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Studiens syftar till att belysa yrkesverksammas tankar och erfarenheter 

gentemot substitutionsbehandling utifrån ett etiskt perspektiv. Den 

metodologiska utgångspunkten i studien är hermeneutiken, kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer. Sex stycken yrkesverksamma 

på LARO mottagningar intervjuades runt om i Sverige. De teoretiska 

utgångspunkterna i studien är konsekvensetiken och rättvisa begreppet 

och resultatet har analyserats utifrån dessa teorier. De viktigaste 

slutsatserna är att substitutionsbehandling är mer än bara läkemedel då 

det enbart är en del av det stora hela. Substitutionsbehandling gynnar 

såväl individerna i behandling som samhället genom att kriminaliteten 

minskar samt att hälsan förbättras för individer med ett opioidberoende. 

En annan slutsats är att revideringen av socialstyrelsens riktlinjer har 

visat sig att ge en god effekt i praktiken. 
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Förord 
Vi vill börja med ett stort tack till vår handledare Katarina Olausson för all hjälp och de 

tips du har kommit med under studiens gång. Vidare vill vi tacka samtliga respondenter 

som har ställt och gjort undersökningen möjlig att genomföra. 

Ett stort tack till er alla för all hjälp! 
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Introduktion 
 

Johnson (2005) menar att det finns två skilda debatter gällande substitutionsbehandling. 

Kritiker till behandlingsformen hävdar att man byter ut en drog mot en annan. Kritiker 

menar att det även skickas dubbla budskap till missbrukarna genom att skriva ut 

narkotikaklassade preparat till dessa individer. De hävdar att det bara är ett sätt att 

underhålla deras missbruk. Metadonläkarna hävdade dock att medicinen inte ansågs ge 

negativa konsekvenser samt att det inte fanns andra effektiva behandlingsmetoder för 

opiatmissbrukare.  

 

Den andra debatten handlar om harm reduction som i Sverige kallas för skadereduktion. 

Skadereduktion växte fram inom narkomanvården under 1980 - talet. Det blev en 

internationell rörelse som skapades med utgångspunkten för rädslan av HIV - epidemin. 

Denna rörelse växte fram utifrån kritiska röster beträffande förespråkandet av drogfria 

behandlingar. De var många kritiker som hävdade att det gynnade både samhället och 

missbrukarna om fokus låg på att reducera riskerna och skadorna som kan uppstå av 

missbruket. Kritikerna hävdade att det var bättre att fokusera på skadereduktion än att 

fokusera på drogfria samhällen. Trots att metadonbehandling har visat positiva resultat 

finns det fortfarande många kritiker till skadereduktion (Johnson, 2005).  

 

Svensson (2005) betonar att narkotikamissbruk är något som har blivit allt mer vanligt i 

nutidens samhälle. Under åren 1966-1980 förespråkades ett drogfritt samhälle i den 

svenska narkotikapolitiken, men även de yrkesverksamma inom narkomanvården 

förespråkade för drogfrihet. Detta medförde ett stort motstånd när metadonbehandlingen 

introducerades i Sverige, metadonbehandlingen var tänkt som substitutionsbehandling 

till opiatmissbrukare (Svensson, 2005).  

 

Johnson (2005) och såväl Svensson (2005) skriver om substitutionsbehandling och 

förklarar att det inte handlade om att stödja sig på vad forskningen visat gällande 

substitutionsbehandling. Författaren menar att det i stället handlade om moral och 

ideologi, att individer hade de så kallade ”rätta” åsikterna.  Många kritiker hävdade att 

forskning som visat positiva resultat av metadonprogram var falska och omgjorda. 

Under 1980 talet blev dock motståndet till metadonbehandling allt mindre eftersom 

samhället började ta till sig av resultat som forskningen visade. Det gick inte längre att 

neka till de positiva resultaten som forskningen påvisat av behandlingen (Johnson, 

2005). 

 

Intresset för det valda problemområdet väcktes genom tidigare uppsatsskrivande. 

Individer som genomför substitutionsbehandling ska ges möjlighet till att få leva ett 

värdigt liv trots sitt missbruk. Det är främst de yrkesverksamma som får den första 

kontakten med klienterna. Det är viktigt att klienterna erbjuds den bästa möjliga hjälpen 

som kan ges, men även att det ges tid till relationskapande med klienterna. Det är vid 

relationskapande och god kommunikation som den bästa hjälpen kan ges. Syftet med 

studien är att genom ett etiskt perspektiv undersöka de yrkesverksammas tankar och 

erfarenheter gentemot substitutionsbehandling. 

 

 

Ett pedagogiskt perspektiv 

Därför är detta viktigt ur socialpedagogisk synpunkt. Såväl Holmqvist (2007) och 

Billinger (2010) betonar att relationen mellan behandlare och klienten har en avgörande 
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roll i form av hur behandlingen går för klienten. Holmqvist (2007) hävdar att forskning 

har visat att en god relation mellan parterna har stor betydelse i form av huruvida 

behandlingen lyckas eller inte. Billinger (2010) hävdar att det är viktigt att den 

yrkesverksamma i möte med klienten går in med en vilja att skapa en relation till denne. 

Vidare menar författaren att genom relationskapande lär den yrkesverksamma känna 

klienten och kan på så vis hjälpa att välja den mest lämpliga insatsen. Både Holmqvist 

(2007) och Billinger (2010) skriver att det är viktigt att den yrkesverksamma förhåller 

sig till struktur och ramar, men att inte låta sina egna personliga värderingar komma 

mellan, utan att se klienten som en individ. Båda författarna betonar även att det är 

viktigt att den yrkesverksamma visar ett intresse för sin klient, och tror på denne då det 

ökar motivationen hos klienten. Holmqvist (2007) betonar dock att trots att den största 

förändringen ligger hos klienten själv så har den yrkesverksamma en avgörande faktor 

gällande hur behandlingen går för klienten. 

 

Studien omfattar flera delar av pedagogikens kunskapsområde, framförallt 

relationskapande och bemötande. Det motivationsarbete som sker inom 

substitutionsbehandling har en betydande roll när det kommer till att hjälpa individer till 

att leva ett drogfritt liv. Det handlar inte enbart om substitutionsbehandling, utan även 

samverkan med andra aktörer för att erbjuda hjälpen som individen kan tänkas behöva 

för att klara av att komma ur sitt missbruk. Pedagogiken i substitutionsbehandling ligger 

att se hela individen, att ha en helhetssyn och erbjuda det stöd som individen kan tänkas 

behövas. Substitutionsbehandling omfattar mer än bara läkemedel, det erbjuds andra 

behandlingar i form av återfallsprevention (ÅP), motiverande samtal (MI), samtalsstöd 

och kognitiv beteendeterapi (kbt) etc. Det handlar om att fånga upp individen på dennes 

nivå och hjälpa och motivera denne i sin behandling.  

 

Centrala begrepp 

Yrkesverksamma och klient 

I studier som gjorts benämner man de som arbetar med substitutionsbehandling på olika 

sätt. Vi har i denna studie valt att benämna dem som yrkesverksamma, detta omfattar de 

individer som arbetar med substitutionsbehandling. Vidare har vi valt att benämna 

opioidberoende som klienter då det är denna benämning som använts i ett flertal studier. 

 
LARO/Substitutionsbehandling 

LARO står för läkemedelsassisterad behandling. Det är en behandling för individer med 

ett opioidberoende. Behandlingen sker med läkemedel i form av exempelvis metadon, 

som är ett narkotikaklassat preparat (Socialstyrelsen, 2015). Det finns flera benämningar 

av LARO, som exempelvis substitutionsbehandling eller underhållsbehandling. Vidare i 

studien kommer vi att benämna det för substitutionsbehandling. 

 
Opiater/Opioider 

Opiater kommer från växten opiumvallmo. Opium har under många år använts som 

läkemedel samt rusmedel, det är en torkad saft från opiumvallmo. Det kommer naturliga 

opiater ur opiumvallmo som innehåller opiater som morfin och opium och kodein 

(Hartelius, 2015). 

 
Heroin 

Heroin är bland det vanligaste preparatet som används av opioidberoende. Det är en 

halvsyntetisk form av morfin (Johnson, 2005). 
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Metadon 

Metadon är en morfinliknande läkemedel som används i substitutionsbehandling till 

individer med ett opioidberoende. Läkemedlet intas i form av oral lösning (FASS, 

2017). 

 
Suboxone 

Suboxone är ett läkemedel där de verksamma substanserna är buprenorfin och naloxon. 

Läkemedlet erbjuds individer med ett opioidberoende och verkar genom att det dämpar 

suget efter heroin. Läkemedlet tas i tablettform som placeras under tungan (FASS, 

2017). 

 

Bakgrund 

I följande del kommer historien om substitutionsbehandling och de riktlinjer som finns 

om behandlingen från socialstyrelsen att tas upp. Den pågående debatten som råder 

internationellt såväl som nationellt kring substitutionsbehandling kommer att beskrivas. 

Delen omfattar den positiva, den tveksamma och den negativa kritiken som finns runt 

om i världen. Det kommer även att tas upp skälet till varför man valde att börja med 

denna behandlingsform samt hur man arbetar på ett förebyggande sätt för att hjälpa 

individer med ett opioidberoende. Det beskrivs också vilken makt de yrkesverksamma 

har samt hur yrkesverksammas bemötande och personliga värderingar kan påverka 

klienter i behandling. 

 
Historia 

Svensson (2005) menar att under 1700 talet klassades inte heroin som ett 

missbrukspreparat utan det ansågs vara en gammal medicin som användes i form av 

smärtstillande eller som sömnmedel. Heroin är en opiat som kommer från opium som 

användes i medicinska medel. Dock så är heroin i nutid ett narkotikaklassat preparat. 

Heroin är den vanligaste drogen vid opiatberoende och betraktas som en drog som 

frambringar olika känslor, det kan vara positiva såväl som negativa. Författaren hävdar 

att heroin är den drog som leder till flest antal narkotikarelaterade dödsfall i Sverige 

(Svensson, 2005). 

 
År 1966 startade Sverige det första metadonprogrammet i Uppsala. 

Behandlingsmetoden skapade stora konflikter i Sverige då samhället samt den svenska 

narkotikapolitiken förespråkade för ett drogfritt samhälle. Kritikerna till 

metadonprogrammet var socialtjänsten, den drogfria narkomanvården, 

frivillighetsorganisationer, politiker och massmedier. Dessa aktörer ansåg att det var 

narkotika som gavs ut och att detta inte hörde hemma i den svenska narkomanvården 

(Johnson, 2005). År 1999 kom en annan form av substitutionsbehandling till Sverige 

där det användes Subutex istället för metadon som enligt forskningen visade sig ha en 

liknande effekt som metadon. Behandlingen hjälper individen att lindra 

abstinensbesvären samt sänka suget efter heroin och det anses vara en långvarig 

behandlingsform. Behandlingen blev under året godkänd av läkemedelsverket för att ge 

till opiatberoende (Johnson, 2005). 

 

Johnson (2010) betonar att idag sker behandling vid opioidberoende vanligast med 

metadon eller suboxone. Författaren menar att missbruket inte bara drabbar individen i 

sig utan även individerna i dennes närhet samt samhället. Vidare menar Johnson (2010) 
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att det finns ett flertal studier som påvisar de positiva effekterna som 

substitutionsbehandling har gett. 

 

Socialstyrelsen (2016) reviderade riktlinjerna ” Behandling vid allvarligt beroende ” 

som numera gör det möjligt att nå en större grupp av opioidberoende (tidigare benämnt 

opiat). Med de nya riktlinjerna framgår det att läkemedlet ges i kombination med att 

individen erbjuds psykosocial behandling. Hjälpen och stödet skall komma från 

hemkommunen då det anses kunna behöva ge mer hjälp än bara 

läkemedelsbehandlingen. Ett års krav på dokumenterat opioidmissbruk som tidigare 

gällde för inskrivning tas bort från riktlinjerna. Numera är det upp till den ansvarige 

läkaren att göra sin bedömning kring klientens missbruk och långvarighet. Efter denna 

bedömning är det läkaren som bestämmer om klienten anses ha rätt till behandling. Med 

de nya riktlinjerna finns det också möjlighet att låta klienterna gradvis hantera sin 

medicin på egen hand efter tre månader i stället för det tidigare kravet på sex månader. 

