhet av att prata med personalen om olika problem, även problem som inte handlar om 

återfall eller om medicinering. Det kan vara allt ifrån psykisk ohälsa till sömnproblem. Denna 

censur av deras mående görs på grund av rädsla av att om de berättar om hur de mår kan det 

leda till att de behöver komma till mottagningen oftare (Socialstyrelsen, 2015a). 

  

3.4 Psykosociala insatser 

Enligt Socialstyrelsens (2015a) bör personer som går på LARO-programmet erbjudas 

psykosociala insatser i kombination med läkemedelsbehandling. De bör erbjudas kognitiv 

beteendeterapi, återfallsprevention eller community reinforcement approach. Hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten kan även erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering samt 

boendestöd till dessa personer. Socialstyrelsen (2015a) skriver i en studie att de psykosociala 

insatserna saknas ofta, och att patienter i programmet efterfrågar bättre möjligheter till dessa 

insatser. Hoffmann, Frisell och Ljungberg (5/2014) skriver att de psykosociala insatserna inte 

fungerar som de ska. Cirka 75 procent av patienterna faller tillbaka i opioidmissbruket igen 

inom 1 år, och detta hade kunnat förebyggas om de psykosociala insatserna fungerade bättre.  

 

I lagen om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (HSLF-FS 2016:1) står det i 4 

kap 3§, att denna typ av behandling ska bestå av godkänt läkemedel samt psykologisk eller 

psykosocial behandling, eller psykosociala stödinsatser. I samma paragraf står det även att de 

insatser som ingår i behandlingen ska ges utifrån patientens behov och med respekt för dennes 

självbestämmande och integritet. I 4 kap, 10§ står det även att den behandlande läkaren ska 
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upprätta en vårdplan tillsammans med patienten. Denna vårdplan ska bestå bland annat av vilka 

behandlingsåtgärder som ska vidtas, vilka mål och delmål som satts upp och i vilken tidsföljd 

behandlingsåtgärderna ska komma. Läkaren ansvarar även för att planen följs upp samt 

omprövas en gång om året. 

  

3.5 Läkemedelsläckage 

CAN (2014b) har gjort en studie av 400 patienter i substitutionsbehandling i södra Sverige, för 

att kartlägga om läckage av läkemedel från LARO-programmet förekommer. Det som 

framkommer i studien är att en majoritet av patienterna hade någon gång delat med sig, bytt 

eller sålt sin medicin till någon annan. Nästan en fjärdedel av patienterna i studien svarar att de 

har läckt medicin till andra under den senaste månaden. Patienter med metadon som behandling 

var mindre benägna att dela med sig eller sälja sin medicin än de med buprenorfin som 

behandling. Detta tror forskarna beror på att metadon ges i flytande form och då blir svårare att 

ta med sig ut än buprenorfin som ges i tablettform. Det hittades inget sammanband mellan 

läckage och kontroll av patienterna. De patienter som fick ta med sig medicin för flera dagar 

var inte mer benägna att föra vidare medicinen än de som var tvungen att hämta varje dag. 

 

Det upptäcktes dock att om patienter hade ett sidomissbruk var risken större att patienten delade 

med sig eller sålde medicinen till någon annan. Många av patienterna beskrev att ge någon med 

heroinabstinens sin medicin som något moraliskt försvarbart på grund av att de hade egna 

erfarenheter av hur smärtsamt det är med abstinens (CAN, 2014b). 

 

Forskarna menar på om LARO-verksamheterna skulle satsa på att integrera patienterna i 

samhället, genom bland annat arbete, byta socialt umgänge samt fler psykosociala insatser 

skulle detta ha en preventiv effekt på läkemedelsläckaget. Forskarna menar att högre kontroll 

av patienterna endast skulle ge negativa konsekvenser, läckaget skulle inte minska i någon 

större utsträckning. En högre kontroll skulle ge negativa konsekvenser med tanke på att 

patienter som sköter sig i programmet skulle känna att personalen inte litar på dem (CAN, 

2014b). 

 

Studier visar att läckaget som förekommer inom LARO-verksamheten bara är tillgängligt inom 

en liten grupp, av de som redan har ett långvarigt missbruk. Beslag som polisen gjort visar att 

majoriteten av buprenorfinet på den illegala marknaden smugglas in från andra länder. De 

vanligaste vägarna för införsel av illegal buprenorfin tros vara genom personlig införsel och 

genom att beställa över Internet. Majoriteten av det buprenorfin som kommer till Sverige 

härstammar från Frankrike. Statistiken ser likadan ut i andra länder i Europa, till exempel i 

Finland där det varit kraftig ökning av illegal buprenorfin från Frankrike. (Socialstyrelsen, 

2015a) 

 

3.6 Kostnader för narkotikamissbruket 

Det är omöjligt att räkna ut exakt hur mycket narkotikamissbruket kostar Sverige. Skattningar 

har gjorts av Statens Offentliga Utredningar (SOU 2011:35) för att beräkna kostnaderna, och 

det som framkom var en siffra på cirka 150 miljarder kronor under 2011. Detta är kostnader för 
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bland annat sjukvård, socialtjänst, rättsväsende, sjukskrivning och försäkringskostnader. 

Nilsson och Wadeskog (2008) skriver att ett genomsnittligt missbruk av heroin kostar 

missbrukaren cirka 1000 kronor varje dag. När det räknas ut över ett år blir det cirka 300 000 

kronor, då missbrukaren under vissa omständigheter inte har tillgång till heroin varje dag. Den 

dagliga kostnaden som missbruket medför samt bristen på inkomst för många av dessa personer 

gör att det ofta leder till olika brott, bland annat stölder, langning och prostitution. 

 

Enligt denna studie köper personer stöldgods för cirka trettio procent av varornas verkliga 

värde. Forskarna skriver att en aktiv heroinmissbrukare måste stjäla varor för cirka 900 000 kr 

per år för att kunna finansiera ett dagligt heroinmissbruk. När kostnader för egendomsskador, 

rättegångar, behandlingar, sjukvård med mera räknas med slutar summan på cirka 2,1 miljoner 

kronor per år. Detta är en summa som en aktiv heroinist kostar samhället under ett år (Nilsson 

& Wadeskog, 2008). 

 

3.7 Opioider 

Opioider är samlingsnamnet för tre olika grupper av morfinliknande substanser: opiater, vilket 

är de olika mediciner eller droger som utvinns ur växten opiumvallmo, samt semi- och 

helsyntetiska opioider. Inom sjukvården används opioider för sina smärtstillande egenskaper, 

främst vid akut smärta men även vid svår kronisk smärta. De senaste tio åren har det skett en 

markant ökning av användning av opioider inom sjukvården (Internetmedicin, 2015). 

 

I Sverige finns det ungefär 29 000 tunga missbrukare, av dem är mellan 8000 till 13 000 

heroinmissbrukare, vilket är det vanligaste medlet bland opioidmissbrukare. Opioider är den 

mest förekommande drogen vid drogrelaterade dödsfall, i cirka 90 procent av fallen. Även 

bland missbrukare som får behandling är opioidberoende överrepresenterat, de utgör mellan 50 

och 85 procent av vårdtagarna i världen, och av dem har cirka 44 procent heroin som 

huvuddrog. Av alla droger anses opioider som mest beroendeframkallande (Internetmedicin, 

2015). 

 

De vanligaste opioiderna som orsakar akut överdosering är heroin, fentanyl och metadon. I 

Sverige dör fler än hundra människor varje år på grund av heroinöverdos. 90 procent av dessa  

dödsfall utgjordes av personer över tjugofem års ålder, och 80 procent var män 

(Internetmedicin, 2015). 

 

3.8 Psykologiska effekter vid opioidmissbruk 

Smärtlindring, ångestlindring, dåsighet och mental avtrubbning är några av de effekter en 

person påverkad av opioider upplever. Regelbunden användning ökar risken för traumatiska 

upplevelser och skador då personen blir mindre uppmärksam på sin omgivning. 

Personlighetsförändring och kronisk nedstämdhet är vanligt bland personer som missbrukat 

opioider under en längre tid (Internetmedicin, 2015). Långvarigt missbruk kan ge flera olika 

följdsjukdomar, bland annat psykisk ohälsa, depression, fobier, ångest och 

personlighetsstörningar (Heilig, 2011). 
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3.9 Fysiologiska effekter vid opioidmissbruk 

Små pupiller, känselbortfall, illamående och klåda är några av de vanligaste fysiska effekter en 

opioidpåverkad person upplever. Opioidmissbruk kan leda till en rad olika följdsjukdomar, till 

exempel olika infektionssjukdomar som hepatit B och C, HIV, sårinfektioner och stelkramp. 

Långvarigt missbruk försämrar immunförsvaret vilket ökar risken för sjukdomar som 

lungsjukdomar och bronkit. Andra fysiska effekter är dålig tandhygien, aptitlöshet med 

viktminskning samt dålig personlig hygien (Internetmedicin, 2015).  

