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18 av landets landsting kom-
mer inom kort att ha endast 2
vårdplatser att samsas om för
metadonpatienter. Metadonpro-
grammet i Uppsala tvingas den
15 december att minska antalet
vårdplatser drastiskt och perso-
nal med längst erfarenhet i Eu-
ropa av metadonbehandling ris-
kerar att skingras.

Det finns fyra metadonprogram i
landet, i Uppsala, Stockholm, Lund
samt i Malmö. Remitteringen av heroi-
nister till framför allt Uppsala har varit
liten och det har nu resulterat i att 6 av
Uppsalas 8 vårdplatser försvinner. 

Enligt landstingen själva är inte kost-
naden det viktigaste skälet till att inte
remittera heroinmissbrukare till meta-
donprogrammen. Det framgår i alla fall
av den enkät Socialstyrelsen skickade
ut i april i år. 

19 landsting besvarade enkäten och
av dessa uppgav  4 att kostnaden var för
stor (2 att kostnaden var det viktigaste
skälet), 10 att kostnaden inte var för stor
(13 att kostnaden inte var det viktigaste
skälet). Vilka de viktigaste skälen är
tycks ännu ingen säkert känna till. 

– 12 av landstingen lämnade ytterli-
gare kommentarer, men dessa är ännu
inte sammanställda, säger Bengt Wen-
nermark på Socialstyrelsen. Tendensen i
materialet är att man anger att det är brist
på lämpliga patienter för metadonbe-
handling.

Kostnadskrävande vård
Chefen för metadonprogrammet i

Uppsala, Leif Grönbladh, tror ändå att
det är just landstingens pressade ekono-
mi som är det tyngst vägande skälet. 

– Vården är tämligen kostnadskrä-
vande, kanske upp emot 100 000 kronor
per patient det första året, och den en-
skilde läkaren ser hur kostnaden belas-
tar den egna kliniken. Då är det på vård
som t ex metadonbehandling många
sparar in, säger Leif Grönbladh.

Metadonbehandling är en omdebat-
terad metod. Men bara 7 av de 19 lands-
ting som svarade på Socialstyrelsens
enkät sa sig behöva mer information om
metoden och behandlingens effekter.
Leif Grönbladh:

– Det blev en svängning i attityden i
samband med HIV. Och i Europa växer
antalet metadonbehandlingar kraftigt,

inte minst som ett skydd mot HIV. I t ex
Tyskland handlar det idag om 20 000 pa-
tienter, mot 4–5 000 för några år sedan.

De vårdplatser som blir kvar i Upp-
sala förläggs nu till en allmänpsykiat-
risk avdelning.

Motsatt problem i Lund
Metadonprogrammet i Lund har haft

motsatt problem: för få vårdplatser. En-
heten har därför ibland tagit Uppsalas
resurser till hjälp och Göran Blennow,
chef för enheten i Lund, menar att en
kraftig nerdragning i Uppsala är myck-
et allvarlig.

– Eftersom det finns så få program
blir det ett stort tomrum om ett försvin-
ner. Vi utnyttjade platser i Uppsala se-
nast i somras då vi hade kö till oss. Så
länge vi kan tillföra något till våra miss-
brukare kan vi inte skriva ut dem.

Göran Blennow tror att de långa av-
stånden är till stor nackdel för program-
met i Uppsala.

– Själva har vi bara patienter från
Skåne, vi kan ha en nära kontakt med
dem som skriver remisser och de förstår
vad pengarna går till.

Socialstyrelsen har som tillsynsmyn-

dighet ett ansvar för att metadonpatien-
terna kan erbjudas adekvat vård. Både
Göran Blennow i Lund och Leif Grön-
bladh i Uppsala skulle önska att staten
tog ett större ekonomiskt ansvar för me-
tadonprogrammen, eller åtminstone
gick in som en garant för verksamheten.

Staten har inte råd 
Diskussioner om ett statligt åtagande

har länge förts med regeringen och So-
cialstyrelsen, men senast 1993 bedöm-
des det som omöjligt på grund av det
allmänna statsfinansiella läget. Då hade
regeringen ställts inför en begäran från
Läkare mot aids om ett stöd till samtli-
ga program på 50 000 kronor per pati-
ent och år.  

– Men vi åtog oss då att följa pro-
grammen och vilka effekter köpa–sälj-
systemet kunde få på dessa, säger Bengt
Wennermark på Socialstyrelsen. Och vi
fortsätter att följa utvecklingen noga, en
dåligt skött metadonbehandling är
mycket riskabel. Det skulle bl a kunna
leda till krav på att metadonprogram-
men upphör.

De berörda sjukvårdshuvudmännen
har nu ett ansvar att följa utvecklingen
och ta ställning till vad en minskad me-
tadonbehandling får för konsekvenser
för vårdens kvalitet. 

Det finns dock läkare inom Uppsalas
upptagningsområde som är kritiska till
att skicka missbrukare till metadonbe-
handlingen i Uppsala. En av dem är
chefsöverläkare John Jensen i Sollefteå.

– Vi har totalt remitterat fyra patienter
till metadonprogrammet i Uppsala och
för ingen av dessa har det gått bra. Samt-
liga har fortsatt med missbruket och sam-
tidigt tagit metadon, säger John Jensen.

– Det är för långa avstånd för att kon-
trollen ska kunna fungera bra. Det vore
bättre om metadonprogrammen decen-
traliserades och lades närmare missbru-
karens hemort.

Peter Örn

Metadonprogram minskas kraftigt

För få missbrukare
remitteras till Uppsala

Leif Grönbladh, chef för
metadonprogrammet i Uppsala, hoppas
kunna återuppbygga verksamheten om
tillströmningen av patienter vänder.
– Problemet är att många heroinister inte
får remiss till oss. Vissa hamnar istället i
LVM-vård, vilket är medicinskt mycket
sämre, säger Leif Grönbladh.

ADMINISTRATIV MEDICIN. Un-
der riksstämman tillsattes en interim-
styrelse med Lars Collste, divisionschef
vid Huddinge sjukhus, i spetsen för
Svensk förening för administrativ me-
dicin. Det är arbetsnamnet för en veten-
skaplig förening som enligt planerna
ska konstitueras i vår. Syftet är att bilda
en förening för bl a kunskapsutbyte
inom området ledning och administra-
tion av sjukvården.•