Det är läkaren som gör bedömningen om klienten efter tre månader är kapabel till att 

klara av det. Socialstyrelsen (2016) hävdar att genom ändringarna i föreskrifterna ges en 

större tillgänglighet och tillgång till att få behandlingen. 

 
Debatt 

Rieckman, Kovas, Mcfarland och Abraham (2011) och Druncker (2013) hävdar att trots 

den forskning som visat att behandling med buprenorfin och metadon är en effektiv 

behandlingsform, så är själva genomförandet av behandling för opioidberoende väldigt 

svagt. Såväl Rieckman, Kovas, Mcfarland och Abraham (2011) och Druncker (2013) tar 

upp att man i USA har sett en kraftig ökning av både heroin och dödsfall under de 

senaste åren för individer med ett opioidberoende, men att samhället inte verkar ta till 

sig vad som sker. Johnson (2010) menar att det inte går att bortse från den positiva 

effekten av substitutionsbehandling. Det har gjorts studier som påvisar att dödligheten 

bland individer med ett opioidberoende har minskat. Man har även sett att det har skett 

en minskning av HIV samt en minskning i kriminalitet bland individer i behandling. 

 

Ekendahl (2012) betonar att de svenska politikerna ställer sig tveksamma till 

utvecklingen av substitutionsbehandling. Författaren tar upp Danmark som exempel, när 

de öppnade upp för heroinassisterad behandling blev rubrikerna i Sverige stora. I 

Sverige ansåg många att det skulle ske en ökning av missbruket och inte en minskning 

som Danmark förespråkade (Ekendahl, 2012). Författaren poängterar att Sverige såg det 

som att Danmark började ge ut gratis droger med deras nya behandlingsmetod. 

Ekendahl (2012) hävdar att det är här som Sverige skiljer sig åt från resten av EU. I 

Sverige erbjuds läkemedelsassisterad behandling, dock så förespråkas främst drogfria 

behandlingar. Det politikerna menar är att opioidberoende inte behöver ersätta sitt 

missbruk med ett nytt missbruk i form av läkemedel. Det ska istället ske via drogfri 

behandling då ideologin i det svenska samhället förespråkar ett drogfritt samhälle 

(Ekendahl, 2012). 

 

Tops (2001) betonar det kritiska synsättet i Sverige som Ekendahl (2012) också lyfter 

fram. Författaren har i sin studie gjort en jämförelse av Sveriges och Nederländernas 

narkotikapolitik då länderna ofta ses som varandras olikheter i ämnet. I studien 

framhävs det att Nederländernas fokus i sin narkotikapolitik är på skadereduktion 

gällande de risker och skador som kan uppstå av ett missbruk. I Nederländerna ser man 

riskerna ur ett individ och samhällsperspektiv. Författaren menar att Sverige skiljer sig 

radikalt på detta vis från Nederländerna då man inom den svenska narkotikapolitiken 

strävar efter att få bort all narkotika i samhället (Tops, 2001). 
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Johnson (2010) betonar att det finns stark vetenskapligt stöd beträffande 

substitutionsbehandling till opioidmissbrukare och den vanligaste behandlingsformen 

sker med metadon. Författaren menar att man har sett en positiv effekt av 

substitutionsbehandlingen men att det ändå är många klienter som aldrig lyckas sluta 

med medicineringen. Det framkommer även att många istället blir beroende av 

metadonet. Johnson (2010) menar även att metadon är en attraktiv drog på den svarta 

marknaden och risken för läckage från metadonprogrammet ökat. Detta är något man 

ser väldigt allvarligt på.  

 

Såväl Johnson (2010) som Fugelstad (2015) betonar risken för läckage inom 

substitutionsbehandling. Fugelstad (2015) menar i sin rapport att narkotikarelaterade 

dödsfall har fördubblats i Sverige sedan 2006 samt att ökningen berör dödsfall som skett 

i samband med opioid läkemedel. Författaren hävdar även att under år 2014 har de 

heroinrelaterade dödsfallen ökat, och menar att detta beror på läckage från 

substitutionsbehandling såväl som förskrivning av smärtstillande mediciner. Fugelstad 

(2015) menar att en faktor som kan ha bidragit till ökningen kan bero på att läkemedlen 

som metadon, buprenorfin och fentanyl har blivit mer tillgängliga. En annan bidragande 

faktor till läckaget hävdar författaren vara att det har skett en ökning av förskrivningen 

av läkemedlen för smärta. Fugelstad (2015) hävdar också att en orsak till ökningen även 

handlar om utbyggnaden av substitutionsbehandling som har skett, och att detta till stor 

del har bidragit till ökad tillgänglighet på läkemedel som buprenorfin och metadon. 

 
Skadereduktion 

Skadereduktion går ut på att minska konsekvenserna i form av ekonomiska, sociala och 

hälsoaspekter, det riktar sig mot individer som har ett missbruk som inte kan behandlas 

utan substitutionsbehandling. Det är inte bara individerna som får sina behov 

tillgodosedda på detta sätt utan även människor i deras omgivning, samt att det främjar 

samhället (Harm Reduction International, 2016).  

 

Substitutionsbehandling har inte enbart visat positiv effekt gällande minskning av 

drogbruk utan också minskning av dödlighet och smittospridning som HIV (Johnson, 

2010). Det finns dock invändningar mot denna behandlingsmetod. Kritiker hävdar att 

man enbart byter ut en drog mot en annan. Att det inte hjälper individen utan istället gör 

man det lagligt för denne att fortsätta underhålla det missbruk som fanns, men med en 

annan drog (Johnson, 2010). 

 

European Drug Report (2016) är en faktabaserad översikt som upprättades år 1993 för 

att kartlägga narkotikaproblem inom EU. Rapporten tar upp vikten av 

narkotikaförebyggande insatser i tidigt skede för att nå ut till individer som kan tänkas 

behöva stöd och hjälp i sitt missbruk. I rapporten framgår betydelsen av att EU länderna 

tar till sig av den forskningen som finns inom substitutionsbehandling och 

skadereduktion. Det framkommer också att de behöver utveckla den behandlingen som 

finns idag. Detta pga att man sett problemen i form av smittspridning, överdosering och 

dödsfall och att en minskning av detta måste ske. Det finns forskning som visar vilka 

narkotikarelaterade problem som existerar, vilket EU menar är ett av skälen till att 

läkemedelsassisterad behandling samt nål och sprututbyte erbjuds till opioidberoende. 

European Drug Report (2016) tar dock upp att behandlingen ska ske inom särskilda 

ramar, samt att man ständigt håller på att se över behandlingsformerna och utvecklar 

nya läkemedelsalternativ för att få ner användningen av narkotika. 
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Förebyggande arbete 

European Center for Disease Prevention and Control och European Monitoring Center 

for Drugs and Drug Addiction (2011) skriver i handlingsplanen från EU att behandling 

av opioidberoende ska ske utifrån förbyggande insatser genom att erbjuda olika sorters 

behandling. Utifrån rapporten framkommer hur man på ett strategiskt sätt arbetar utifrån 

att erbjuda läkemedelsassisterad behandling. Även behandlingar i form av nål och 

sprututbyte erbjuds för att det ska ske en minskning av smittospridning av HIV, hepatit 

b och c samt andra narkotikarelaterade skador. Vidare framhävs det att genom att 

erbjuda behandling till opioidberoende, arbetar man förebyggande gällande 

skadereduktion. Enligt European Center for Disease Prevention and Control och 

European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (2011) framhävs det att de 

olika behandlingsformerna har visat sig vara effektiva, men också att de ska utförs på 

korrekt vis. Det beskrivs i rapporten att vissa länder följer den nationella 

handlingsplanen som EU har lagt fram, medan andra länder använder den som en bas att 

utgå ifrån. Handlingsplanen och riklinjerna följ upp av forskning samt att det görs 

undersökningar i de EU länder som erbjuder behandling vid opioidberoende. Det 

anställs experter inom området för att undersöka och följa upp behandlingarna, samt att 

de ser över tänkbara förbättringar. 

 

Tidigare forskning   

I följande text kommer tidigare forskning om substitutionsbehandling tas upp. Den 

första delen omfattar olika synsättet som råder om substitutionsbehandling. Den andra 

delen handlar om de yrkesverksammas makt och bemötande mot klienterna och vilken 

betydelse det har för resultatet av behandlingen. Den tredje och sista delen tar upp 

vilken betydelse substitutionsbehandling har i form av samhälls och individ perspektiv. 

 

 
Synsätt  

Druncker (2013) skriver att skadereduktion har blivit mer accepterat av politiker i olika 

länder. Då forskningen kunnat bevisa positiva effekter av att arbeta utifrån 

skadereduktion som förhållningssätt i arbete med individer med opioidberoende. 

Författaren menar även att fler länder har börjat acceptera och utgå ifrån 

skadereduktionen inom politiken vilket gör att behandling med substitution kan 

erbjudas till de berörda individerna. Druncker (2013) menar att de centrala frågorna 

inom sjukvården och föreställningarna är den effektiva behandlingen och dess resultat 

gällande minskning av narkotikabruk och skador som följs av bruket. Författaren tar 

upp USA som exempel där det sker många dödsfall inom gruppen som har ett 

opioidberoende och hur samhällets synsätt och ideologi för nolltolerans av narkotika 

påverkar dessa individer att få hjälp. Författaren hävdar att pga det ideologiska synsättet 

i USA och okunnigheten bland de yrkesverksamma så förbjuds substitutionsbehandling 

och individerna erbjuds enbart drogfria behandlingar. Det tas även upp att länder som 

bland annat Ryssland och stater i f.d. Sovjetunionen förbjuder läkemedelsassisterad 

behandling då ideologin om drogfritt samhälle är så pass starkt. Druncker (2013) 

påpekar att i dessa länder så är behovet stort av mer forskning för att det ska leda till 

förändring som kan påverka narkotikapolitiken. 

 

Järvinen och Miller (2010) hävdar att synen i Danmark gentemot 

substitutionsbehandling anses vara positivt. I Danmark så erbjuds bland annat metadon 

till opioidberoende och man arbetar mycket utifrån skadereduktion. Dock så är inte 

fokuset på att opioidberoende ska bli fria från sitt missbruk. Det handlar om att 
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individerna ska klara av att vara stabila och att öka hälsoförbättringen hos 

opioidberoende. I Danmark så menar man att metadonprogrammet ska hjälpa individer 

till stabilitet att klara av och leva ett normalt liv, få ordning på ekonomin, ha bostad etc.  

För att lyckas med detta måste man minska de narkotikarelaterade skadorna som kan 

komma från missbruk (Järvinen & Miller, 2010). 

 

Rieckman, Kovas, Mcfarland och Abraham (2011) beskriver i sin studie om de 

yrkesverksamma tankar kring substitutionsbehandling inom 12-stegsbehandling. I likhet 

med vad Ekendahl (2010) hävdar om förespråkandet av drogfritt samhälle i Sverige 

bland politikerna anser de yrkesverksamma inom 12-stegsbehandlingen samma sak. 

Rieckman, Kovas, Mcfarland och Abraham (2011) menar att de yrkesverksamma inom 

12-stegsbehandling hade en negativ syn på substitutionsbehandling, då det inte ansågs 

passa in med deras ideologi. Det framkom också i studien att de yrkesverksamma som 

var positivt inställd till substitutionsbehandling var de som arbetade med behandlingen 

samt de som hade kunskap inom området (Rieckman, Kovas, Mcfarland & Abraham 

2011). 

 
Yrkesverksammas makt och bemötande 

Philips och Bourne (2008) har studerat vilken betydelse de yrkesverksamma har inom 

substitutionsbehandling i Storbritannien och hur deras personliga värderingar kan 

påverka behandlingen för klienten. Författarna betonar vikten av en positiv relation 

mellan den yrkesverksamma och klienten, de hävdar att den yrkesverksammas 

värderingar kan påverka huruvida resultatet för en klient i behandling av missbruk kan 

bli positivt eller negativt. Dock så menar författarna att detta är ett område som behövs 

forskars mer om för att se påverkan och förbättringar som måste göras (Philips & 

Bourne, 2008). 