 

3.10 Dödsfall 

Heroin introducerades i Sverige under slutet på 70-talet, i och med det ökade de 

narkotikarelaterade dödsfallen. Det är svårt att se den egentliga orsaken till de ökade dödsfallen, 

men det kan ha berott på att drogmissbrukarna blev fler, att drogerna de använde var farligare, 

att fler farliga drogkombinationer togs eller att det fanns brister i missbruksvården. De 

drogrelaterade dödsfallen ökade fram till början av 2000-talet, därefter blev det en minskning 

under några år. Minskningen kan bland annat bero på en ökad användning av 

substitutionsbehandling som påbörjades inom missbruksvården (CAN, 2014a). 

 

En kraftig ökning av drogrelaterade dödsfall ökade igen efter några år, och en kraftig ökning 

skedde efter 2012. Denna upplevda ökning kan bero på den förändrade definitionen av 

narkotikarelaterad dödlighet. Socialstyrelsen beslutade att dödsfall på grund av överdos av 

smärtstillande läkemedel även skulle klassas som narkotikarelaterade dödsfall. Under 2013 

upptäcktes 589 narkotikarelaterade dödsfall (CAN, 2014a), och de senaste siffrorna visar att 

det under 2014 var 765 narkotikarelaterade dödsfall (Socialstyrelsen, 2015c).  En person som 

har ett problematiskt drogmissbruk har 10-20 gånger högre dödlighet än en person som inte 

missbrukar (CAN, 2014a). 

 

Sverige har fler narkotikarelaterade dödsfall i genomsnitt jämfört med övriga Europa. I många 

länder runt om i Europa har medelåldern stigit, vilket visar att yngre personer i mindre 

utsträckning använder narkotika (CAN, 2014a). I Sverige visar Socialstyrelsens (2015c) 

statistik på att under 2014 var det flest narkotikarelaterade dödsfall i åldern 20-24, som hade 

107 narkotikarelaterade dödsfall, och i åldern 30-34, som hade 104 stycken dödsfall av denna 

typ. 

 

3.11 Heroin 

Heroin framställdes först på slutet av 1800-talet och användes då bland annat för att bota 

morfinmissbruk. Det upptäcktes dock vara ineffektivt då heroin hade starkare smärtstillande 

egenskaper än morfin vilket skapade ett större beroende (Beroendecentrun Stockholm, 2015). 

Under 2000-talet har ökningen av personer som använder heroin minskat. Heroinbeslag ökade 

fram till år 2000, där det var omkring 1300 årliga beslag om totalt cirka 50 kilo. Mellan år 2011-

2013 var det cirka 450 årliga beslag om totalt cirka 12 kilo (CAN, 2014a). Detta förklaras med 

att legal och illegal användning av substitutionsläkemedel, till exempel metadon och 

buprenorfin har ökat (CAN, 2014a). 

 



14 
 

Heroin är den opiat som har sämst rykte och förknippas starkt med illegalt drogmissbruk och 

narkomani. Heroin finns i olika former där den vanligaste är det bruna heroinet, med ursprung 

från Afghanistan. Hur utblandat det bruna heroinet på gatan är kan variera kraftigt, där 

någonstans mellan 10 och 20 procent heroininnehåll är det vanligaste. Mindre vanligt är vitt 

heroin, hydrokloridsalt, som oftast kommer från Sydostasien. 

 

Heroin upptas av levern och bildar då morfin, vilket har en starkt smärtlindrande och 

ångestdämpande effekt (Internetmedicin, 2015). Heroin ger ett snabbt rus och bara ett par 

minuter efter intag får personen känslor av stark eufori som varar i ungefär en halvtimme, sedan 

känner personen en mer stillsam euforisk känsla som varar i flera timmar. Toleransen ökar 

snabbt och en person som missbrukar heroin måste hela tiden höja dosen för att få ett liknade 

rus, vilket gör att ett beroende utvecklas snabbt (Heilig, 2011). Heroin kan användas på olika 

sätt där injicering är vanligast, cirka 40 procent intar heroin på detta sätt, men det kan även 

rökas eller sniffas. Det vanligaste intagningssättet vid en överdos är injektion, men de går även 

att överdosera genom att röka eller sniffa. Akut andningsdepression kan inträffa vid en 

överdosering, vilket snabbt kan bli livshotande. Andra symptom är långsamt tal, 

cirkulationskollaps, stelhet, små pupiller, trötthet och sänkt medvetenhet (Internetmedicin, 

2015). 

 

3.12 Risker med heroin 

När heroin injiceras tillkommer en rad olika risker förutom möjlig överdosering, bland annat 

ökar risken för olika smittsamma sjukdomar som till exempel HIV, hepatit B och hepatit C. Det 

finns rapporter om att livshotande överdosering bland heroinister är vanligt, fler än 60 procent 

har någon gång blivit drabbad, och mer än en tredjedel har försökt att ta sitt liv på detta sätt. 

Sjukdomar som hjärtsvikt, leversvikt, lunginflammation och andra dödliga sjukdomar är även 

vanligt bland personer som missbrukar eller har missbrukat heroin (Internetmedicin, 2015). 

 

Något som också utgör en stor risk är att heroin har blivit renare de senaste tio åren, vilket kan 

förklara många av överdoseringarna. Detta blir ett problem då missbrukaren inte vet hur rent 

heroinet är, då det kan variera kraftigt. Det är även vanligt att personer som kommer ut från 

kriminalvården eller från behandlingshem drabbas av en överdosering, vilket kan bero på att en 

period utan att ta opioider har sänkt toleransen och det finns då större risk att överdosera 

(Internetmedicin, 2015). 

 

3.13 Läkemedel som ges vid LARO-behandlingen 

Fass (2015a) skriver att Buprenorfin är avsett för behandling av person med ett opioidberoende, 

till exempel heroin eller morfin. Buprenorfin används för behandling av vuxna och ungdomar 

över 15 år som är beroende av opioider. Läkemedlet binder till opioidreceptorer i hjärnan och 

minskar abstinenssymptom för en opioidberoende. Tabletten läggs under tungan och ska 

smälta, detta tar cirka 5-10 minuter. Om tabletten tuggas eller sväljs hel uteblir effekten (Fass, 

2015a). Buprenorfin är långtidsverkande, vilket innebär att läkemedlet endast behöver intas en 

gång per dygn för att uppnå den önskade effekten (Läkemedelsverket, 2000).  
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Att buprenorfin blir allt vanligare bland missbrukare går att se runt hela Europa, bland annat i 

Finland där buprenorfin nu är den vanligaste drogen bland opioidmissbrukare (ECNN, 2013). I 

missbrukarsyfte är buprenorfin ett lugnande medel, brukaren blir slö och dåsig och andningen 

blir långsam. En person som tagit buprenorfin får små pupiller, ögonlocken faller ner, och vid 

överdosering kan andningsdepression inträffa, speciellt med kombination med bensodiazepiner 

eller alkohol, vilket kan vara livshotande (Umeå kommun, 2011). Under behandling med 

buprenorfin har det hänt att vissa patienter har fått leverskador. Buprenorfin bör användas med 

försiktighet vid nedsatt leverfunktion eller njurfunktion. Läkemedlet ska även användas med 

försiktighet vid andningssvikt och astma (Fass, 2015a). Några mycket vanliga biverkningar, 

händer cirka 1 av 10, är huvudvärk och illamående. Cirka 1 av 100 upplever minskad aptit, 

ångest, depression, paranoia, yrsel. Cirka 1 av 1000 upplever hallucinationer, 

andningsdepression och nedsatt leverfunktion (Fass, 2015a).  

 

Suboxone är en kombination av buprenorfin och naloxon. Denna kombination innebär att 

läkemedlet inte kan injiceras, effekten uteblir om det görs (Socialstyrelsen, 2015). Det används 

för att behandla patienter som är beroende av opioider och ska minska suget. Suboxone ges till 

vuxna och ungdomar över 15 år, som även får medicinskt, socialt och psykologiskt stöd. 

Tabletten läggs under tungan för att smälta. Tabletten kan inte heller tuggas eller sväljas hel, 

även då uteblir effekten (Fass, 2015b). Om suboxone injiceras framkallar det abstinensbesvär, 

men ger inget rus. Suboxone kan, som buprenorfin, framkalla leverskador (Läkemedelsverket, 

2006). 

 

Metadon är ett morfinliknande läkemedel, en syntetisk opioid, och används för behandling av 

patienter som är beroende av opioider. Läkemedlet ska ges tillsammans med medicinsk, 

psykologisk och socialt stöd. Metadon, till skillnad från buprenorfin, är en lösning som ska 

sväljas (Fass, 2014). Metadon upplevs ha bättre effekt som substitutionsmedicin på långvariga 

heroinmissbrukare jämfört med buprenorfin. Metadon ska dämpa suget efter opioider samt 

förebygga återfall. En överdos av metadon kan ge kräkningar eller illamående, men även 

allvarlig andningsdepression (Internetmedicin, 2015). 
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4 Resultat 

Här beskrivs den process LARO-sökande och LARO-patienter går igenom. Denna information 

är från de intervjuer som genomförts till denna studie. De intervjuer som gjorts är med fyra 

olika personer. En socialsekreterare i en kommun i Norrland, en läkare och kurator på LARO-

programmet i en annan kommun i Norrland samt en person som arbetar på ett behandlingshem. 

