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❙ ❙ År 2001 presenterades resultatet av en
studie som genomförts av beroende-
vården inom Stockholms läns landsting.
Studien berörde Subutexbehandling av
opiatberoende. Resultaten var mycket
goda i den meningen att heroinmissbru-
karna kvarstannade i behandling och att
antalet »drop-outs« var relativt litet.

Avsikten är att kunna erbjuda Subu-
texbehandlingen i ett tidigare skede av
missbrukskarriären än metadonbehand-
ling, som kräver dokumenterat heroin-
missbruk sedan åtminstone fyra år till-
baka samt att klienten skall ha provat oli-
ka behandlingar men misslyckats. 

Grunden för Subutexbehandlingen är
att missbruket/beroendet  skall vara ma-
nifest och att det föreligger ett opiatbe-
roende enligt DSM-IV sedan minst två
år.

Får ansöka om behandling
Subutexbehandling  ingår idag i det
gängse utbudet av farmakologisk be-
handling som landstinget/beroendevår-
den erbjuder. För att komma i fråga mås-
te klienten själv ansöka. Klienterna kan
även vända sig till primärvården alterna-
tivt privatpraktiserande läkare och ansö-
ka om denna behandling. Till skillnad
från landstingets metadonprogram är
Subutexbehandling för närvarande inte
så omgärdat av regler. Däremot rekom-
menderas det i Fass att Subutex, för att få
optimal effekt, bör kombineras med psy-
kosocial behandling, vilket idag inte all-
tid är en realitet.

Begränsat utrymme i kunskapsöversikt
I Socialstyrelsens remisshandling avse-
ende kunskapsöversikt om läkemedels-
assisterad behandling av opiatberoende
(74-9570/2002) redovisas upplägg-
ningen av landstingets metadonpro-
gram samt ges förslag på att denna mo-
dell i framtiden även skall gälla vid för-
skrivning av Subutex. I remissförslaget
omnämns även att klienten bör erbjudas

behandling enligt evidensbaserad meto-
dik. 

Tyvärr får utformningen av behand-
lingsprogram där Subutex är en ingredi-
ens alltför litet utrymme i kunskapsöver-
sikten. Oftast är tanken, utan att det är ut-
talat, att det är socialtjänsten som skall ta
ansvar för denna.

Heroinmissbrukarna är otvetydigt
den klientgrupp som i vissa avseenden
varit föremål för flest insatser från
socialtjänstens sida – av både frivillig
och tvångsmässig karaktär (LVM).

Klientgruppens utsatthet, mängden
konsekvenser som beroendet i sig gene-
rerar samt den alltid närvarande risken
för överdoser bidrar till att socialtjänsten
agerar mer eller mindre genomtänkt be-
roende på situationen. 

Påtryckningar
Oftast är socialtjänsten utsatt för på-
tryckningar från bland annat anhöriga
och landstinget, vilket leder till en
ogynnsam utredningssituation. Det blir
mer en jakt på snabba lösningar än ge-
nomtänkta behandlingsplaneringar. I
någon mening är Subutexbehandling ett
svar på behovet av snabba lösningar. 

De hittills gjorda erfarenheterna av
Subutexbehandling är dock häpnads-
väckande, och för många har det blivit
en möjlighet att återerövra livet.   

Fortsättningsvis är det angeläget att
rikta fokus mot hur behandlingen skall
utformas så att Subutexbehandling bibe-
håller sina goda effekter även på lång
sikt. Målet måste vara att den enskilde
själv tar ansvar för och utformar sitt liv. 

Öppenvård
Subutexbehandling gör det möjligt att
arbeta med klienter i hemmiljön. Ett ex-
empel är att Sundbybergs Vuxensektion
utformat ett öppenvårdsprogram enligt
evidensbaserad metodik (den teoretiska
grunden är kognitiv beteendeterapi).
Programmet pågår halva dagar under
åtta veckor, genomförs i grupp (8–10
personer) och är manualbaserat, vilket
innebär att man följer olika teman. Te-
mana berör olika aspekter på missbruket

såsom beroende, sug, återfall, konse-
kvenser. 

Syftet är att medvetandegöra den en-
skilde samt lära ut olika tekniker för att
kunna handskas med beroendet efter av-
slutat program. Deltagande i drog-/nyk-
terhetskontroller är ett huvudkrav under
programmets gång.  

Programmet, som vänder sig till alko-
hol- och narkotikamissbrukare, har ock-
så erbjudits till heroinmissbrukare som
genomgår Subutexbehandling. Om kli-
enten bedöms ha en instabil boendesitu-
ation som skulle omöjliggöra öppen-
vårdsbehandling erbjuds skyddat boen-
de på inackorderingshem åtminstone un-
der tiden i programmet. 

Hittills är resultaten av denna modell
– dvs Subutexbehandling, ett kognitivt
inriktat behandlingsprogram samt i fö-
rekommande fall skyddat boende –
mycket preliminära. Slutsatsen på kort
sikt, och vad vi kunnat konstatera, är att
det är möjligt att arbeta med heroinmiss-
brukare i öppenvård med beaktande av
ovanstående förutsättningar. De som
deltagit  har följt strukturen samt varit
aktiva och engagerade i programmets
olika delar. 

En första länk
Det är väsentligt att understryka att pro-
grammet är en första länk i en vårdked-
ja. Efter genomgånget program är det
nödvändigt med fortsatta insatser, ex-
empelvis vid behov av fortsatt boende i
drogskyddad miljö (inackorderings-
hem), arbetsträning, studier, deltagande
i programmets eftervård (en kväll i veck-
an) alternativt kontakt med någon länk-
organisation. En annan slutsats är att det
varit möjligt att ha både alkohol- och
narkotikamissbrukare i programmet. 

Den framtida missbrukarvården
För framtiden innebär det en oerhörd ut-
maning för den kommunala missbrukar-
vården att vara med i dialogen och utfor-
ma och utveckla programverksamheter.
I olika sammanhang har den kommuna-
la missbrukarvården underkänts, och
åsikter som att verksamheten bygger
mer på tro än på vetande har fått stort ut-
rymme i massmedierna. 

Det är dags att vända på denna nega-
tiva utveckling och ge den kommunala
missbrukarvården förtroendet att vara
med som en jämbördig part i diskussio-
nen kring den framtida utformningen av
missbrukarvården. •

Subutex första länken i vårdkedjan 
vid behandling av opiatberoende

Subutexbehandling ingår i det gängse utbudet av farmakologisk be-
handling som Stockholms läns landsting/beroendevården erbjuder
heroinmissbrukare. Jämfört med metadonbehandling är behandling
med Subutex inte lika omgärdad av regler. För optimal effekt bör den
kombineras med psykosocial behandling.
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