 

Samuelsson (2015) skriver i sin avhandling om den makt som de yrkesverksamma har 

över deras klienter och hur deras egna uppfattningar kan vara avgörande för vilken 

behandling klienten erbjuds. Vidare skriver författaren att det är viktigt att de 

yrkesverksamma måste vara självmedvetna om deras åsikter då det har visat sig spela en 

roll om en klient erbjuds behandling eller inte. Samuelsson (2015) presenterade fyra 

undersökningar om hur yrkesverksamma ser på missbruk och vad de anser vara 

allvarligt eller inte. Det framkom i undersökningarna att det främst beror på vilken form 

av substans klienten missbrukade, ålder, kön, och klientens sociala situation. 

Samuelsson (2015) beskriver att de äldres bruk ansågs vara allvarliga än de yngres, men 

det spelade också roll om klienten hade arbete eller inte. Hade klienten inte arbete 

kunde bruket ses som allvarligare samt om de hade barn sågs även bruket som 

allvarligare. 

 

Samuelsson (2015) hävdar i sin avhandling att synsätten som framkom i undersökning 

av hur de yrkesverksamma såg på missbruk berodde på vilken ålder samt erfarenhet den 

yrkesverksamma hade inom området. Författaren hävdar att synsätten skiljer sig åt 

beroende på om den yrkesverksamma arbetar inom beroendevården eller socialtjänsten. 

Samuelsson (2015) hävdar att den yrkesverksammas uppfattningar i vissa fall stämmer 

överens med den svenska narkotikapolitikens värderingar. Detta framkom när det 

ställdes frågor kring vilken substans klienten missbrukade, exempelvis om det var 

alkohol eller cannabis. Författaren hävdar även att det råder olika uppfattningar kring 

vilken behandling som förespråkas beroende på om man arbetade inom socialtjänsten 

eller beroendevåden. Yrkesverksamma inom socialtjänsten vill hellre erbjuda 

interventioner för att få in klienten in i samhället igen i form av ekonomiskt stöd, 
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boende och sysselsättning. De yrkesverksamma inom beroendevården är mer benägna 

att erbjuda behandlingen för att hjälpa klienten ur sitt missbruk (Samuelsson, 2015). 

 
Verksam behandling 

Solberg, Burkhart och Nilsson (2002) beskriver att i både EU och i Norge så har 

substitutionsbehandling blivit en väsentlig fråga, detta när det talas om åtgärder 

gällande behandling av opioidberoende. Författarna hävdar att under de senaste åren har 

forskningen bevisat den positiva effekten av behandlingsformerna som erbjuds till 

opioidberoende. Det har även påvisat fördelar samt en minskning i riskbeteende 

(Solberg, Burkhart & Nilsson, 2002). Norge och länder inom EU som erbjuder 

behandling vid opioidberoende formulerar sig olika, men ändå så är det gemensamma 

målet detsamma. Minskning av smittospridning samt utveckling av 

behandlingsformerna, men även förbättra hälsan för individer med opioidberoende 

(Solberg, Burkhart & Nilsson, 2002). Johnson (2010)  menar att det har visat sig att 

behandling med metadon i kombination med psykosociala insatser har betydelse för 

behandlingsresultaten. 

 

SBU (2001) framhäver i sin rapport olika studier som gjorts där man utvärderat 

effekterna av substitutionsbehandling. Man menar att studierna som gjorts visat positiva 

effekter av substitutionsbehandling. I rapporten framkommer det även att doseringen av 

metadon har en stor betydelse. I studierna som gjorts har det framkommit att doser vid 

50-60 mg behövs för att kunna uppnå goda resultat i behandling (SBU, 2001). 

 

Teorietisk utgångspunkt 

I denna studie ligger de teoretiska utgångspunkterna i konsekvensetik och rättvisa. 

Konsekvensetiken valdes eftersom den handlar om att man kritiskt ska granska 

konsekvenserna av de handlingar som väljs så att den handlingen som ger minst negativ 

konsekvens samt gynnar flest är den som väljs. Målet med substitutionsbehandling är att 

individen till slut ska vara fri från sitt missbruk. Dock så pågår det en debatt om 

behandlingen gynnar individen i behandling eller om samhället gynnas av att individen 

är i behandling. Ger behandlingen den minst negativa konsekvensen? Rättvisa valdes 

som den andra utgångspunkten då begreppet utgår ifrån att det ska vara rättvist för alla 

individer och att de ska få den hjälp som de är i behov av. Oavsett kön, social status 

eller ekonomisk status så ska alla behandlas som jämlika. Oavsett om individen har ett 

missbruk eller inte så har denne rätt till behandling och ska inte dömas utifrån sitt 

missbruk. 

 
Konsekvensetiken 

Tännsjö (2000) beskriver att konsekvensetiken även kallat utilitarismen innebär att 

handlingen som utförs ska gynna så många som möjligt på ett positivt sätt. Författaren 

beskriver det som att handlingar skiljs åt mellan vad som är rätt eller inte. 

 

Om en handling inte är rätt så är den orätt, om den inte är orätt så är 

den rätt (Tännsjö, 2000, sid 25). 

 

Konsekvensetiken går ut på att se över alla alternativ för en handling innan den utförs. 

Det gäller att granska alla alternativ, men även att försöka tyda konsekvensen av den 

handling som valts kommer att leda till ett bättre resultat. Detta avgör om vår handling 

är rätt eller orätt. Tännsjö (2000) menar att det är viktigt att man ser det ur både ett kort 

och långsiktigt perspektiv, då det ska kunna gynna så många individer som möjligt. 



  
 

9 

 

Henriksen och Vetlesen (2001) beskriver att en inriktning inom konsekvensetiken är 

nyttoetik. Nyttoetiken handlar om att vi gör val som ska uppnå nytta. Det handlar om att 

finna den bästa följden av ens handling. 

 

Inom ramen för denna teori får vi ingen konflikt mellan olika principer 

som är lika viktiga. Här kan vi i stor utsträckning ”mäta och väga” oss 

fram till det goda genom att kalkylera vilken handling som kommer att 

vara nyttigast och där men ge oss de önskade konsekvenserna 

(Henriksen & Vetlesen, 2001, sid 181). 

 

Författarna hävdar att den utilitaristiska principen även kallas för ”göra gott principen”. 

Handlingen som man strävar efter är den som ger lust och leder till minst lidande. De 

menar att utilitarismen är en etisk teori som kan användas i sociala sammanhang. 

Henriksen och Vetlesen (2001, sid 183) menar att utgångspunkten ligger i att ”[…] man 

ska ta hänsyn till alla inblandade partner”. 

 
Rättvisa begreppet 

Rawls (1999) menar att när det handlar om rättvisa och hur resurser ska delas upp ska vi 

se bortom oss själva. Författaren menar att om ett beslut ska vara rättvisa måste man 

fatta dessa beslut under ”okunnighetens slöja”. Det är först när vi kan se bortom vår 

egen och andras situation och vara ovetande som det kan uppstå rättvisa. Rawls (1999) 

menar att alla människor oavsett ekonomisk och social ställning ska erbjudas likvärdig 

vård. 

 

Tännsjö (1998) beskriver en rättvis teori om jämlikhet. Författaren menar att det finns 

hänvisning till jämlikhet både inom Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen har detta en tämligen formell karaktär (” 

vård på lika vilkor för hela befolkningen ”), men i socialtjänstlagen 

talas uttryckligen om att samhällets socialtjänst ska ”främja 

människornas jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 

samhällslivet” (Tännsjö, 1998, sid 168). 

 

Tännsjö (1998) beskriver även en annan teori, vård efter förtjänst. Här beskriver 

författaren att man tar avsteg från principer gällande vårdresurser beroende på att man 

anser att somliga är mer förtjänta av att komma först i kön. Författaren tar upp två 

exempel där vår omedvetna handling har betydelse för insats inom vården. Tännsjö 

(1998) beskriver det första exemplet om en individ med drogmissbruk som sökt vård 

efter upprepande frakturer. Det andra exemplet är en individ som av en olycka söker 

vård efter en fraktur. Författaren menar att den individen med drogmissbruk inte 

kommer få samma bemötande som individen som fått en fraktur efter en olycka. Detta 

pga. att individen med drogmissbruket anses vara självförvållande gentemot individen 

som skadat sig i en olycka (Tännsjö, 1998). 

 

Melin (2007) skriver i sin rapport att när det handlar om etik och prioritering inom 

Hälso- och sjukvård finns det många likheter internationellt. Utifrån de olika länderna 

Danmark, Norge, Finland, Nya Zeeland och Nederländerna som författaren har granskat 

är man överens om en sak. Vården ska prioriteras utifrån individer som är i störst behov 

av det. I rapporten framgår också rättvisa och lika behandling. I länder som Finland, 

Danmark och Norge är det en utgångspunkt och prioritering att vården ska utgå ifrån 
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dessa principer. Melin (2007) beskriver i sin rapport att individer i samma situation ska 

erbjudas samma vård. Det framgår även att individer med ett drogmissbruk inte ska 

prioriteras bort eller bli bemöta på ett negativt sätt när de söker hjälp. Melin (2007) 

menar att det strider mot behovs- och solidaritetsprincipen om man inom sjukvården 

prioriterar bort sjukdomar pga att de kan vara orsakade av ett drogmissbruk. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa de yrkesverksammas tankar och erfarenheter om 

substitutionsbehandling utifrån ett etiskt perspektiv. Studien syftar även till att 

undersöka vad de yrkesverksamma anser om förändringen av socialstyrelsens riktlinjer 

och vad de nya föreskrifterna har inneburit. 

 

 Vilka positiva och negativa tankar och erfarenheter har yrkesverksamma 

gällande substitutionsbehandling? 

 På vilket sätt anser respondenterna att substitutionsbehandling är rättvis?  

 Vad anser de yrkesverksamma om förändringen av socialstyrelsens riktlinjer? 

  

Metod 
Den metodologiska utgångspunken som valdes i studien var hermeneutik och kvalitativ 

studie med kvalitativa intervjuer. Vidare kommer de forskningsetiska principerna och 

kvalitetskriterierna tas upp. 

 

Metodologiska utgångspunkterna 

Hermeneutik 

Studien syftar till att belysa de yrkesverksammas tankar och erfarenheter gentemot 

substitutionsbehandling. Genom utförda intervjuer med yrkesverksamma inom det 

berörda området försökte vi tolka och förstå hur de yrkesverksamma tänker och ser på 

behandlingsmetoden. Dessa tolkningar gjordes utifrån vårt egna perspektiv ifrån 

empatiskt förmåga samt våra erfarenheter sedan tidigare. Thurén (2007) beskriver 

vidare att det är viktigt att forskaren förhåller sig subjektiv under undersökningen och 

studiens process. Intresset ligger också till grund ur ett etiskt perspektiv samt vilka 

hinder och utmaningar som kan uppstå. Då utgångspunkten i studien grundar sig på 

yrkesverksammas tankar och erfarenheter valdes den hermeneutistiska utgångspunkten. 

Bryman (2011) beskriver hermeneutiken som en tolkningslära, att den bygger på en 

förståelse och tolkning av kunskap. Utgångspunkten ligger i att kunna ha en förståelse 

för andra individers handlande samt individens upplevelser (Bryman, 2011). Thurén 

(2007) beskriver hermeneutiken som en osäker källa till kunskap, då det kretsar kring 

att göra tolkningar av andra individer och deras känslor.  

 
Kvalitativ ansats 

Bryman (2011) beskriver att den kvalitativa forskningen kännetecknas av vad som sägs, 

men även hur det sägs. Det som intresserar forskaren är orden från respondenten. 

Författaren menar också att vid kvalitativ forskning och kvalitativa intervjuer strävar 

forskaren efter en djupare förståelse. I form av att försöka förstå hur andra individer 

upplever samt ser på olika situationer eller olika händelser. Bryman (2011) menar att det 

är här kvalitativ ansats skiljer sig från den kvantitativa ansatsen som fokuserar på 

insamling och analys av data. I den kvalitativa metoden används olika metoder för att 

undersöka saker. Metoder som används är exempelvis observationer, intervjuer och 

diskursanalyser (Bryman, 2011). Studien undersökte hur yrkesverksammas tankar och 
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erfarenheter är gentemot substitutionsbehandling ansågs den kvalitativa metoden vara 

den lämpligaste. En del av studiens syfte är att försöka förstå individers upplevelser som 

det strävas efter i en kvalitativ metod hade den varit svår att genomföra i form av 

mätningar som sker i den kvantitativa forskningen (Bryman, 2011). Vi valde att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie, då vårt intresse var att ta reda 

på de yrkesverksammas tankar och erfarenheter gentemot substitutionsbehandling. 