Namnet på kommunerna eller namnet på intervjupersonerna skrivs inte ut för att säkerställa 

anonymiteten hos personerna som deltagit.  

 

4.1 Processen 

Den intervjuade socialsekreteraren berättade att de aldrig föreslår att någon ska börja på 

programmet, men om någon vill söka hjälper socialsekreteraren denne att göra det, med respekt 

för individens självbestämmande och integritet. Socialsekreteraren tillsammans med den 

sökande gör en ASI-intervju (Addiction Severity Index) samt en ASI-uppföljning. Intervjun 

innehåller frågor kring fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, 

rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa. Det finns även självskattningsfrågor 

om hjälpbehov och problem. Uppföljningen görs för att stämma av och följa upp insatserna. En 

ansökningsblankett fylls även i, där kort information om den sökande anges. Dessa tre 

blanketter skickas sedan in till LARO-enheten. 

 

En gång i månaden behandlas alla ansökningar i en beslutskonferens. Den intervjuade läkaren 

berättade att där träffas personal från programmet, enhetschefer och socialtjänstrepresentanter. 

Där kollar de att alla kriterier för att bli antagen till programmet är uppfyllda. De kriterier som 

ska uppfyllas är att en dokumenterad beroendediagnos ska finnas, att det inte ska finnas för 

mycket samsjuklighet, att patienten har en fast bostad med mera. Att patienten har en fast bostad 

är viktigt för att denna typ av behandling är väldigt krävande. Både den intervjuade 

socialsekreteraren och läkaren uppgav att det är svårt att klara av denna typ av behandling om 

patienten inte har något fast boende. Substitutionsbehandling upplevs vara den mest intensiva 

psykiatriska öppenvård som finns i Sverige, och det är en väldigt krävande sysselsättning att 

vara LARO-patient. En av anledningarna är att daglig närvaro krävs under lång tid. I 

beslutskonferensen går de även igenom utredningar från sjukvården och socialtjänsten. Även 

om alla deltagande i beslutskonferensen inte är överens om patienten ska få börja i programmet 

eller inte, har läkaren det slutgiltiga beslutsansvaret. 

 

När beslutet tagits meddelas patienten. Den intervjuade kuratorn berättade att om patienten blir 

intagen börjar en period av 4 veckor med urinprover. Detta görs för att säkerställa att patienten 

endast använder opioider, och inte använder andra substanser. Använder patienten andra 

substanser förutom opioider kan denne inte behandlas med substitutionsbehandling. Då får ett 

nytt beslut tas, då det kan bli direkt livsfarligt med denna typ av behandling om ett missbruk av 

andra substanser finns. Till exempel bensodiazepiner berättade läkaren är vanligt att ha som 

sidomissbruk, men även det farligaste att kombinera med opioider. Kombineras dessa två 

substanser kan akut andningsdepression uppstå, vilket kan göra att patienten avlider. 
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Ett avslag behöver inte alltid betyda något negativt berättade den intervjuade socialsekreteraren. 

Ett avslag kan ibland innebära att personen kan motiveras till andra insatser, som till exempel 

en period på behandlingshem eller deltagande i öppenvårdssamtal. Det kan dock även innebära 

att personen fortsätter med drogerna, missbruket och beroendet eskalerar, och det kan hända att 

vissa avlider. 

 

Kuratorn berättade att om patienten endast visar positivt på opioider på perioden av regelbundna 

urinprov kan behandlingen påbörjas. De tre första månaderna ska patienterna besöka 

avdelningen varje dag och hämta medicinen, patienten lämnar även två urinprover i veckan för 

att kontrollera att inget sidointag av någon annan substans förekommer. Efter dessa tre månader, 

om det fungerar bra, kan patienterna istället få börja hämta sin medicin varannan dag. De får då 

tabletter med sig för de dagar de inte besöker avdelningen. Desto bättre det fungerar för 

patienten, ju mer sällan behöver denne besöka avdelningen och hämta sin medicin. Om 

patienten har fungerat bra på programmet under en lång tid, kan de få hämta ut sin medicin på 

ett apotek. 

 

Läkaren berättade att i programmet erbjuds ibland, inte alltid, psykosociala insatser. Det sker 

oftast i samarbete med socialtjänsten där återfallsprevention är vanlig. Den intervjuade läkaren 

menar dock att psykosocial behandling ibland är onödigt, och kan nästan ses som ett pris 

patienterna behöver betala för att få denna typ av behandling. En patient som har varit i 

programmet i några år, fungerar bra och har ett ordnat liv, ska inte tvingas gå i psykosocial 

behandling om denne inte har ett behov av det. Läkaren menade även att det kan vara svårt och 

tidskrävande att fylla varje möte med psykosocialt innehåll för de patienterna med daglig 

närvaro. 

 

Läkaren berättade att det ofta är viktigt med psykosocialt stöd i början av behandlingen men att 

det inte alltid går att möta upp detta behov. En av anledningarna är att det är svårt att hitta en 

terapeut med den nödvändiga förståelsen inom detta område. Här ser även läkaren ett behov av 

utveckling för att hitta psykosocialt stöd som är anpassat till patienterna som är tidigt i 

behandlingsprocessen. I de psykosociala samtalen talas det mycket om doser och mediciner, 

därför behöver terapeuten stor kunskap inom detta ämne för att inte bli stressad när detta ämne 

kommer till tals. Den intervjuade socialsekreteraren talade om detta som ett problem med 

programmet. Personen tyckte att den psykosociala behandlingen inte fungerade som den skulle, 

att LARO-programmet inte levererade detta enligt riktlinjerna. Kontakten med personalen på 

programmet upplevde socialsekreteraren även som problematisk. Detta då personen upplevde 

att patienter inte kan tala öppet om eventuella återfall eftersom patienten är i beroendeställning 

till personalen. Med rädsla för ofrivillig utskrivning, minskad dos eller högre kontroll, vågar 

vissa inte berätta om eventuella återfall. Socialsekreteraren ansåg att det inte blev någon riktig 

psykosocial behandling på grund av detta, utan de samtal som skedde endast var när patienten 

träffar den läkare eller sjuksköterska som ger medicinen. Med tanke på den tidigare nämnda 

beroendeställningen och rädslan för eventuella konsekvenser kan patienten komma att prata om 

vädret, hockey eller liknande ämnen istället. Socialsekreteraren berättade även att de ibland har 

startat återfallsprevention i grupp tillsammans med LARO-patienter, men att det inte är något 

som sker regelbundet. Personen sa även att det egentligen inte är socialtjänstens ansvar. 
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Läkaren upplevde att denna beroendeställning inte var något större problem. Att ta ett återfall 

och sedan berätta det ansågs inte lika allvarligt som ett okänt återfall som sedan upptäcks i ett 

urinprov. Om patienten inte berättar om ett återfall och det sedan hittas på ett prov, medför detta 

konsekvenser. Om patienten berättat om sitt återfall ses det som ett lindrigare övertramp. 

 

Läkaren berättade att de flesta patienter berättar om sina återfall, och de försöker då jobba och 

behandla utifrån det. De diskuterar varför återfallet skedde, i vilken situation de var i, och vad 

som gjorde att patienten tog ett återfall. Det finns dock patienter som tar återfall, inte berättar 

om det och aldrig blir upptäckta. Amfetamin berättar läkaren vara en substans som snabbt går 

ur kroppen och sällan upptäcks på prover. Vid enstaka händelser blir en patient inte utskriven, 

men om det börjar bli medicinskt farligt blir patienten utskriven. Till exempel ett sidointag av 

bensodiazepiner blir direkt livsfarligt. Det finns även patienter som intar så kallade 

internetdroger, vilket är problematiskt då det kan bli direkt livsfarligt och är ofta svårt att se på 

urinprover. 

 

De tre första månaderna i programmet tas urinprov två gånger i veckan, detta för att se att 

patienten inte har något sidointag av andra droger. Läkaren berättade att proven tas under 

övervakning, i ett rum med toalett, handfat och en stor spegel. Det har hänt ibland att patienter 

försöker manipulera proverna genom olika avancerade metoder. Män kan ha löspenisar, 

kvinnor kan använda kondomer fyllda med rent urin i slidan. Proven ska lämnas på fastställda 

tidpunkter och då måste proven lämnas. Om patienten inte vill eller kan lämna provet på dessa 

fastställa tidpunkter väcker det misstankar hos personalen, då de ofta räknar ett uteblivet prov 

som ett positivt prov. Händer det enstaka gånger att patienten inte kan lämna prover är det 

överkomligt, men händer det upprepade gånger får patienten inte vara kvar, då regelbundna 

urinprov är ett av kraven för att få vara med i programmet. 