 
Semistrukturerad intervju 

För att uppnå syftet i studien använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Bryman 

(2011) menar att när det gäller kvalitativa intervjuer så skiljer det sig från kvantitativ 

forskning då det inte är lika strukturerat i den kvalitativa forskningsintervjun.  Detta 

beror enligt författaren på att man i den kvalitativa ansatsen har fokus på 

intervjupersonens uppfattningar och synsätt. Bryman (2011) menar att i kvalitativa 

intervjuer strävas det efter djupgående svar från intervjupersonen samt detaljerade svar. 

Datainsamlingen i denna studie utgick från en semistrukturerad intervju. Bryman (2011) 

beskriver detta tillvägagångssätt så som att forskaren utgår ifrån en intervjuguide som 

utformas från olika teman som anses vara passande i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Det ger också intervjupersonen utrymme och frihet till att 

vidareutveckla sina svar djupare om de så vill. Vi valde att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer då vi hade ett antal teman att beröra, men även pga att vi 

var ute efter djupare svar från respondenterna. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver något som kallas för andrafrågor. Det handlar 

om ett aktivt lyssnande på vad som sägs under intervjun. Detta för att kunna ställa 

frågor som man intresserar sig av till studien och på så vis få ett mer utvecklat svar eller 

mer förståelse av vad intervjupersonen menar. Genom ett aktivt lyssnade så fick vi en 

möjlighet att ställa andrafrågor för att få mer djupare svar på det som intresserade oss 

till vår studie. Andrafrågor som berördes var bland annat vilka alternativa behandlingar 

erbjuds till klienterna i form av psykosociala behandlingar. 

 
Kvalitetskriterier 

Bryman (2011) menar att för en studie ska vara av god kvalité är det viktigt med 

tillförlitlighet och äkthet i studien. I den kvantitativa metoden utgör reliabilitet och 

validitet grunden. I en kvalitativ metod utgör tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och styrka och konfirmera grunden. 

 

Tillförlitlighet består av fyra kriterier där alla har motsvarigheter beträffande 

kvantitativa forskningsstudier. Trovärdighet (”credibility”) är motsvarigheten till intern 

validitet där forskaren gör en återkoppling av resultatet till de berörda respondenterna i 

studien. Detta för att bekräfta om det stämmer överens med vad som sagts samt pga att 

man strävar efter trovärdighet i studien. Överförbarhet (”transferability”) är 

motsvarigheten till extern validitet och handlar om hur resultatet kan användas i andra 

studier och miljöer. Pålitlighet (”dependability”) är motsvarigheten till reliabiliteten. 

Det handlar om hur forskningsprocessen har gått tillväga. Det ska finnas redogörelser i 

form av alla moment som intervjuskrifter och val av respondenter. Möjlighet att styrka 

och konfirmera (”confirmability”) motsvarigheten till objektivitet innebär att forskaren 

inte låtit sina egna personliga värderingar framkommit i resultatet. Utan att resultatet 

enbart är baserat på fakta (Bryman, 2011). 

 

Vi har uppfyllt tillförlitligheten i studien genom att vi har utfört en noggrann 

beskrivning om forskningsprocessen samt att vi har förhållit oss till de etiska 
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riktlinjerna. Det skedde noggrann analys av intervjumaterialet, det insamlade materialet 

transkriberades noggrant och lyssnades genom flera gånger för att ge en rättvis bild av 

respondenterna.  Detta minskade också risken för att låta egna värderingar påverka 

resultatet.  Genom att vi har spelat in samtliga intervjuerna så stärker det studiens 

trovärdighet och äkthet. Studien var tidsbegränsad vilket gjorde att vi inte skickade 

tillbaka intervjumaterialet till intervjupersonerna för att få återkoppling, vid förfrågan 

får dock respondenterna tillgång till studien efter genomförd examination.  

 

Planering och genomförande 

I följande avsnitt kommer förberedelser, urval, datainsamling, bearbetning av 

information och de etiska riktlinjerna beskrivas. 

 
Förberedelser 

Först valdes ett ämne från tidigare litteraturgenomgång som omarbetades och en djupare 

inriktning växte fram. Utifrån det berörda ämnet och syfte diskuterades tänkta 

frågeställningar fram. Det gjordes en projektplan som bestod av introduktion, bakgrund, 

metod och tidsplan, detta för att se om studien kunde genomföras i praktiken. 

Inläsningen skedde i form av böcker, artiklar, avhandlingar och hemsidor. Detta för att 

få en djupare förståelse kring det valda ämnet, men också en tydligare bild. Därefter 

skapades en intervjuguide med olika teman som berörde studiens syfte och 

frågeställningar såväl som teman utifrån dem teoretiska utgångspunkterna. Det 

arbetades fram ett missivbrev som först skickades ut till de berörda respondenterna och 

verksamheterna. Innan kontakt togs med verksamheten utfördes en pilotintervju för att 

på så vis se utformningen av de tänkta intervjufrågorna, samt för att se om frågorna 

behövde bearbetas och om de uppfyllde syftet och frågeställningarna i studien. 

 
Urval 

Bryman (2011) skriver att för att nå individer som anses vara relevanta för 

undersökningen är det vanligt att det görs ett målinriktat urval. Detta för att vara säker 

på att respondenterna kan besvara de tänkta frågeställningarna samt att de har relevans 

för studien. Studiens syfte var att belysa dem yrkesverksammas tankar och erfarenheter 

gentemot substitutionsbehandling, därför ansåg vi att detta urval stämde bäst överens 

med vår studie. Vi valde ut fyra LARO mottagningar i Sverige då vi ville intervjua 

yrkesverksamma som i det dagliga arbetet möter klienter i behandling. Därefter togs den 

första kontakten via mejl till enhetscheferna på verksamheterna. I mejlet skickades det 

ut ett missiv brev som innehöll vilka vi var, vad vi gjorde, vad vår studie gick ut på och 

de etiska riktlinjerna. Därefter togs det kontakt med dem vi hade skickat ut brevet till 

och vi gav åter igen information om vilka vi var och syftet med studien. På några 

verksamheter hade enhetschefen skickat det vidare till sina medarbetare som själva tog 

kontakten om att medverka. Efter godkännande av deltagarnas medverkan så bokades 

intervjuerna in. Urvalet bestod av totalt sex deltagare, på första verksamheten 

intervjuades två respondenter och på de andra tre verksamheterna skedde det fyra 

telefonintervjuer. 

 
Datainsamling 

Kvale och Brinkman (2009) skriver att som forskare bör intervjuerna spelas in när de 

genomförs. Detta för att det hjälper forskaren att analysera data vid senare tillfällen. 

Bryman (2011) hävdar att en fördel med inspelning är att forskaren inte behöver oroa 

sig över att bli distraherade vid själva intervjun och även slippa oroa sig över att man 

inte hinner med i anteckningarna. Det gör intervjun mer avkopplad om forskaren inte 
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behöver känns sig stressad, utan kan i stället fokusera på intervjun med aktivt lyssnande 

och ställa följdfrågor om det så behövs. Bryman (2011) skriver även att vid analys av 

datainsamlingen underlättar det om forskaren ges möjlighet till inspelning då forskaren 

kan gå och analysera svaren från intervjun flera gånger. Med detta i tankarna använde vi 

oss av mobiltelefon för att spela in intervjuerna, detta för att vid ett senare tillfälle vid 

analys av data kunna gå genom svaren flertal gånger. Detta gjorde att inte behövde 

känna oro över att inte hinna anteckna allting som sades under intervjun utan vi kunde 

spela upp det vid senare tillfälle. 

Bearbetning och analys av data 

Vidare till bearbetningen av data har detta skett genom transkribering av intervjuerna. 

Bryman (2011) menar att kvalitativa forskare inte enbart är intresserade av 

respondentens svar utan även hur respondenten säger svaren. Därför är det viktigt att 

transkriberingen sker noggrant och kollas över ett flertal gånger så att de viktigaste 

svaren lyfts fram i kommande resultat. Vidare menar författaren att transkribering är en 

tidkrävande process (Bryman, 2011).  Efter varje intervju så påbörjades transkriberingen 

medans intervjun fortfarande var färsk i minnet. Först så gjorde vi transkriberingen 

individuellt, då vi delade upp intervjuerna för att sedan gå genom dem tillsammans. 

Efter det så började vi markera ut med överstrykningspenna de återkommande teman 

som kom fram under intervjuernas gång. Detta skedde i ett tidigt stadie för att hinna 

klart till nästa intervju. Samtidigt så gav det oss en möjlighet att korrigera eller utveckla 

vissa frågor som dök upp från första intervjun. 

 
Tematisk analys 

Intervjuanalysen som användes i studien var tematisk analys. Bryman (2011) menar att 

tematisk analys är en vanlig teknik som används i kvalitativa studier i data analysen. 

Det handlar om att man letar efter teman i intervjuutskrifterna som återkommer under 

intervjuerna som gjorts. Bryman (2011) menar att genom att dela in svar efter teman så 

skapas det även en struktur i arbetet och gör det på så sätt även mer läsvänligt. Detta 

skedde i form av att intervjuutskrifterna analyserades utifrån teman som berörde syfte 

och frågeställning samt de teman som fanns i intervjuguiden. Först så granskades 

intervjuerna noggrant för att se om det fanns teman som återkom i intervjuerna. Därefter 

delades det empiriska materialet in i relevanta teman för att sedan omarbetas för att 

skapa en struktur i arbetet samt för att vara säkra på att texterna ansågs vara relevant till 

det syfte och frågeställningarna som finns i studien. Genom att göra på detta sätt fick vi 

ett hanterbart material att bearbeta samt en struktur och röd tråd i studien. 

 

De teman som identifierades var följande: Debatt, förändring av riktlinjer och rättvis 

behandling. 

 
Forskningsetiska principer 

Genom att ge ut information till respondenterna om att det bygger på frivillighet och 

vad insamlad data ska användas till så tillgodoses de forskningsetiska principerna. 

Dessa principer ska följas när det berör vetenskaplig forskning. De etiska reglerna berör 

fyra principerna som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011) 

 

Det är viktigt att de etiska principerna övervägs vid en uppsats då det gäller att ge ut 

korrekt information till de berörda respondenterna. Den första etiska principen är 

informationskravet där forskaren ska ge information till de tänkta respondenterna om 

vad syftet är med undersökningen. Att det bygger på frivillighet och att deltagaren kan 
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avbryta när som helst utan att någonting händer. Genom denna information uppfylls 

samtyckeskravet då de berörda individerna får reda på att delaktigheten bygger på 

frivillighet. Även att all information har getts till respondenten så att denne är införstådd 

i undersökningens syfte. Konfidentialitetskravet handlar om att respondenterna 

informeras om att deras deltagande sker anonymt och även hanteringen av alla 

uppgifter. Det finns inga namn och inget registreras, samt att det inte heller finns någon 

möjlighet för någon annan att kunna koppla svaren som redovisas till specifika individer 

eller verksamheter. Nyttjandekravet uppfylls genom att respondenterna får information 

om att dennes svar används till ändamålet i studien och enbart detta (Bryman, 2011). 

 

Respondenterna i studien fick ett utskickat missiv där det stod information om vem vi 

var och vad vi ville undersöka, detta till hänsyn av de etiska riktlinjerna. Vid intervjun 

så gavs det muntlig information att deras deltagande byggs på frivillighet och att de när 

som under intervjuns gång kan avbryta om de så vill. Vi förklarade även att allting 

avidentifierades i resultatet så att dom inte skulle oroa sig över att det gick att få fram 

vem vi intervjuat eller vilken verksamhet som det handlade om. Vi förklarade ännu en 

gång syftet med undersökningen och frågade därefter om vi fick möjlighet att spela in 

självaste intervjun, samt att ingen utomstående kunde få tag på materialet. 

 

Resultat 
Under den empiriska studien besöktes en LARO-mottagning där två respondenter 

intervjuades. Det utfördes sedan fyra telefonintervjuer på tre LARO-mottagningar i 

Sverige. Vi väljer att benämna mottagningarna som Verksamhet A, Verksamhet B, 

Verksamhet C och Verksamhet D. Vi har valt att ändra namnen på respondenterna pga 

hänsyn till de etiska riktlinjerna angående avidentifiering. Alla fyra verksamheter 

bedriver LARO mottagningar som ligger centralt i städer runt om i Sverige. 

Sammanlagt intervjuades sex respondenter på fyra olika LARO-mottagningar. Samtliga 

respondenter är utbildade sjuksköterskor och har från 1-6 års erfarenhet av att arbeta 

med substitutionsbehandling. 

 

Resultatet har delats upp utifrån de teman som vi har funnit vid analysen av resultatet. 

Första delen har vi valt att kalla för Debatt. Denna del kommer att omfatta hur 

respondenterna svarar på den kritik som finns mot substitutionsbehandling beträffande 

att det enbart handlar om att byta en drog mot en annan. Det kommer även att tas upp 

utifrån samhälls och individ perspektiv, beträffande kostnad och vård. Den andra delen 

har vi valt att kalla för Förändring av riktlinjer. Denna del omfattar vilken förändring 

som har skett beträffande socialstyrelsen riktlinjer samt vad detta har visat sig för 

betydelse i praktiken. Det kommer även att tas upp hur synen är på 

substitutionsbehandling samt de positiva och negativa aspekterna av 

behandlingsformen. Den tredje och sista delen har vi valt att kalla för Rättvis 

behandling. Denna del omfattar och tar upp aspekter berörande om alla får likvärd 

behandling, samt vilka psykosociala insatser som även erbjuds och vilka andra aktörer 

man samarbetar med.  

 

Efter resultatet finns det en sammanfattning samt en analys av resultatet utifrån de valda 

teoretiska utgångspunkterna. 

 

Debatt 

Respondenterna berättade vad de ansåg om de debatter som pågår i det svenska 

samhället beträffande att substitutionsbehandling enbart byter ut en drog mot en annan. 
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Vi ville lyfta fram tankar och syn mot de kritiska rösterna som finns mot behandlingen 

samt hur de själva såg på det. Respondent 1 betonade att det inte enbart kretsade kring 

medicinen i sig, utan att det även handlar om att fånga upp klienterna på andra sätt 

också. 

 

 Förutom bara läkemedelsbehandling så erbjuder vi MI, ÅP, 

samtalsstöd. Så det handlar inte bara om läkemedlet  

utan samband med andra behandlingar som patienten kan behöva. 

(Respondent 1) 

 

Det är ju så att behandlingen inte bara handlar om medicindelning, utan 

det finns så mycket mer som vi måste jobba med. Så när man väl har fått 

in dem i behandling handlar det om att fånga upp dem på  

många andra sätt. Medicinerna är bara en förutsättning för att dem ska 

tillgodogöra sig våra andra behandlingar som ÅP, MI, samtalsstöd, 

neuropsykiatriska utredningar, psykolog kontakt. Så att behandling, 

medicinen ska bara vara en förutsättning för att dem ska kunna 

tillgodogöra sig och fungera för annan behandling. För det är väl det 

viktigaste att det inte bara ska bli medicindelning utan att det ska vara 

ett helhetstänk. (Respondent 3) 

 

 Det jag skulle vilja säga är att man måste kunna sin kemi helt rätt  

om man ska yttrar sig om det egentligen. Det är helt klart att man blir 

beroende av denna medicin också. Saken är ju att heroin har en annan 

effekt på kroppen än vad exempelvis metadon har och mycket skadligare 

effekt. Om jag skulle sammanfatta vad jag anser så tycker jag att man 

ska vara mer påläst innan man uttalar sig om den debatten. (Respondent 

6) 

 

Respondenterna instämmer att det krävs andra behandlingar i samband med 

substitutionsbehandlingen. Respondenterna betonar att substitutionsbehandling bara är 

en del av det stora hela. Respondent 4 menar att det inte är enbart en drog som byts ut 

mot en annan drog, utan att man måste ha det som en helhetssyn på alternativa 

behandlingar. Respondenten menar även att det är viktigt att se det stora hela då 

klienterna ofta har samsjuklighet och då måste det utredas och behandlas. Såväl 

Respondent 5 menar att denne själv såg det som ett utbyte, men framhäver nu att det 

beror på att man inte är tillräckligt insatt i området. Respondenten menar också att 

personalen får utbildning och får lära sig hur ett heroinberoende går till samt vad som 

händer i kroppen på individerna med detta beroende. 

 

Jag tycker inte det.  Alltså man kan ju tycka det. […] sen är det ju en hel 

del samsjuklighet med andra psykiska tillstånd. Det är inte bara 

beroendesjukdomen i sig utan många har ju andra tillstånd också. 

(Respondent 4) 

 

Jag kommer ihåg att innan jag började arbeta med det här så tyckte jag 

precis så också, därför vet jag att det handlar om okunskap. Alla vi som 

jobbar här har fått lära oss rent fysiologiskt vad ett heroinberoende är. 

Att det blir en obalans i hjärnan som egentligen inte går att rätta till om 

man inte har en understödd medicinering. (Respondent 5) 
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Kostnad och vård 

En annan del som intresserade oss var huruvida de yrkesverksamma såg 

substitutionsbehandling som en besparing eller en kostnad för samhället i stort. Alla 

respondenterna menade på att det var en vinst för samhället att få opioidberoende in i 

substitutionsbehandling.  Respondent 3 tog upp konstadsfrågan och betonade att det 

kostade samhället mer att ha dessa individer inom hälso- och sjukvården än om de var i 

substitutionsbehandling. Detta betonade också en av respondent 1 och menade att det 

fanns studier som visar att det är en besparingsfråga på längre sikt. Respondenten 

menade att det inte bara handlar om att hälsan förbättras för individerna, men även att 

kriminalitet och överdoseringen minskat med hjälp av substitutionsbehandling. Även 

Respondent 6 betonade respondenten att det var en besparing för samhället på längre 

sikt. Respondent 4 menade att det även minskade lidandet hos dessa individer i form av 

de inte längre behövde syssla med kriminella handlingar utan kunde få ett bättre liv med 

hjälp av behandlingen. Respondent 5 menade att det är en besparing för både samhället 

och rehabilitering för individen. Att det blir en vinst utifrån båda perspektiven. 

 

Jag ser det helt klart som en besparing för samhället att  

substitutionsbehandling erbjuds, så besparing helt klart. Det gynnar 

samhället att ha dessa individer i behandling, hälsan förbättras och 

kriminaliteten minskar. (Respondent 1) 

 

 Kriminaliteten minskar vilket också är en besparingsfråga, hälsan blir 

bättre för patienterna. På längre sikt anser jag det helt klart vara en 

besparing som gynnar samhället. (Respondent 2) 

 

Och det är en samhällsvinst också att få in patienter i behandling. En 

obehandlad heroinist kostar samhället två miljoner per år tror jag och 

en behandlad en miljon. Obehandlad med sjukvårdskostnader  

för övrigt och kriminalitet. (Respondent 3) 

 

Jag ser det som positiv! Att många får hjälp samt att många håller sig 

borta från det kriminella och det sjuka med heroin bland annat. Det ser 

jag på sikt som besparing. (Respondent 6) 

 

Förändring av riktlinjer 

En av frågorna vi ställde till respondenterna var om det har inneburit en förändring när 

socialstyrelsen reviderade sina riktlinjer förra året. Vi var intresserade av att höra om de 

hade gjort någon skillnad som märks av i praktiken.  

 

Jag tycker förändringarna har gjort det mer tillgängligt för patienter att 

få behandling. Sen att man tagit bort sex månaders krav det är okej. Det 

är inte lika lång tid som innan då de har kortat ner det med 3 månader. 

Det är ju svårt för visa att anpassa sig. (Respondent 1) 

 

Det är positivt att man kortat av den kontrollen, jag menar att sex 

månader är väldigt lång tid. Det är inskränkning på deras liv och 

livssituation. Målet är ändå rehabilitering ut till ett normalt liv. Att gå 

varje dag i sex månader och hämta ut sin medicin blir en liten inlåsnings 

effekt då, de blir så himla kontrollerade. Sen gäller det att man gör en 

vettig bedömning av att patienten är kapabel till att klara av att sköta 
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det efter tre månader. Vissa gör det, andra gör det inte. Då ska man inte 

bara släppa det för att riktlinjerna säger att man kan göra det, utan 

faktiskt för att patienten i fråga har förmåga att klara det. Sen finns det 

absolut de fallen där det är positivt, jag menar vi har ju dem som 

kommer in i behandling som är på väg ut i sysselsättning eller faktiskt 

har det när dem kommer. Det kan vara så att dem inte kan  

gå i behandling för att de inte kan komma varje dag i sex månader. Det 

är en positiv förändring att det nu är läkaren som gör bedömningen om 

patienten klarar av det eller inte. Det blir inte den kontrollen som  

många patienter anser få en motsatt effekt. Målet är ju ändå att få dem i 

rehabilitering till ett normalt liv, det blir motsatt effekt när dem ska 

komma så ofta. Som de nämner i socialstyrelsen har man möjlighet att ta 

emot fler patienter då. (Respondent 3) 

 

Man har ju kortat köerna i och med privatiseringen, förr var det så att 

dem kom sex månader varje dag [… ] och jag tycker att tre månader är 

okej. Det är ju inte så att efter tre månader får du med dig och ansvara 

över dina doser, utan vi har ju riktlinjer. Att man prövar att patienten 

får med en dos på helgen och så ser man hur de har hanterat det och om 

det har gått bra. Så man följer ju ett mönster kan man säga. Alltså hur 

man har sina hämtningsrutiner, […] efter tre månader får du inte med 

dig för en månad, så är det ju inte alls. 

(Respondent 4) 

 

Respondenterna betonar att förändringen som har skett i socialstyrelsens riktlinjer ses 

som positiva. Det som lyfts fram är att man nu har ändrat från sex månader till tre 

månaders tid, något som har gett en stor betydelse i substitutionsbehandling. Såväl 

respondent 2 och respondent 6 stämmer in med de övriga respondenterna och menar på 

att det kravet har gett en positiv effekt hos klienterna eftersom man nu har dragit ner på 

månaderna. Respondent 2 och respondent 6 hävdar att de gamla riktlinjerna var svårare 

för klienterna att följa pga sysselsättning. De anser att förändringarna har en stor 

betydelse i praktiken. Respondent 4 lyfter fram att kötiderna har kortats ner eftersom att 

fler verksamheter har öppnats, detta pga privatiseringen. Respondent 5 nämner kort att 

privatiseringen har lett till konkurrans om patienterna. Pga denna konkurrens så har det 

kommit oseriösa aktörer på marknaden som kan ge bensodiazipiner till missbrukare för 

att denna ska välja deras kliniker. 

 

En annan sak som tog upp av respondent 3 samt av respondent 4 och 5 var att man 

försökte anpassa öppettiderna på verksamheten så att det passade klienterna. Att trots 

klienter hade sysselsättning så försökte man att ordna så att de hade möjlighet till att 

vara i behandlingen. Detta menade respondenterna var så att man kunde möta 

klienternas behov. 

 

Vi gör vårt bästa med tiderna, exempelvis har vi en kvällsmottagning på 

tisdagarna och har personal här på helgen. (Respondent 5) 

 
Synsätt 

Vi frågade de yrkesverksamma om vad de ansåg om den svenska narkotikapolitiken och 

den nolltolerans man förespråkar. Vi frågade även om jämförelse med två andra 

nordiska länder Danmark och Norge, samt hur deras tankar var i utvecklingen av fler 

behandlingsalternativ för opioidberoende. 
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Helt klart om man ser på Norge och Danmark så har de kommit längre. 

Jag tror vi har mycket kvar att lära oss och utveckla behandlingar. 

(Respondent 2) 

 

Samtliga respondenter ansåg att mer behövdes göra. Respondent 4 menade att det 

främst är hälso- och sjukvårdspersonal som möter klienterna som har möjlighet att 

påverka och motivera även om det finns en mer liberal syn på substitutionsbehandling. 

Respondent 2 menar att man allt mer börjat ta till sig av vad forskningen visat gällande 

opioidberoende och följderna av det, då det finns substitutionsbehandling och 

sprututbytes verksamheter. Respondent 5 menar att det finns studier som visar att det är 

ett sjukdomstillstånd samt att det är någon personal som arbetar inom 

substitutionsbehandling får lära sig. Respondenter menar att det kan vara ett av skälen 

till att Danmark och Norge är mer framåt då de har tagit till sig av det. 