 

De främsta anledningarna till att patienter blir utskrivna från programmet berättade läkaren är 

för att de inte kommer till avdelningen på de bestämda tiderna. Det har hänt ett fåtal gånger att 

patienter har blivit utskrivna på grund av att de har försökt dela med sig av läkemedel till någon 

annan. Buprenorfin som ges smälter i munnen och sedan ska patienten dricka vatten, därför är 

risken att läcka läkemedlet på det sättet svårt, och metadon ges i flytande form. Det händer dock 

att patienter vill försöka dela upp dosen, att de ska ta halva på plats och halva sedan. När 

personalen upptäcker detta blir det konsekvenser, bland annat extra övervakning och att 

patienten inte får ta med sig något hem under en tid. De andra intervjupersonerna talade även 

om läkemedelsläckage som ett litet problem, det upplevdes inte förekomma särskilt mycket. 

Den största delen av buprenorfin som finns på den illegala marknaden uppgav läkaren ha 

ursprung från Frankrike. Läkaren ansåg att läckaget från de svenska LARO-verksamheterna är 

en lindrig biverkning på denna typ av verksamhet, då alternativet är att inte bedriva den alls, 

eller att patienterna måste komma varje dag och hämta läkemedlen oavsett hur länge de har 

varit med i programmet. Läkaren ansåg att det inte är något alternativ att behöva komma dit 

varje dag i all framtid.  
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Den intervjuade läkaren berättade att de aldrig rekommenderar någon att avsluta 

substitutionsbehandlingen, då en nedtrappning och på läkemedlen som ges är väldigt svår och 

jobbig. Socialsekreteraren berättade även om två unga patienter denne haft kontakt med, som 

valt att avsluta behandlingen efter en tid. Den ena personen gick det väldigt bra för, denne hade 

börjat studera, fått jobb och tagit körkort. För den andra personen slutade det i katastrof, 

personen har börjat missbruka igen och varit in på behandlingshem ett par gånger men inget 

fungerar.  

 

Läkaren berättade att de läkemedel som används vid behandlingen är metadon, buprenorfin 

samt kombinationen buprenorfin-naloxon, även kallad suboxone. Metadon var det allra första 

läkemedlet som användes för denna typ av behandling. Patienter som varit inställda på metadon 

är svåra att övertyga om att ändra till buprenorfin, trots att det är en säkrare substans med färre 

allvarliga biverkningar. Alla nya patienter på programmet behandlas med buprenorfin, eller 

kombinationen buprenorfin-naloxon. Kombinationen ges på grund av att naloxon gör att 

läkemedlet inte går att injicera. Det är ganska vanligt med injektionsmissbruk av buprenorfin, 

och kombinationen gör att det inte blir någon effekt vid injektion. Det spelar ingen roll vilken 

opioid patienten är beroende av vid val av läkemedel, då alla läkemedel som används stimulerar 

samma opioidreceptorer i hjärnan. Många patienter har även andra läkemedel utskrivna, 

socialsekreteraren berättade att när en patient har andra läkemedel ska läkaren samråda med en 

läkare på LARO, då de är noga med att inte kombinera vissa mediciner som kan bli livsfarliga 

tillsammans.  

 

Medelåldern på nyintagna patienter berättade läkaren är något över 30 år, och har ofta haft ett 

dokumenterat missbruk i över 15 år. Många patienter har även hepatit C, och har ofta blivit 

vårdade vid flera tillfällen på grund av olika kroppsliga komplikationer, till exempel 

blodförgiftning eller bakterier på hjärtats klaffar. Nästan alla är kriminella och har oftast begått 

egendomsbrott, hot och våld, men även bedrägerier och trafikbrott är vanligt. Många patienter 

har även barn men få har vårdnaden om dem, barnen är ofta familjehemsplacerade. 

 

Anledningarna till varför patienter väljer att börja på programmet är många. Huvudanledningen 

är att de vill sluta med droger vilket alla intervjupersoner uppgav. Läkaren berättade att 

patienterna har tröttnat på den livsstil som medföljer ett drogberoende. Ett missbrukarliv är 

djupt stigmatiserat, farligt och tungt. De är brottsoffer lika ofta som de är brottslingar. Kvinnor 

blir ofta utsatta för sexuella övergrepp, det är heller inte ovanligt att kvinnor försörjer sig genom 

att sälja sexuella tjänster. Då patienter ofta har barn som de tappat vårdnaden om är det en stark 

motivation att försöka få tillbaka vårdnaden. Ibland har patienter träffat en ny partner de är 

rädda om, och vill sluta missbruka på grund av det. Läkaren berättade även att det är väldigt 

svårt att behandla unga personer, då de ofta är väldigt omotiverade. De har inte hunnit uppleva 

allt negativt kring ett missbrukarliv, och ser därför få anledningar till att sluta. Läkaren ansåg 

att unga personer har mest att vinna på behandlingen, då de har hela livet framför sig. Läkaren 

ansåg att behandlingen har en mer skadereducerande inriktning. Substitutionsbehandling är 

inget bot mot själva beroendet, utan det minimerar konsekvenserna av beroendet. Läkaren 

jämför detta med diabetes, där medicinen inte botar sjukdomen men minimerar konsekvenserna 

av sjukdomen.  
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Intervjupersonen på socialtjänsten upplever att patienter ansöker till LARO-programmet för att 

de tror att denna typ av behandling kommer hjälpa dem att må bättre. Många tror att programmet 

även ska hjälpa dem med stabilitet och struktur i vardagen. Detta då de istället för att ständigt 

vara på jakt efter illegala droger, kan få en kontrollerad dos på laglig väg. Genom denna 

stabilitet och struktur kan de fokusera på annat, till exempel studier, arbete eller bostadssökning. 

Den intervjuade kuratorn upplevde att patienter ansöker till programmet för att de känner sig 

klara med att missbruka. De anser också att det är bättre att få en laglig, kontrollerad dos från 

sjukvården än att köpa det illegalt på gatan. När de köper läkemedel illegalt är det heller inte 

ovanligt att kombinera med andra droger för att öka effekten, vilket kan bli väldigt farligt. 

 

Några svårigheter socialsekreteraren berättade om var bland annat att det var svårt att motivera 

patienten till andra insatser och sysselsättningar. Det finns flera patienter som fungerar bra i 

programmet, de hämtar sin medicin och sköter sig utan större problem, men det är svårt att få 

dem att göra något annat än bara det. Vissa ser det som sin sysselsättning, och är svåra att 

motivera till att göra något annat också. Det kan ibland handla om att patienten har 

neuropsykiatriska funktionshinder, vilket gör dem svåra att motivera. Vissa har även en del 

bortförklaringar till varför de inte kan arbeta. Bland annat att de har fobi för vissa saker eller att 

de mår för dåligt för att kunna arbeta. Försörjningsstödet kan ställa krav, till exempel att de 

måste lämna aktivitetsrapporter hos arbetsförmedlingen, men som socialsekreterare kan inga 

krav ställas.  

 

Det finns även risk för att bli medberoende, att anpassa sitt beteende i hopp om att kunna hjälpa 

personen, när det i själva fallet ofta kan göra det sämre för denne. Läkaren berättade att det 

finns risk för att bli medberoende inom denna bransch, detta för att det alltid finns utrymme för 

individuella bedömningar gällande olika patienters situationer. Dock är alla medvetna om att 

patienterna på programmet är beroende, patienterna vet om att de är beroende, personalen vet 

om det. Därför är det ganska rakt på sak, det är ingenting som döljs, och chansen för att bli 

medberoende blir mindre. Detta är något som diskuteras ofta bland personalen, varför vissa 

patienter i liknande situation får olika beslut. I och med att detta diskuteras mycket bland 

personalen får de bättre förståelse kring ämnet. 

 

4.2 Fördelar med LARO-programmet 

Den intervjuade socialsekreteraren ansåg att fördelarna med LARO-programmet var att 

patienterna får en struktur i den kaotiska livsstil som opioidberoende lever i. Beroende, som 

socialsekreteraren berättade är klassat som en sjukdom, är ofta svårt att ta sig ur själv och 

patienter i programmet får då hjälp att ta sig ur detta. De får en fast punkt i livet, som blir en 

trygghet. Med hjälp av denna fasta punkt kan de kanske få en egen lägenhet, eller stödboende. 

De slutar begå brott för att försörja sig då de inte längre har den dyra livsstilen de haft innan. 

De kan även motiveras till andra stödinsatser som till exempel öppenvårdssamtal. 

 

Kuratorn som intervjuades ansåg att det är bra med denna typ av behandling om personerna har 

varit återkommande på olika behandlingshem många gånger och ingenting har fungerat. Det 

kan då vara bra med substitutionsbehandling för dem, då de får läkemedel, en trygghet och en 
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stabilitet från programmet. Den intervjuade personen på behandlingshemmet ansåg det vara bra 

med denna typ av behandling enligt om det är en äldre missbrukare som missbrukat i hela sitt 

liv, har provat alla typer av behandling och har möjlighet till ett bra och fungerande liv med 

hjälp av substitutionsbehandling. 

 

Den intervjuade läkaren berättade att substitutionsbehandling i kombination med psykosocial 

behandling är den enda evidensbaserade metod som hjälper personer med opioidberoende, 

behandling utan substitutionsvård ansågs vara mindre effektivt. Personalen på LARO tar dessa 

personer på allvar, de anser att hålla sig borta från drogerna inte är något som personerna kan 

klara av på egen hand. Personalen respekterar och accepterar det tillstånd patienterna befinner 

sig i vilket gör att personerna känner sig bättre bemötta och mer respekterade än vad de kanske 

kan känna på andra instanser. Läkaren upplevde dock att det finns en brist och empati inom 

både sjukvården och socialtjänsten, där läkaren upplevde att vissa anser att patientens beroende 

är självförvållat och att de får skylla sig själva som hamnat i den situationen. 

 

4.3 Nackdelar med LARO-programmet 

Den intervjuade socialsekreteraren ansåg att en nackdel med LARO-programmet var att den 

psykosociala behandlingen inte fungerar som den ska. Eftersom patienterna är i 

beroendeställning till personalen vill de inte gärna tala om återfall, då det kan medföra till 

exempel halverad dos eller något annat straff. Den psykosociala behandlingen blir även svår 

eftersom många patienter blir känslomässigt avtrubbade på grund av medicinen, de kanske inte 

har tillgång till de djupa känslorna som patienter behöver i psykoterapi. Detta trodde 

socialsekreteraren var en bieffekt av läkemedlen som ges. Personen som intervjuades på 

behandlingshemmet berättade att denne inte var särskilt positiv till substitutionsbehandling, 

anledningen till detta var för att många unga människor får behandlingen. Personen ansåg att 

när någon under cirka 40 år får komma in på programmet känns det som att samhället har gett 

upp hoppet, att det inte längre finns något att göra för personen. Personen ansåg att alla 

möjligheter inte kan vara testade för en ung person, och att substitutionsbehandling ska vara 

den absolut sista utvägen. På behandlingshemmet som intervjupersonen arbetade på tar de inte 

emot patienter som går på LARO-programmet. De anses inte som nyktra enligt boendets 

riktlinjer. 

 

Läkaren önskade att det skulle finnas två olika LARO-verksamheter där den ena skulle se ut 

som den gör nu, och den andra skulle vara mer inriktad på harmreduktion. Läkaren önskade ett 

program med större toleranser, där de tar in fler personer som skulle ha svårt att klara av 

programmet som det ser ut idag, med tanken att det ändå kommer göra mindre skada på 

personerna jämfört med skadorna som ett aktivt missbruk medför. Detta skulle dock bli svårt 

att genomföra på grund av att det skulle bli diskussioner om varför en patient inte blir utskriven 

efter flera positiva urinprover, medan den andra blir det. Känslor av att bli olika behandlade 

skulle uppkomma. I detta program skulle det även vara större tolerans för positiva urinprover 

samt att när patienter inte dyker upp ska det finnas resurser att hämta dem.  
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5 Analys och diskussion 

Här jämförs och analyseras materialet från intervjuerna med materialet från kunskapsöversikten 

för att få en djupare förståelse och insikt i ämnet.  

 

5.1 Den typiska LARO-patienten 

Enligt Socialstyrelsen (2015a) är den typiska LARO-patienten en man som regelbundet använt 

heroin de senaste 10 åren, detta är något som stämmer in på läkarens beskrivning. Oftast har de 

haft sin alkoholdebut vid 14-årsåldern och testat bland annat amfetamin och olika lugnande 

medel innan 20-årsåldern. Enligt läkaren var patienten över 30 år när den blev antagen till 

LARO-behandlingen. Detta överensstämmer med Socialstyrelsen (2015a) där det står att den 

genomsnittliga patienten började med heroin vid 21-årsålder och hade haft ett missbruk och 

beroende i minst 10 år innan den blev antagen.  

 

Den intervjuade läkaren berättade att nästan alla patienter har varit vårdade för olika kroppsliga 

komplikationer, bland annat för hepatit C och bakterier på hjärtat. Mer eller mindre alla 

patienter har ett kriminellt förflutet, vanligast är egendomsbrott, hot och våld samt bedrägerier. 

Det är något som Nilsson och Wadeskog (2008) styrker och menar att en aktiv 

heroinmissbrukare behöver begå olika brott för att finansiera sitt missbruk. Endast 

intervjupersonen från behandlingshemmet hade andra upplevelser än resterande. Dennes bild 

av den typiska LARO-patienten var att den var betydligt yngre, vilket även utgjorde huvuddelen 

av personens kritik mot behandlingen. 

 

När de andra intervjuades bild av den typiske LARO-patienten jämförs med forskning 

(Socialstyrelsen, 2015a) överensstämmer de med varandra. Patienten är över 30 år och har haft 

ett kvalificerat missbruk i över 10 års tid. Många har ett missbruk av andra substanser förutom 

opioider samt att alla förutom något undantag har ett kriminellt förflutet. Det går även se det 

som att alla är kriminella på grund av att det i Sverige är olagligt att ha illegala substanser i 

blodet. Att patienterna har ett kriminellt förflutet blir väldigt lätt att inse när studier (Nilsson & 

Wadeskog, 2008) visar att ett aktivt heroinmissbruk kostar i genomsnitt 1000 kronor om dagen. 

Även om missbrukaren skulle jobba, skulle det vara näst intill omöjligt att finansiera sitt 

missbruk på laglig väg. 

 

5.2 Regler och kriterier i programmet 

Huvudregeln för att få börja med substitutionsbehandling är att patienten ska ha haft ett 

opioidberoende i minst ett år, och detta är upp till den behandlande läkaren att bedöma (HSLF-

FS 2016:1), det innebär dock oftast att beroendet är dokumenterat. Den intervjuade läkaren 

uppgav även att det oftast är ett krav att patienten har en fast bostad. Detta är för att det är 

väldigt svårt för patienten att klara av en sådan intensiv och krävande behandling som just 

substitutionsbehandling är om patienten inte har något fast boende. Socialsekreteraren som 

intervjuades uppgav även samma sak. Vid bedömningen av de ansökande patienterna kollar de 

även hur benägna patienterna är att klara av programmet och om de har sidomissbruk. De hårda 

regler programmet har anser vi är väldigt berättigat. Det kan bli livsfarligt för patienterna om 

vissa kriterier hade tagits bort, till exempel bedömningen av sidomissbruk. Genom att förhindra 
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sidomissbruk minskar även risken att patienter delar med sig av sina mediciner till andra (CAN, 

2014b). Samtidigt är de hårda kontrollerna något som kritiseras på brukarnivå (Socialstyrelsen, 

2015a). Den intervjuade läkaren ansåg även att det borde vara större tolerans angående återfall 

för vissa patienter, speciellt yngre patienter som ofta har svårt att fullfölja behandlingen.  

 

I en rapport från Socialstyrelsen (2015a) har patienter intervjuats på olika LARO-verksamheter. 

Där berättade många patienter att de upplever reglerna som problematiska, att de känner 

maktlöshet. De talade inte om att hur reglerna var utformade, utan hur kontrollerna 

genomfördes och de konsekvenser regelbrott kunde medföra. Många var kritiska till att positiva 

urinprover kunde medföra en ofrivillig utskrivning. Detta talade läkaren om, problematiken vid 

positiva urinprov. Patienten skrivs inte ut vid enstaka återfall, men när det börjar bli medicinskt 

farligt, till exempel farliga kombinationer, skrivs patienten ut. Läkaren gör alltid individuella 

bedömningar gällande eventuella utskrivningar eller inte. Bensodiazepiner berättade läkaren är 

extremt farligt att kombinera, men även ganska vanligt att det kombineras. Om detta upptäcks 

upprepade gånger kan patienten bli utskriven, och detta är något som patienter enligt 

Socialstyrelsen (2015a) upplever som dåligt. Samtidigt är det dock vanligt att patienter på 

programmet även har bensodiazepiner utskrivna av läkare vid en annan mottagning. Till 

exempel läkemedel mot depression eller mot sömnproblem (Socialstyrelsen, 2015a). 

 

Efter patienten uppfyllt alla kriterier påbörjas en period av fyra veckor med urinprover, detta 

görs för att upptäcka sidomissbruk och säkerställa att patienten faktiskt har ett pågående 

opioidberoende. Denna fas tycker vi är oerhört viktig för att eventuella sidomissbruk ska hittas, 

men även för att säkerställa att bara personer som har ett kvalificerat opioidberoende får påbörja 

behandlingen. Sedan följer tre månader av daglig närvaro, med urinprover två gånger i veckan. 

I denna fas av behandlingen tycker vi det finns en brist på psykosociala insatser, då dessa 

insatser spelar stor roll för att förhindra återfall (Hoffmann et al,. 5/2014), men det skulle också 

medföra att fler klarar av att fullfölja behandlingen. 

 

Om patienten sköter sig och följer reglerna får denne större ansvar för medicineringen, där 

patienten blir betrodd med läkemedel för flera dagar. Denna minskning av kontroll tror vi är 

väldigt viktig för patientens utveckling och underlättande att komma in i samhället. Vi tror 

daglig närvaro kan försvåra för patienten att bli anställd av en arbetsgivare, då det är väldigt 

tidskrävande och stigmatiserande att behöva besöka avdelningen varje dag. Ett arbete ser vi 

som en stark bidragande faktor för att patienten ska fungera i behandlingen. Ett arbete tror vi 

även förhöjer livskvalitén och ger en känsla av patienterna är en i samhället, vilket vi tror har 

en stark preventiv effekt på återfall. Detta var även något den intervjuade socialsekreteraren 

talade om, att det var svårt att motivera patienterna till sysselsättning men om det gick var det 

väldigt bra. 