 

Jag tycker absolut att det finns fördelar med det. Danmark är ju före när 

det gäller mycket, Sverige ligger lite efter. Det blir mer och mer att vi 

går i Danmarks fotspår med att man erbjuder sprutbyte. Det finns ett 

behov som märks, vi får nya patienter varje vecka. (Respondent 3) 

 

Jag tycker ju att det ska vara individanpassat och alla i sånt här 

missbruk ser inte likadana ut, dem har inte samma förutsättningar, visa 

har kommit längre i sin behandling och andra inte. Som det ser ut i 

Sverige nu så ställer man samma krav på alla […] Så som Danmark och 

Norge att dem har börjat öppna upp mer, eller har sedan länge väl i alla 

fall i Danmark. Att man möter missbrukare i den fas den är för att 

minska skador och så för deras liv. Det tycker jag är mycket bättre. Att 

Sverige borde se upp till det snarare tycker jag. […] utifrån varandras 

förutsättningar, den ena är inte i samma fas som den andra än. Sen ska 

målet vara detsamma, men man är ju olika i vart man befinner sig. Inte 

dra alla över en kant, det är så Sverige gör kan jag väl tycka ibland. 

(Respondent 6) 

 
Negativa aspekter 

När vi frågade respondenterna om de negativa effekterna med substitutionsbehandling 

svarade respondenterna överlag samma sak. Det lyste igenom att problemet som de 

börjar märka av nu var läckaget på den svarta marknaden. Respondent 1 och respondent 

2 påpekade båda att man nu sett en ökning av läckaget. Såväl respondent 3, 4, 5 och 6 

påpekade att läckaget har blivit allt mer omfattande och menade att det finns studier 

som påvisat detta. Respondenterna menar att de negativa aspekterna med 

substitutionsbehandling handlar om klienter som inte har som mål att sluta med 

missbruket och att detta kan leda till läckage till den svarta marknaden. En annan fråga 

som vi också ställde var om de anser att substitutionsbehandling är en livslång 

behandling. Detta betonade samtliga respondenter att det kan vara. 

 

Det negativa är ju att patienten, alltså att det är en livslång behandling 

[…] att det finns läckage, att metadonet säljs vidare på den svarta 

marknaden. (Respondent 2) 

 

Men när dem väl är stabila så börjar dem få med sig doser. Problemet 

är att man ser dem här medicinerna, narkotikaklassade preparaten 
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hamnar på svarta marknaden. Patienterna säljer dem, de är 

eftertraktade mediciner på svarta marknaden, så de säljs olagligt vidare 

och det är ett problem. Det missbruket har ökat, utav våra mediciner. 

[…] Sen om de har ett sidomissbruk utöver opiater som vi behandlar, så 

är det en risk, en medicinskrisk med våra mediciner att blanda dem. 

(Respondent 3) 

 

 Jag ser egentligen inte något negativt så. […] Man minskar dödligheten 

i överdoser, man förbättrar patientens möjligheter att leva ett så bra liv 

som möjligt, alltså rehabilitering. Sen är ju metadon, laro behandling 

mycket efter regelverk. […] Det är ju också det här att det inte ska bli 

något utflöde utåt i samhället.  

(Respondent 4) 

 

Negativt, det är väl om det missbrukas så att säga. Att man tar det för att 

man inte har som mål att hålla sig borta från droger utan ser det som ett 

sätt att få en medicin som många upplever som en drog. Risken är att 

den kommer ut på svarta marknaden  

också. Det är väl dem två framförallt. (Respondent 6) 

 

Alla respondenter betonar samma teman beträffande de negativa med 

substitutionsbehandling. Dock är det bara respondent 3 som tog upp den medicinska 

risken med ett sidomissbruk. Respondent 6 samt respondent 2 betonar att en annan 

negativ aspekt med substitutionsbehandling är att somliga klienter inte har som mål att 

bli drogfria vilket kan påverkan läckaget till den svarta marknaden. 

 

Vi frågade respondenterna om substitutionsbehandling kan vara en livslång behandling. 

Respondenterna 1 och 2 instämde i frågan. De båda betonade att det är väldigt få som 

slutar. Respondent 5 menar att det är från individ till individ om man lyckas komma ur 

behandlingen, men har sett flertal klienter som har trappats ut. Respondenter betonar 

dock att det är väldigt olika vilket gör det svårt att säga om det kan vara en livslång 

behandling eller inte. Såväl respondent 4, menade att pga. missbruket så har klientens 

belöningssystem i hjärnan förstörts. Respondenten menade att det inte helt läker vilket 

gör att det för många blir en behandling livet ut. Samtliga respondenter menar att de 

finns klienter som slutar, men lyfter fram att det är sällan som det sker.  

 

Absolut! Det är så pass starkt beroende […] har jobbat med detta i åtta 

år så ser man att det finns, det är en sån liten procent som då klarar att 

trappas ut och avgiftas helt. […] Man har ändå den inställningen 

generellt att det är en livslång behandling och att man ser det som 

medicinering. (Respondent 3) 

 

Ja det skulle jag vilja påstå. Det är väldigt olika det där, men där är ju 

de som fortsätter många år. […] Sen är det som sagt inte för alla. 

(Respondent 6) 

 
Positiva aspekter 

Respondenterna på alla verksamheterna menade att det finns fler positiva effekter med 

substitutionsbehandling än negativa . 
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Det positiva skulle jag vilja påstå är att patienterna får ett bättre och 

värdigare liv. Med hjälp av behandlingen slutar med kriminalitet och 

annat sidomissbruk som kan finnas bland vissa. De kommer igång med 

sysselsättning, arbetar och får tillbaka sitt sociala nätvärk. Med hjälp av 

metadon lindrar abstinensbesvären vilket jag sa innan gör att 

kriminaliteten avtar, men framför allt att dem blir bättre och även mår 

bättre. Många patienter ser det som en sista chans. (Respondent 1) 

 

Det positiva är att det räddar liv. Det finns människor som inte kommer 

ur sitt missbruk […] finns dem som kan få ett fungerande liv med hjälp 

av substitutionsbehandling. Med jobb, familj, sysselsättning osv. 

(Respondent 2) 

 

Givande att ha dem här patienterna som kommer nya […] och sen 

tillsammans med dem, när hela deras värld ändras när dem inte längre 

behöver jaga droger behöver vara kriminella. Det lugnar ner sig runt 

omkring dem och de kommer hit och medicineras. Att man får 

tillsammans med dem pussla ihop allt som har gått sönder. Ofta är det 

väldigt glädjande för dem att få tillbaka sitt liv, sina barn och jobb. Det 

är väldigt emotionellt givande på det sättet. (Respondent 5) 

 

Respondenterna 1 och 2 var väldigt positiva till substitutionsbehandling, dock så 

menade respondent 2 att behandling med metadon inte är en behandlingsform som 

anses passa alla individer. Respondent 1 framhäver att det ändå är många klienter som 

ser substitutionsbehandling som en sista utväg för att komma ut ur ett missbruk och en 

kriminell livsstil. Respondent 5 framhäver att en positiv del med behandlingen är att se 

när klienterna med hjälp av behandling får tillbaka sitt liv igen. 

 

Även respondent 6 lyfter upp de positiva effekterna med substitutionsbehandlingen, 

men håller med respondent 2 genom att betona att substitutionsbehandling inte är till för 

alla. 

 

Positivt finns där mycket. Det är framförallt att man kan hjälpa till mot 

det här opiatmissbruket. Att dem slipper gå ut på marknaden och leta 

tunga droger för att stilla sina abstinensbesvär. Ta bort dem från det 

kriminella levandet, att dem får en väg bort från det och mår  

bättre. Framförallt att dem mår bättre och att man kan hjälpa dem att 

komma på banan igen och ge dem en chans. Att man möter dem i 

missbruket på deras nivå, vilket behov dem har för det är väldigt 

individuellt. Det är ju inte alla som klarat det med en annan typ av 

behandling, tolv steg till exempel. Det är ju inte för alla. Det är bra att 

det finns olika alternativ för olika patienter. (Respondent 6) 

 

Respondent 3 och respondenten respondent 4 betonar också den positiva effekten av 

substitutionsbehandling. De stämmer överens med att det inte enbart hjälper individen i 

sig, utan även ur ett samhälls perspektiv då det minskar kriminella handlingar såväl som 

att hälsan och livet förbättras för de i behandling.  

 

Det är att man kan ta dem från deras tunga missbruk och ge dem 

möjlighet till en bättre livskvalité. Det livet med missbruk och allt vad 

det innebär, […] oftast så försörjer dem sig på kriminalitet för det har 
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gått så långt när de väl har hamnat i ett heroinmissbruk.  

Man ger dem förutsättningar för ett bättre liv. […] så jag menar, man 

ger dem verkligen en möjlighet till att komma in i behandling, bli 

drogfria. Sen jobbar man mycket med att få ut dem i samhället igen. 

Samverkan med socialtjänsten och målet är ju att dem ska komma ut i 

sysselsättning och få ett så vardagligt liv och fungerande liv som möjligt. 

(Respondent 3) 

 

Alltså de är ju […] Eftersom om du exempelvis röker heroin så är det att 

det finns en toleransökning, dels är det att metadonet, man blir inställd 

på en dos, man tar blodprover och plasmaprover så man får en 

individuell dosering som passar utifrån biverkningar och det patienten 

känner sig nöjd med. Det blockerar då suget, att du inte känner något 

sug efter heroin. Det gör i sin tur att man då kan börja återupprätta 

sociala nätverk, kanske börja komma igång med lite sysselsättning som 

kan leda till arbete, man slutar med kriminella verksamheter. 

(Respondent 4) 

 

Alla respondenterna ställde sig positiva till att substitutionsbehandling erbjuds, det var 

ett tydligt mönster som visade sig i svaren beträffande att det inte enbart hjälpte 

individerna, utan även sågs som en nytta för samhället. Genom 

substitutionsbehandlingen så kunde klienterna få hjälp för sitt missbruk, men också 

sluta med sitt kriminella liv för att kunna försörja sitt missbruk. Man ansåg även att 

hälsan förbättrades och att klienterna med hjälp av läkemedlet och stöd från 

verksamheterna kunde återupprätta sitt nätverk samt få chans till sysselsättning. 
 

Rättvis behandling 

När vi sedan ställde frågan om hur klienterna kom i kontakt med verksamheten så var 

svaren liknande på samtliga verksamheter. 

 

Majoriteten kommer med egen anmälan. Dem ringer eller kommer in 

och fyller i en egenanmälan om önskan av behandling, sen kan dem 

också komma via socialtjänsten eller frivården. Att dem blivit 

uppfångade där, genom dem först. (Respondent 3) 

 

Dem ringer själva, dem kan ringa hit till oss och säga att dem vill 

komma till oss, så bokar vi in dem till läkarbesök så dem får träffa 

läkare och kurator som gör en bedömning. Det är ju viktigt att man har 

ett opiatmissbruk och helst dokumenterat. (Respondent 4) 

 

Respondenterna menade att de flesta klienterna gör sin egen anmälan till mottagningen 

och efter en bedömning av läkare kan de få behandling. Respondenterna framhävde 

även att förutom egenanmälan så var det även genom socialtjänsten och frivården som 

klienterna fångades upp. Vi frågade om klienterna fick någon annan behandling och 

stöd på mottagningarna förutom substitutionsbehandling. Alla verksamheter 

samverkade med andra aktörer som exempelvis socialtjänsten för att hjälpa klienterna. 

Respondent 1 och 2 beskrev att verksamheten erbjöd återfallsprevention(ÅP), 

motiverande samtal(MI) och samtalsstöd till klienterna i samband med 

substitutionsbehandling. Respondent 4 förklarade att man erbjöd ÅP, MI och 

samtalsstöd, men också anhörigutbildning. Maria förklarade även att verksamheten har 

ett brett utbud av behandlingar. Detta påpekade även de andra verksamheterna och 
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menade att det var viktigt att ge alternativa behandlingar, inte enbart pga att det är lag 

på att det ska erbjudas utan även pga att substitutionsbehandling ska kombineras med 

alternativa stöd för att hjälpa klienterna att få ett fungerande liv igen. 

 

En fråga som vi var intresserade av att ta reda på var om klientens bakgrund spelade roll 

i övervägandet till behandling. Vi undrade om det fanns några specifika krav eller om 

det fanns saker som man tog mer hänsyn till än andra.  