 

5.3 Bemötande 

Svensk beroendemedicin (2013) skriver att i och med starten av metadonprogrammet i Sverige 

skapades även en modell, Ulleråkersmodellen, där ett förhållningssätt om hur bemötandet och 

rehabiliteringen av patienterna skulle gå till. De gick från regelstyrning till målstyrning, från 
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kontroll till stöd och från konfrontation till empati. I och med detta ändrades bemötandet mot 

opiatberoende. Det blev inriktat på att hjälpa, behandla och bry sig om patienterna. Patienterna 

fick större respekt och empati. Det var något som läkaren pratade om, att de visar en förståelse 

för att patienten inte klarar av att sluta med droger på egen hand och behöver hjälp. Detta tycker 

vi är en väldigt human och stödjande inställning. 

 

Den intervjuade läkaren upplevde dock att bristen på respekt och empati fortfarande lever kvar 

bland vissa instanser, bland annat inom sjukvården och hos socialtjänsten. Läkaren berättade 

att vissa anser att patienternas beroende är självförvållat, att vissa inte vill ta hand om dem för 

att de anser att patienterna själva har satt sig i den situationen. Denna syn på missbruk och 

beroende var dock ingenting vi upptäckte under intervjuerna, alla intervjupersoner hade en 

empatisk inställning och tog patienterna på allvar. Vi tror dock att synen på missbruk och 

beroende kan skilja sig mycket beroende på vem som frågas inom socialtjänsten och 

sjukvården. En av anledningarna till detta tror vi är att undervisningen i missbruk spelar en 

väldigt liten roll i socionomprogrammet. Att missbruksundervisningen spelar en sådan liten roll 

i utbildningen anser vi är både konstigt och tråkigt, då människor med missbruk och beroende 

är något nästan alla socionomer kommer stöta på i sitt yrkesliv.  

 

5.4 Varför patienter väljer substitutionsbehandling 

Varför patienter väljer LARO-programmet uppgav alla intervjuade vara på grund av att 

patienterna känner sig klara med missbrukarlivet. Läkaren uppgav att många har blivit sjuka i 

hepatit C, vissa i HIV. Det är vanligt med infektionssjukdomar som till exempel hepatit och 

HIV visar även studier (Internetmedicin, 2015). Socialsekreteraren uppgav att många har barn 

de förlorat vårdnaden om, vissa har träffat en ny partner de vill vara extra rädda om. Nästan alla 

har haft mycket kontakt med polisen, både på grund av att de har varit gärningspersoner men 

även brottsoffer. Den intervjuade kuratorn upplevde att patienter ansöker till programmet för 

att de känner sig klara med att missbruka. De anser också att det är bättre att få en laglig, 

kontrollerad dos från sjukvården än att köpa det illegalt på gatan. När de köper läkemedel 

illegalt är det heller inte ovanligt att kombinera med andra droger för att öka effekten, vilket 

kan bli väldigt farligt. 

 

Intervjupersonen på socialtjänsten upplevde att patienter ansöker till LARO-programmet för att 

de tror att denna typ av behandling kommer hjälpa dem att må bättre. Ett långvarigt missbruk 

kan ge stora psykiska problem, bland annat depression, ångest och personlighetsstörningar 

(Helig, 2011), vilket även kan vara en anledning till att patienter väljer substitutionsbehandling. 

Många tror att programmet även ska hjälpa dem med stabilitet och struktur i vardagen berättade 

socialsekreteraren. Detta då de istället för att ständigt vara på jakt efter illegala droger, kan få 

en kontrollerad dos på laglig väg. Genom detta kan de fokusera på annat, till exempel studier, 

arbete eller bostadssökning. Den intervjuade läkaren uppgav dock att det krävs mer än 

läkemedel för att må bra, då den dos patienterna får endast tar bort suget från opioider, 

läkemedlet har inga andra egenskaper.  
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Alla intervjuade personer upplevs vara överens om anledningen till att patienter väljer att börja 

med programmet, det är ingen som uppger något som sticker ut särskilt mycket. Patienterna 

anser sig vara klara med missbruket och vill styra upp sitt liv igen. 

 

5.5 Fördelar och nackdelar med substitutionsbehandling 

Den intervjuade läkaren berättade att substitutionsbehandling är den enda behandlingen med 

evidens att faktiskt kunna hjälpa personer med opioidberoende, detta bekräftar även studier 

(Mattick et al,. 2008). Socialsekreteraren ansåg att denna typ av behandling är bra för personer 

som haft en kaotisk livssituation där mycket brott begås och dagarna består av att vara på jakt 

efter droger. Patienterna på programmet får då en trygghet, en fast punkt, och får möjlighet att 

styra upp sitt liv. Kuratorn ansåg att substitutionsbehandling är bra för patienter som varit in 

och ut ur behandlingshem under en lång tid, tar illegala droger, och istället kan få läkemedel 

stabilt från programmet. Personen på behandlingshemmet ansåg att det är bra för äldre patienter 

som har provat alla andra behandlingsmetoder utan resultat, och får en chans till ett bra liv med 

hjälp av substitutionsbehandling. Läkaren ansåg att den största fördelen är när en person som 

missbrukat en stor del av sitt liv, har testat flera behandlingar utan resultat, lever ett liv med hög 

kriminalitet och ständigt utsätter sitt liv för fara, får en chans att komma ifrån denna livsstil med 

hjälp av substitutionsbehandling. Davids och Gastpar (2003) skriver även att risken för 

smittsamma blodsjukdomar minskar för patienter på substitutionsbehandling, då patienterna 

inte utsätts för smutsiga och redan använda sprutor. Läkaren upplevde även att i och med denna 

behandling får patienterna en chans att klara av ett arbete, få en fast bostad och ha fungerande 

relationer.  

 

En annan stark fördel är att kostnaderna som en aktiv missbrukare kostar samhället skulle 

minska oerhört, speciellt om personen kommer in i arbetsmarknaden och betalar skatt. Som 

forskning visar (Nilsson & Wadeskog, 2008) kostar en aktiv heroinmissbrukare samhället cirka 

2,1 miljoner kronor om året, denna kostnad minskar kraftigt för en patient i behandlingen. 

Denna minskning skulle kunna medföra mer resurser till att utveckla och forska om andra delar 

inom missbruksvården, då det just nu inte finns någon annan behandling förutom 

substitutionsbehandling med evidens för opioidberoende (Mattick, et al., 2008).  

 

Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att denna typ av behandling är bra för att patienterna 

får en chans att styra upp sina liv, laga trasiga relationer och självklart bli fri från droger. Även 

att de får en fast punkt och en trygghet benämndes flera gånger. Trots nackdelarna som kommit 

fram under intervjuerna ansåg intervjupersonerna ändå att substitutionsbehandling var något 

bra för patienter som provat flera behandlingsmetoder utan resultat.  

 

Socialstyrelsen (2015a) kritiserar LARO-programmet om bland annat bristen på 

brukarinflytande. Patienterna ges ingen möjlighet att bestämma om till exempel vilket 

läkemedel som ska användas, hur stor dos de ska få eller hur ofta de ska behöva hämta 

läkemedlet. Socialstyrelsen (2015a) skriver även att det nog inte är möjligt att patienterna kan 

få denna typ av inflytande över behandlingen. Detta är dock ingenting som någon av de 

intervjuade pratade om, men vi tror att om patienterna hade fått ett sådant stort inflytande över 

behandlingen hade det blivit svårt att ge patienterna rätt behandling. 
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Något som alltid dyker upp när substitutionsbehandling diskuteras är om patienterna är nyktra 

eller inte, om det inte bara är så att patienterna byter langare. Beroende på vart inom 

missbruksvården frågan ställs blir det olika svar. Läkaren på LARO-programmet ansåg att 

patienterna är nyktra, intervjupersonen från behandlingshemmet ansåg att de inte är det. 

Läkaren uppgav att en patient som är inställd på läkemedlet anses nykter även hos 

transportstyrelsen, då det inte är ovanligt att patienter tar körkort under tiden. Vi har diskuterat 

denna fråga under hela arbetet, utan att komma fram till något riktigt bra svar. Efter ett tag kom 

vi in på vad som menas med nykterhet. Anses du vara nykter när du får köra bil vilket en 

välinställd LARO-patient får göra? En person får även köra bil efter ha druckit en liten mängd 

alkohol med en promille under 0,2, men då anses personen ändå inte vara helt nykter. Samtidigt 

håller vi med läkaren som sa att det inte är någon som ifrågasätter en persons nykterhet som tar 

blodtrycksmedicin vilket kan göra personen yr. Synen på om patienterna är nyktra eller inte 

upplever vi beror på vart den som frågas är yrkesverksam, och vilken syn de själva har på 

missbruk och beroende. 

  

Den intervjuade personen som arbetade på ett behandlingshem ansåg att den största nackdelen 

med substitutionsbehandling var att många unga personer får behandlingen. Personen ansåg att 

när någon under cirka 40 år får denna typ av behandling är det som att samhället har gett upp 

hoppet på personen. Substitutionsbehandling bör vara den absolut sista utvägen enligt denne. 

Den intervjuade läkaren berättade att unga patienter ofta är svåra att behandla, då de sällan är 

motiverade, men att om de fungerar i programmet är det väldigt bra. Läkaren ansåg att unga 

patienter har mest att vinna på substitutionsbehandling, då de inte har blivit utsatta för alla 

negativa konsekvenser ett opioidberoende medför. Det går att diskutera länge kring detta ämne, 

vi har ambivalenta åsikter kring detta. Ska en person i 20-årsåldern behöva ta läkemedel varje 

dag i resten av sitt liv? Vad händer när denne sedan avslutar behandlingen? Det går inte att säga 

vad som är rätt och fel i frågor som dessa. Vi förstår att det är svårt att avsluta en 

substitutionsbehandling, men vi förstår att patienter inte vill behöva ta läkemedel i resten av 

sina liv. Vi tycker att ett liv utan läkemedel är något som bör eftersträvas, bland annat för att 

det finns biverkningar, men även då de medicinerar bort suget när det kanske finns 

bakomliggande psykiska faktorer till missbruket. Den intervjuade läkaren uppgav dock att de 

aldrig rekommenderar någon att sluta eller minska dosen i behandlingen, då de vet hur svårt det 

är att sluta.  

 

Socialsekreteraren berättade om två unga patienter som valde att trappa ner och avsluta sin 

behandling. Den ena personen studerar, har fått ett jobb, har tagit körkort, och upplevs ha ett 

ganska bra liv. Den andra personen föll tillbaka i missbruket igen och har varit på 

behandlingshem flera gånger. Solskenshistorierna vi fått höra får oss att tycka att ett par år av 

substitutionsbehandling är nog, sedan bör patienterna trappa ner. Katastrofhistorierna får oss att 

tycka att det kanske ändå är en livslång behandling. Vi tror dock inte att det handlar om 

substitutionsbehandling i sig, utan om det stöd och den uppföljning patienterna får när de valt 

att avsluta behandlingen. Vi håller med både läkaren och personen på behandlingshemmet i 

deras åsikter om ålder. Vi tror att unga personer har mycket att vinna på 

substitutionsbehandling. Vi tycker dock att unga personer inte ska behöva ta dessa läkemedel i 
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resten av sina liv, och om någon annan behandlingsform som inte är livslång fungerar är det 

bättre.  

 

Programmet får mycket kritik från bland annat media, vi anser att denna kritik istället bör flyttas 

till varför substitutionsbehandling behövs och varför det är den enda behandlingen med evidens. 

Som vi ser det täcker LARO-verksamheten upp en grupp individer den övriga missbruksvården 

inte klarar av. Varför är väldigt svårt att säga, men det kan vara att det är en grupp som inte 

prioriteras i samhället, en grupp som är svårbehandlad och kräver mycket resurser. 

 

5.6 Psykosocial behandling 

Socialstyrelsen (2015a) kritiserar bristen på de psykosociala insatserna. Patientens kontakt med 

personalen på programmet består ofta endast av utdelning av medicin samt provtagning av urin, 

samt väldigt lite, ofta inga alls, psykosociala insatser. I rapporten skriver de att eftersom de 

psykosociala insatserna knappt syns, pekar det mot att det saknas långsiktiga mål för 

rehabiliteringen. De patienter som varit i programmet under en längre tid uttryckte kritik mot 

att det var svårt att bryta med missbrukarrollen (Socialstyrelsen, 2015a). 

 

Den psykosociala behandlingen upplevde den intervjuade socialsekreteraren som väldigt viktig, 

medan läkaren som intervjuades ansåg att den inte var lika viktig. Läkaren ansåg att den 

psykosociala behandlingen behövdes i början, men en patient som gått på programmet under 

en längre tid ska inte tvingas till psykosocial behandling. Hoffmann, Frisell och Ljungberg 

(5/2014) skriver dock att kvarstannandet i behandlingen kan öka med fler psykosociala insatser. 

De skriver även att psykosociala insatser har en preventiv effekt på bland annat sidomissbruk. 

Tillgängligheten på psykosociala insatser är något Socialstyrelsens (2015a) även kritiserar. Det 

är även något som den intervjuade socialsekreteraren ansåg som bristfällig. Den intervjuade 

läkaren menade att bristen på psykosociala insatser bland annat berodde på svårigheten att hitta 

terapeuter med den nödvändiga kompetensen. Bristen på psykosociala insatser är även något 

som kritiseras från patienterna i Socialstyrelsens studie (2015a). Bristen på psykosociala 

insatser ser vi som ett stort problem, i HLSF-FS, 2016:1, kap 4 §5 står det att psykosociala 

insatser ska ingå i substitutionsbehandling men vi tolkar det som att det är något som inte riktigt 

fullföljs. Även den intervjuade socialsekreteraren upplevde detta som bristfälligt, en åsikt som 

får stöd i Socialstyrelsens studie (2015a). 

 

Den intervjuade läkaren berättade om att social kontakt efterfrågas ibland, men inte alltid, och 

att utbudet är ganska begränsat. Läkaren ansåg att psykosociala insatser inte alltid var 

nödvändigt. I början av behandlingen ansågs den som viktig, men för en patient som varit med 

i programmet i flera år och har ett fungerande liv inte ska tvingas till psykosociala insatser. Det 

ansågs i så fall vara ett pris som patienterna behövde betala för att få behandlingen. Läkaren 

ansåg att det saknas terapeuter som har den kunskap och erfarenheten som krävs, när det blir 

mycket prat om mediciner och doser. 

 

Patienter upplever en beroendeställning till personalen, och detta är något som kritiseras i både 

studier (Socialstyrelsen, 2015a) och i intervjun med socialsekreteraren. De menar att patienter 
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är rädda att prata om hur de mår, men även rädsla för att berätta om eventuella återfall, på grund 

av att det kan leda till hårdare kontroll och eventuell utskrivning. Socialsekreteraren upplevde 

även att de läkemedel patienterna får gör dem ganska känslomässigt neutrala, att patienterna 

inte har tillgång till de djupa känslorna som behövs i psykosocial behandling, vilket gör det 

svårt. Detta är dock ingenting som står i de eventuella biverkningarna om de läkemedel som 

ges. Socialsekreteraren menade dock att den dagliga kontakten patienterna har med personalen 

är väldigt ytlig på grund av denna rädsla. Den intervjuade läkaren höll inte med om detta, bland 

annat för att de såg lindrigare på återfall om patienten berättade det, än om det skulle upptäckas 

först på ett urinprov. Läkaren beskrev det som att de var medvetna om att alla snubblar ibland 

och att de då behöver få hjälp att resa sig. Här kan vi se ett problem ur ett återfallsperspektiv 

där det skulle kunna förhindra återfall om patienterna vågade prata om hur de mår utan att vara 

rädd för hårdare regler och kontroll (Hoffmann et al,. 5/2014). Samtidigt går det inte att ta bort 

reglerna och kontrollen som finns i dagsläget, vi tror inte att en behandlingsmetod som denna 

skulle fungera om inte regelbrott medför konsekvenser. Det kanske skulle vara bättre att träffa 

terapeuter som är utanför programmet vilket skulle medföra att denna beroendeställning skulle 

minimeras. Dock skulle det kanske medföra att LARO-personalen inte får reda på att patienten 

har ett sidomissbruk som kan vara livsfarligt.  

 

Vi anser att psykosociala insatser är väldigt viktigt, i alla fall för nyligen inskrivna patienter. Vi 

tror att det finns mycket som patienter skulle behöva prata med någon om. Att säga att 

psykosociala insatser inte behövs tycker vi är fel. Det kan alltid hända saker i en människas liv 

som denne behöver prata om. Vi tycker att personalen som ger patienten medicin bör fråga 

patienten med jämna mellanrum om denne skulle vilja ha någon att prata med, oavsett hur länge 

patienten har varit med i programmet. Psykosocial behandling tycker vi bör vara något som 

alltid rekommenderas för en nyligen inskriven patient. Detta eftersom det blir en stor förändring 

i patientens liv, och det kan vara svårt att hantera på egen hand.  