 

[…] det som är det största för oss är det här med att man ska ha 

dokumenterat opiatmissbruk i ett år. Det ska finnas journal som styrker 

det, att man har haft ett beroende och ett problem i ett år eller mer. Det 

är det enda vi har som krav. Sen är det som sagt individuella saker som 

säkert gör sitt i slutbedömningen, men framför allt det. (Respondent 6) 

 

Respondent 6 menade att det enda kravet som ställdes var att det skulle finnas ett 

dokumenterat missbruk. Respondent 3 menade att det enda kravet som fanns var att 

klienten främst skulle ha bostad då det var lättare för klienten under sin tid i behandling. 

Dock så påpekade respondenten att även om klienten inte har någon bostad så kan man 

ha överseende med det om klienten aktivt söker bostad. Respondent 1 nämnde att inget 

krav fanns, utan att alla behandlades lika. Respondent 5 lyfter fram att de tog emot alla 

som uppfyllde kriterierna i form av ett års dokumenterat missbruk. 

 

Nej, alla har samma rätt till behandling. Vi skiljer inte ut eller väljer ut 

någon speciell, utan de som anmäler sig är dem som får behandlingen. 

(Respondent 1) 

 

Kravet är ju att dem ska ha någon form av fast boende. Men sen om det 

är, det ska jag väl säga att det inte hänger o faller på det, utan det är 

liksom bara ett mål att dem ska ha det. Har dem inte det när dem 

kommer in så är målet att dem ska få det. Det är en förutsättning för att 

dem ska kunna klara av behandlingen är att dem ska ha en fast bostad. 

Det finns ingen prioritering där. (Respondent 3) 

 

Sammanfattning resultat 

Sammanfattningsvis visar studien att substitutionsbehandling inte enbart handlar om att 

byta en drog mot en annan. Respondenterna menar att man arbetar med så mycket mer 

runt omkring och att medicindelningen bara är en del av substitutionsbehandling. 

Respondenterna ser också att Sverige behöver utvecklas mer inom behandling av 

opioidberoende och skadereduktion. Flertal av respondenter menar att utvecklingen har 

börjat ske då det erbjuds både substitutionsbehandling och sprututbyte, men att mer 

åtgärder behöver ske då behovet finns där. Det framhävs i resultatet att 

behandlingsformen gynnar såväl individen som samhället i stort. Respondenterna 

påpekar att substitutionsbehandling är en behandling som ses som en besparing för 

samhället. Det lyfts fram att det är en besparing för samhället att ha individer med ett 

opioidberoende i substitutionsbehandling än utan denna behandling. Respondenterna 

menar att hälsan förbättras för de berörda individerna vilket gör att de inte är inom 

hälso- och sjukvården. Klienterna slutar med kriminalitet som för de flesta individer har 

varit ett sätt att försörja sitt missbruk på, vilket tillsammans är en besparing. 

 

Att socialstyrelsens riktlinjer har ändrats ser respondenterna som en positiv förändring 

som gjort mycket i praktiken. Att sex månaders krav har ändrats till tre månader för att 
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därefter få bedömning för att se om klienten klarar av att hantera sin medicin på 

egenhand uppskattas av både yrkesverksamma och klienter. Respondenterna menar att 

det kan vara svårt för klienter att komma dagligen i sex månader om de har någon form 

av sysselsättning. 

 

Respondenterna framhäver också att det finns fler positiva aspekter än de negativa 

aspekterna med substitutionsbehandling. En positiv aspekt med substitutionsbehandling 

som respondenterna betonar är att livskvalitén förbättras för individerna. Att de kan med 

hjälp av behandlingen få ett fungerande liv igen, återupprätthålla sitt sociala nätverk 

samt komma igång med sysselsättning igen. En av de negativa aspekterna som framhävs 

tydligt av alla respondenter är läckaget som ökat av läkemedel som används i 

substitutionsbehandling. Alla respondenter är medvetna om att det har skett en ökning 

av bland annat metadon på den svarta marknaden.  

 

I resultatet framgår det även att många av respondenterna betonar att det kan ses som en 

sista utväg för individer med ett opioidberoende. Klienterna får läkemedelsbehandling i 

samband med andra psykosociala behandlingar i form av ÅP, MI, samtalsstöd etc., samt 

så samverkar man med andra aktörer exempelvis socialtjänsten. Det framhävs att 

fokusen är på individen och i vilket stadie denne befinner sig i samt att hjälp och stöd 

ska anpassas därefter. Det kommer också fram i resultatet att individens bakgrund inte 

har så stor betydelse till övervägandet om klienten erbjuds behandling eller inte. 

Respondenterna menar att det finns en önskan om att klienten ska ha fast bostad då det 

underlättar för klienten när denne genomgår behandlingen, men att det inte är något som 

stoppar klienten om denne inte har bostad att få möjlighet till behandling. 

 

Analys 

I detta avsnitt så kommer analys att presenteras utifrån insamlat intervjumaterial med 

den valde teoretiska utgångspunkten i studien. Empirin kommer att analyseras utifrån 

konsekvensetiken och rättvisa begreppet. Vi har valt att dela upp analysen i teman som 

är följande. Har det gett önskat resultat? samt Är det rättvisa för alla? I den här studien 

har vi valt att undersöka hur de yrkesverksammas tankar och erfarenheter gentemot 

substitutionsbehandling ur ett etiskt perspektiv. 

 
Har det gett önskat resultat? 

Respondenterna framhäver att för många individer som söker sig till 

substitutionsbehandling är det deras sista utväg och menar att för många individer som 

kommer finns det ingen annan behandling som kan hjälpa dessa att komma ur sitt 

missbruk. Tännsjö (2000) beskriver att konsekvensetiken utgår ifrån att handlingen som 

utförs ska gynna så många individer som möjligt på ett positivt sätt. Detta ska man se på 

både ett kort och långt perspektiv. Alla alternativ ska granskas för att se vilken av 

handlingens konsekvens som kommer leda till ett bättre resultat (Tännsjö, 2000). 

Henriksen och Vetlesen (2001) skriver om en inriktning inom konsekvensetiken så 

kallad nyttoetiken. Man utgår från att det valet som vi gör ska göra nytta. I denna teori 

beskriver författarna att vi kan ”mäta och väga” oss fram genom att försöka beräkna 

vilken handling som leder till konsekvenserna som önskas. Det framkommer av 

respondenterna att substitutionsbehandling är en räddning för många individer med ett 

opioidberoende samt att abstinensen minskar med hjälp av läkemedlen som ges. 

Henriksen och Vetlesen (2001, sid 183) menar att utgångspunkten ligger i att ”[…] man 

ska ta hänsyn till alla inblandade partner”. Författarna menar att den handling som väljs 

har en strävan att den leder till minst lidande. Av det insamlade empiriska materialet så 
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hävdar respondenterna att substitutionsbehandling är den handling som ger mest 

positiva konsekvenser för individer med ett opioidberoende. Respondenterna betonar att 

substitutionsbehandling inte enbart gynnar individen i sig, utan även gynnar samhället. 

Det framkommer av respondenterna att genom att ha dessa individer i 

substitutionsbehandling så är det en besparing för samhället. Besparing sker i form av 

att hälsan förbättras för individerna, men också att kriminaliteten och dödligheten 

minskar. Respondenterna menar att en positiv konsekvens av substitutionsbehandling är 

att de negativa följderna som kommer av ett missbruk minskar. 

 

Författarna menar att man ska se handlingen och dess konsekvenser ur ett kort- och 

långsiktigt mål, även så ska ens handling vara den som ger minst lidande (Tännsjö, 

2000; Henriksen & Vetlesen, 2001). Detta menar respondenterna att 

substitutionsbehandlingen gör. Respondenterna menar att genom att få bort individerna 

från missbruket så kan man hjälpa dessa att upprätthålla sitt sociala nätverk, komma 

igång med sysselsättning och bli fria från de negativa aspekterna som missbruket 

medför. Flertal av respondenterna beskriver att denna form av behandling är den som 

minskar lidandet hos individer med ett opioidberoende, då individerna får hjälp och 

stöd. Respondenterna menar även att läkemedlen hjälper dessa till att få ett normalt och 

fungerande liv igen.  

 

Det finns två negativa aspekter av substitutionsbehandling som respondenterna lyfte 

fram, det ena var läckaget och det andra att det kan vara en livslång behandling. 

Respondenterna framhäver att för många individer som är inskrivna på 

substitutionsbehandling aldrig kan klara sig utan behandlingen för att fungera som en 

”normal” individ. En av respondenterna menar att belöningssystemet har kraschat pga 

individen missbrukat under en lång tid vilket leder till en rad konsekvenser. Den andra 

negativa konsekvensen med substitutionsbehandling är att man sett en ökad 

tillgänglighet på den svarta marknaden av läkemedel som föreskrivs.  

 
Är det rättvisa för alla? 

Rawls (1999) beskriver rättvisa som att det handlar om att det ska vara rättvist för alla 

individer och dennes sociala eller ekonomiska ställning ska inte avgöra om denne får 

vård eller inte (Rawls, 1999). Tännsjö, (1998) beskriver rättvisa utifrån två teorier, den 

ena teorin handlar om jämlikhet och författaren hänvisar till hälso- och sjukvårdslagen 

samt socialtjänstlagen. Tännsjö (1998) skriver att i hälso- och sjukvårdslagen står det att 

vård ska ske på lika vilkor för alla och att i socialtjänstlagen står det att man ska främja 

individers jämlikhet beträffande deltagande i samhället och levnadsvillkor (Tännsjö, 

1998). Respondenterna menar att individerna erbjuds andra alternativa behandlingar 

som kan tänkas behövas för att den med ett opioidberoende ska komma igång med sitt 

liv igen och att bemötandet av klienten sker på dennes nivå, då alla är olika. Detta 

stämmer väl överens med vad rättvisa begreppet utgår ifrån då alla erbjuds jämlik 

behandling och att man inte gör någon skillnad utifrån vilken bakgrund individen har. 

 

Den andra teorin Tännsjö (1998) skriver om handlar om vård efter förtjänst. Författaren 

beskriver det som att man tar avsteg från principer gällande vårdresurser beroende på att 

man anser somliga är mer förtjänta av att komma först i kön. Tännsjö (1998) beskriver 

att en individ med en skada som kan vara orsakat av missbruk inte får samma 

bemötande som en individ som har en skada som inte är orsakat av missbruk, detta pga 

att den som bemöter individen med missbruk anser det vara självförvållat. Melin (2007) 

skriver om etik och prioritering inom hälso- och sjukvården ur internationellt 

perspektiv. I rapporten tar författaren upp att vården ska prioriteras utifrån de individer 
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som har störst behov av det. Författaren menar att man ska utgå ifrån rättvis och lika 

behandling för alla. Bara för att en individ har ett drogmissbruk så ska denne inte 

prioriteras bort eller få ett negativt bemötande när individen söker vård. 

 

Respondenterna menar att alla individer som söker sig till substitutionsbehandling 

erbjuds det om den ansvarige läkaren anser dem vara lämpliga för behandlingen. 

Somliga av respondenterna menar att man strävar efter att individen ska ha en fast 

bostad då det underlättar behandlingen. Om så är fallet kan en del av behandlingen bli 

att hjälpa klienten till att skaffa bostad genom exempelvis motiverande samtal eller 

samverka med andra aktörer. Respondenterna framhäver att det finns krav om ett års 

dokumenterat opioidberoende för individen som söker sig till behandlingen. Om det 

kravet uppfylls så görs inga skillnader beträffande kön, bakgrund, sysselsättning, social 

eller ekonomisk status etc.  

  

Diskussion 
I diskussionsdelen kommer vi att diskutera metoden som vi har använts oss av i studien. 

Vidare kommer det tas upp vad resultatet visat och diskuteras utifrån den tidigare 

forskningen. Därefter kommer vi att redogöra för slutsatserna som växt fram utifrån 

resultatet men också de pedagogiska implikationerna i denna studie och vidare 

forskning kommer att tas upp. 

 

Metoddiskussion  

Vi valde att genomföra en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer då denna 

metod ansågs vara mest lämpliga för att uppnå de frågeställningar och det syfte som 

studien hade. Den metodologiska utgångspunkten i studien var hermeneutiken där man 

strävar sig efter att förstå människors beteende och handlingar. Då studiens syfte var att 

belysa yrkesverksammas tankar och erfarenheter gentemot substitutionsbehandling 

ansågs denna utgångspunkt vara passande. Då det hade varit svårt att uppnå detta genom 

en kvantitativ metod i form av mätningar. De teoretiska utgångspunkterna som valdes i 

studien var konsekvensetiken och rättvisa begreppet, dessa valdes då studien syftar till 

att undersöka yrkesverksammas tankar och erfarenheter ur ett etiskt perspektiv.  