 

5.7 Sidomissbruk 

Något som inte får förekomma i behandlingen är sidomissbruk av andra substanser, detta beror 

främst på att det kan bli direkt livsfarligt med vissa kombinationer. Socialstyrelsen (2015a) 

skriver att det börjar bli väldigt sällsynt med patienter med bara ett opioidberoende, 

blandmissbruk blir allt vanligare. Vid bedömningen av sökande patienter undersöker de att 

patienterna endast har ett opioidberoende, och inte missbrukar andra substanser som de inte kan 

behandla med läkemedel. Patienterna måste genomgå fyra veckor med urinprover innan de får 

börja med behandlingen. Detta görs för att bland annat upptäcka eventuella sidomissbruk. Ett 

problem läkaren pratade om var patienter som hade ett sidomissbruk av så kallade 

internetdroger, vilket kunde vara svårt att upptäcka i urinprover. Vi upplever dock att det är 

något som är väldigt svårt att göra något åt och verkar vara ett problem inom hela 

missbruksvården. Hoffmann, Frisell och Ljungberg (5/2014) skriver dock att psykosociala 

insatser har en preventiv effekt på bland annat sidomissbruk, vilket innebär att avsaknaden av 

psykosociala insatser som upplevs av intervjupersoner såväl som studier leder till ökad risk för 

sidomissbruk. Läkaren upplevde dock att de flesta patienter berättar om sina eventuella återfall 

och de försöker då jobba utifrån det, främst genom återfallsprevention.  
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Läkaren berättade att alla nya patienter behandlas med buprenorfin eller kombinationen 

buprenorfin-naloxon. Denna kombination med naloxon gör att läkemedlet inte ger någon effekt 

vid injektion (Fass, 2015b), och denna kombination ges för att förebygga otillåten användning 

av läkemedlet. Socialsekreteraren berättade att när en patient får andra läkemedel utskrivna ska 

den läkaren samråda med en läkare på LARO, då vissa kombinationer som sagt kan bli 

livsfarliga. Det är inte ovanligt att det skrivs ut andra läkemedel än buprenorfin eller metadon 

till patienter som är inskrivna på programmet, cirka 40 procent får något annat läkemedel 

utskrivet. Det vanligaste är bensodiazepiner men opioider var också vanligt. Det var vanligt att 

de skrevs ut av andra vårdenheter än från LARO-verksamheten (Socialstyrelsen, 2015a). 

Bensodiazepiner uppgav alla intervjuade personer kan bli livsfarligt i kombination med 

opioider. Det krävs att läkare som skriver ut läkemedel till sina patienter är noggranna och 

kontrollerar att patienterna inte är inskrivna på LARO-programmet.  

 

5.8 Läckage av läkemedel 

Den intervjuade läkaren talade om läckage av läkemedel som ett litet problem, men att det 

självklart förekom. Läkaren ansåg att det var en lindrig konsekvens av en behandling som 

denna. I en studie som CAN (2014b) gjort framkommer det dock att majoriteten av alla 

deltagande patienter någon gång hade delat med sig av sin medicin till någon annan. Att läckage 

av läkemedel förekommer styrks av läkaren och av bland annat CAN (2014b). Dock visar 

studien att det förekommer i liten skala och att läckaget når en väldigt liten grupp av människor. 

Alla var dock överens om att läckaget var väldigt svårt att förhindra och att ökade kontroller 

skulle vara ge en negativ effekt för de som varit i behandlingen under längre tid. Patienter med 

ett sidomissbruk ansågs dock vara mer benägna att dela med sig eller sälja sina mediciner 

(CAN, 2014b).  

 

Den kontroll personalen gör vid utdelning av medicin är mycket noggrann. De läkemedel som 

ges är antingen i tablettform som ska smälta på tungan eller i flytande form. Patienten ska sitta 

kvar tills tabletten har smält eller tills de svalt lösningen, och sedan dricka vatten. Detta gör att 

det är svårt att ta med läkemedel ut. Det förekommer dock att patienter vill dela dosen, att de 

vill ta halva på plats och halva senare. Detta är något som inte accepteras och upptäcks det kan 

patienten få ökad kontroll under en tid. CAN (2014b) skriver i deras studie att högre kontroll 

än i nuläget inte skulle medföra mindre läckage, utan att det istället skulle ge negativa 

konsekvenser för patienterna som sköter sig i programmet. Den intervjuade läkaren höll med 

om detta, att om patienterna till exempel skulle tvingas besöka verksamheten varje dag skulle 

detta inte bli hållbart i längden. De intervjuades åsikter och upplevelser stämmer överens till 

viss del med studien (CAN, 2014b). Att ökad kontroll skulle medföra negativa konsekvenser 

var de överens om, dock inte upplevelsen av läckaget. Detta kan dock bero på att 

läkemedelsläckage sällan upptäcks. Det kan också bero på vart i landet patienterna i studien var 

bosatta, då verksamheterna kan skilja sig vart i landet de befinner sig.  
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5.9 Slutord 

Substitutionsbehandling bör prioriteras bland patienter som har haft ett långvarigt 

opioidberoende, tycker vi. Detta på grund av att de är en väldigt stigmatiserad och 

svårbehandlad grupp, och i programmet får de en chans att komma in i samhället igen och få 

en förbättrad livskvalitet. I och med de svårigheter vi haft under studiens gång angående att 

hitta internationella vetenskapliga källor anser vi att det bör finnas mer forskning kring detta 

som är tillgängligt även för allmänheten. Detta med tanke på att detta är en så pass omdiskuterad 

och kritiserad behandlingsmetod.  

 

Vi tror att det skulle vara intressant att starta upp en ny verksamhet, där det startar som LARO-

behandling ser ut idag. I denna verksamhet får patienten chans att ändra sin tillvaro, skaffa sig 

ett jobb, knyta nya sociala relationer utanför missbrukarkretsar och bilda sig en stabil tillvaro. 

Efter en längre period av stabil tillvaro, där patienten har ett ordnat liv, börjar nästa steg med 

nedtrappning med mycket psykosociala insatser för att förhindra återfall. Vi tror att detta skulle 

fungera bra, då patienten har mycket skyddsfaktorer, vilket vi tror gör det lättare att avsluta en 

substitutionsbehandling.  

 

Vi tror att det hade varit väldigt intressant att följa upp denna studie med en studie på 

brukarnivå, där patienterna framför deras syn på hur programmets utformning och vilka för och 

nackdelar det finns. Detta hade medfört en djupare förståelse av programmet, samt en möjlighet 

till eventuella förändringar. 
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Bilaga 1  
 

Intervjufrågor – Läkare på LARO 

 

- Hur länge har du arbetat med LARO?  

- Ca hur många klienter är aktiva på LARO just nu?  

- Vad krävs för att någon ska bli antagen på LARO?  

- Dokumenterat opiatberoende i ett år krävs, hur tänker du kring det? För/nackdelar? 

- Hur tycker du att det funkar för dem? 

- Varför väljer klienter att börja på programmet?  

- Vilka fördelar ser du med substitutionsbehandling?  

o Vilka nackdelar?  

- Vilken syn har LARO-programmet på missbruk? Vad har ni för teorier om 

bakomliggande faktorer? Arv/miljö? 

- Vilka regler har ni för de klienter som är på LARO? Hur kontrolleras det?  

- Vad krävs för att bli ofrivilligt utskriven?  

o Är det vanligt? Vad händer med de klienter som blir utskrivna?  

- Erbjuder ni psykosociala insatser? 

o Hur fungerar det? Hur sker dessa och vad pratar ni om? 

- Hur ser den “typiska” klienten ut? Tex bakgrund, beroende  

- Vilka läkemedel används? Vilket är den vanligaste?  

- Om en klient har till exempel ett subutexberoende, vilket läkemedel ges till denne då?  

- Vad gör vissa läkemedel väljs framför andra? 

- Anser du att något läkemedel är bättre än andra?  

 

Intervjufrågor - Socialsekreterare  

 

- Hur länge har du arbetat på socialtjänsten? 

- Hur går det till när klienter vill börja på LARO? 

- Ca hur många klienter har du kontakt med just nu som är aktiva på LARO?  

- Hur går det till när en klient blir antagen på LARO-programmet? 

- Dokumenterat opiatberoende i ett år krävs, hur tänker du kring det? För/nackdelar? 

- Varför väljer klienter att börja på LARO? 

- Hur tycker du att det fungerar för dem?  

- Vilka för/nackdelar ser du med LARO? 

- Vilken syn har LARO-programmet på missbruk? Vad har ni för teorier om 

bakomliggande faktorer? Arv/miljö? 

- Dokumenterat opiatberoende i ett år krävs, hur tänker du kring det? För/nackdelar? 

- Vad ingår i LARO-programmet förutom just substitutionsbehandling? Några 

psykosociala insatser? 

- Vad har klienter på LARO för skyldigheter/rättigheter? 

 

Intervjufrågor – Kurator på LARO 

 

- Hur länge har du arbetat med LARO?  

- Ca hur många klienter är aktiva på LARO just nu?  

- Vad krävs för att någon ska bli antagen på LARO?  
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- Dokumenterat opiatberoende i ett år krävs, hur tänker du kring det? För/nackdelar? 

- Hur tycker du att det funkar för klienter på programmet? 

- Varför väljer klienter att börja på programmet?  

- Vilka fördelar ser du med substitutionsbehandling?  

o Vilka nackdelar?  

- Vilka regler har ni för de klienter som är på LARO? Hur kontrolleras det?  

- Vad krävs för att bli ofrivilligt utskriven?  

o Är det vanligt? Vad händer med de klienter som blir utskrivna?  

- Hur ser den “typiska” klienten ut? Tex bakgrund, beroende  

 

Intervjufrågor – Personal på behandlingshem 

- Vilka fördelar och nackdelar ser du med LARO? 

- Hur länge har du arbetat med missbruk och beroende? 

- Hur arbetar ni med LARO-patienter? 

 