 

För att uppnå studiens syfte och frågeställningar gjordes en intervjuguide utifrån teman 

som berörde studien. Detta skedde för att få svar på de frågor som var relevanta för 

studien och alla respondenterna besvarade de berörda teman. Innan intervjuerna 

bokades så utfördes en pilotstudie för att se hur våra frågor uppfattades, samt för att 

kunna se över eventuella förändringar som behövdes utföras och om frågorna besvarade 

syftet och frågeställningarna. Genom utförandet av pilotstudien kunde vi göra de 

förändringar som behövdes innan utförandet av intervjuerna skedde. Vi hann också se 

över vilka frågor som kunde anses vara svåra och förstå samt undersöka hur lång tid 

varje intervju tog. Några av de frågor som tog med i intervjuguiden var ledande frågor, 

då det var visa specifika ämnen som vi var ute efter att få svar på. 

 

Vi valde ut respondenter som ansågs vara mest lämpliga för att kunna besvara frågorna 

vi hade. Vi valde respondenter som arbetade på LARO mottagningar då det var denna 

grupp som var mest relevant till vår studie och hade kunskap och erfarenhet inom 

området. Tanken var först att intervjua individer som arbetade med 

substitutionsbehandling utifrån olika yrkeskategorier i form av hälso- och sjukvården, 

narkomanvården och socialtjänsten. Skälet till att vi ville intervjua yrkesverksamma 

utifrån olika yrkeskategorier var för att kunna finna likheter och skillnader beträffande 
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tankar och erfarenheter. Vi fick inte tag på yrkesverksamma från olika yrkeskategorier 

utan i stället intervjuades respondenter från samma yrkeskategori i form av 

sjuksköterskor. Det skedde sex intervjuer med respondenter utifrån fyra verksamheter, 

detta ansåg vi gav ett brett perspektiv samt ett rättvist resultat av yrkesverksammas 

tankar och erfarenheter gällande behandlingsformen.  

 

Kontakt med verksamheterna togs via mejl där ett missiv (se bilaga C) skickades ut till 

enhetscheferna på verksamheterna. Missivet innehöll information om vilka vi var, syftet 

med studien samt vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Därefter tog vi kontakt med 

enhetscheferna som hade skickat vidare vårt mejl till sina medarbetare som därefter tog 

kontakt med oss om dem kunde delta. Intervjuerna skedde utifrån ett besök på en 

verksamhet samt resterande i form av telefonintervjuer. Då studien var tidsbegränsad 

och det var svårt att få till möte med respondenterna frågade vi om det var möjligt att 

göra intervjun via telefon. Genom att det var möjligt att utföra telefonintervjuer 

underlättade det för oss att få tag på respondenter som kunde ställa upp. Inför varje 

intervju gick vi genom dem etiska riktlinjerna ännu en gång för att vara säkra på att 

respondenterna förstod syftet med studien samt att deras deltagande var frivilligt och att 

de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Vi berättade också att samtliga namn 

och verksamheter avidentifieras i resultatet för att förhålla oss till dem etiska 

riktlinjerna. Sedan frågade vi respondenterna om det var möjligt för oss att spela in 

intervjun för att hjälpa oss vid bearbetningen av data och samtliga respondenter gav sitt 

godkännande. Att det skedde telefonintervjuer ansåg vi inte vara något som skapade 

problem i vår studie, vi fick möjlighet till att ställa dem frågorna vi hade samt 

följdfrågor när det behövdes. Vi kände inte i heller att det var obekvämt från 

respondenternas sida då intervjuerna kom igång och vi fick väldigt djupgående svar från 

samtliga. Till en början kände vi en oro över att det skulle bli en skillnad och att vi inte 

skulle få svaren då intervjun skedde över telefon. Att genomföra intervjuer via telefon 

visade sig dock inte ha någon större betydelse då vi fick utförliga svar. 

 

Namnen på respondenterna ändrades till respondent 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Intervjuanalysen 

som användes var tematisk analys. Vi skrev ut vår transkribering av intervjuerna och 

gick genom dessa ett flertal gånger för att vara säkra på att transkriberingen hade utförts 

på ett korrekt sätt. Därefter strök vi över svaren med överstrykningspennor utifrån de 

olika temana som vi hade. Genom detta fick vi fram det som var mest relevant utifrån 

vårt syfte och våra frågeställningar samt rubriker till vårt resultat. Resultatet utformades 

utifrån relevanta teman och beskrivande text varvat med intervjucitat. Detta för att 

läsaren ska kunna få en förståelse av vad som har tagits upp, men också möjlighet till att 

läsa respondenternas svar på de ställda frågorna.  

 

I studien har det strävats efter att uppnå kvalitetskriterierna äkthet och tillförlitlighet. 

Genom att ha utfört en redogörelse av forskningsprocessen i form av 

problemformulering, val av intervjupersoner, analys, teoretiska utgångspunkten, 

intervjuguide samt hur vi har tolkat resultatet anser vi att det har skett en fullständig 

redogörelse. Detta bidrar pålitlighet och överförbarhet i studien. När studien är färdig 

kommer den att skickas ut till samtliga deltagare. 

 

Resultatdiskussion  

I denna del kommer vi att diskutera den insamlade empiriska data tillsammans med 

tidigare forskning inom området. Vi kommer att förhålla oss till samma teman som 

framkom i resultatet. 
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Debatt 

Det framkommer av respondenterna att kritikerna i debatten oftast är okunniga om 

substitutionsbehandling. Debatten som pågår såväl internationellt som nationellt 

beträffande substitutionsbehandling handlar om att oavsett vilka positiva effekter som 

forskningen visat gällande behandlingsformen finns det flera kritiker som ser det som 

att man bara byter ut en drog mot en annan. Rieckman, Kovas, Mcfarland och Abraham 

(2011) och Druncker (2013) beskriver i sina studier att genomförandet av behandling 

för opioidberoende är svagt i USA. Samtliga författare tar upp att det har skett en 

ökning av heroin och dödsfall i USA bland individer med ett opioidberoende. Trots 

denna ökning så menar författarna att landet inte verkar vilja ta till sig av det som pågår 

(Rieckman, Kovas, Mcfarland & Abraham, 2011; Druncker, 2013). Ekendahl (2012) 

skriver om de stora rubrikerna som skapades i Sverige när Danmark öppnade upp för 

heroinassisterad behandling. Författaren hävdar att i Sverige såg man det som att 

Danmark började ge ut gratis droger. I Sverige ställde sig många politiker kritiska till 

vad som skedde i grannlandet och hävdade att behandlingsmetoden enbart skulle öka 

missbruket istället för att minska det. Ekendahl (2012) framhäver att Sverige skiljer sig 

åt från resten av EU eftersom det erbjuds behandling för individer med ett 

opioidberoende i form av sprutubytesverksamheter och substitutionsmottagningar 

samtidigt som man förespråkar drogfrihet och drogfria behandlingar. 

 

Av det empiriska materialet betonar respondenterna att substitutionsbehandling inte 

handlar om att byta ut en drog mot en annan. Samtliga respondenter hävdar att 

läkemedlen enbart är en del av det stora hela i substitutionsbehandling. De menar också 

att läkemedlen är en förutsättning för att klienterna ska kunna tillgodogöra sig andra 

behandlingar som de också erbjuds. Ekendahl (2012) menar att ett flertal politiker blev 

upprörda av den nya behandlingsformen då dessa anser att individer med ett 

opioidberoende inte behöver ersätta sitt nuvarande missbruk med ett annat (Ekendahl, 

2012). Det framgår i resultatet att klienter erbjuds alternativa behandlingar i form av 

MI, ÅP, KBT och samtalsstöd. Respondenterna menar att det inte är ett drogutbyte eller 

ersättningsdrog mot missbruket utan att det krävs ett helhetsperspektiv utifrån varje 

klient för att hjälpa denne att få ordning på sitt liv. Respondenterna betonar att genom 

att erbjuda substitutionsbehandling blir det också en besparing för samhället då 

individer med ett opioidberoende lever ett mindre destruktivt liv vilket innebär mindre 

sjukvård. Det framgår också av respondenterna att behandlingen är en samhällsvinst 

eftersom klienternas hälsa förbättras och kriminaliteten minskar bland dessa individer, 

då klienterna ofta utför kriminella handlingar för att kunna försörja sitt missbruk. En av 

respondenterna som förr var kritiskt till substitutionsbehandling och höll med kritikerna 

menar att det beror på okunskap, att de flesta av de kritiska rösterna inte studerat eller 

känner till området tillräckligt väl. 

 
Förändring av riktlinjer 

Att det har skett förändring av riktlinjer sågs som positivt av respondenterna. 

Respondenterna menar att det tidigare sex månaders krav som man numera har sänkt till 

tre månader är positivt. Respondenterna menar att även klienterna ser det som positivt 

att numera komma dagligen i tre månader för att hämta sin medicin pga att det kan 

ibland vara svårt att få ihop livet och behandling. Respondenterna menar att det har 

hjälpt de klienter med sysselsättning i form av skola eller arbete. Att riktlinjerna numera 

gjort det mer tillgängligt för klienter att få behandling är en annan del som lyfts fram 

som positivt av respondenterna. Dem påpekar dock att bara för kravet har sänkts till tre 

månader så betyder det inte att klienten får ta hand om sin egen medicin dagligen enbart 

för det, utan det krävs en bedömning för att se om klienten är kapabel till att klara av att 
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ta sin medicin på egen hand och förklarar att detta sker individuellt. En av 

respondenterna menar att förändringen av riktlinjerna och privatiseringen som gjort att 

fler verksamheter har öppnats, har lett till att köerna till behandling är kortare nu än vad 

det var förr och fler får möjlighet till behandling. 

 

Fugelstad (2015) menar att med den utbygganden som har skett av 

substitutionsbehandling så har det skett en ökning av läckaget och därmed skett en ökad 

tillgänglighet av läkemedlen. Författaren ställer sig kritisk till de förändringar som 

gjorts av substitutionsbehandling och hävdar att det numera skett en ökning av 

föreskrivningen av läkemedlen (Fugelstad, 2015). Det som forskningen påvisar är inget 

som tas upp av respondenterna. Läckaget tas upp av respondenterna, men att det är som 

en negativ aspekt. Beträffande tillgängligheten så menar respondenterna att i och med 

att somliga krav har ändrats eller tagits bort så hjälper det individer med ett 

opioidberoende att få den hjälpen som behövs. Det framhävs även att den förändring 

som har skett har visat ge positiv effekt i praktiken. 

 

Tops (2001) betonar det kritiska synsättet av narkotika som finns i Sverige i sin studie. 

Författaren gjorde en jämförelse av Sverige och Nederländerna, i Nederländerna låg 

fokusen på skadereduktion och risker samt skador som kan uppstå av ett missbruk. Man 

ser det ur ett samhälls och individperspektiv medan man i Sverige eftersträvar ett 

drogfritt samhälle som flertal svenska politiker står bakom (Tops, 2011). Järvinen och 

Miller (2010) menar att synsättet i Danmark gällande substitutionsbehandling och 

skadereduktion ses som positivt. Skälet till att man har det synsättet i landet är pga att 

man märkt av den minskning som skett i form av kriminalitet och förbättrad hälsa hos 

individer med ett opioidberoende. Samtidigt så framhäver författarna att skadereduktion 

inte utgår från att individerna ska bli fria från sitt missbruk utan att med hjälp av 

behandling så ska dessa individer kunna få tillbaka sin livskvalité, leva ett normalt liv 

och återupprätta stabilitet i sitt liv (Järvinen & Miller, 2010). 

 

Respondenterna sammanfattar att man i Sverige har börjat ta till sig allt mer av vad 

forskningen visar gällande substitutionsbehandling då det har börjat öppna upp allt fler 

verksamheter som erbjuder denna behandlingsform. Dock så betonar respondenterna att 

det krävs mer att göra då det är tydligt att behovet finns där. En fråga som ställdes till 

respondenterna var hur de ansåg utvecklingen av behandlingsalternativ i Sverige var i 

jämförelse med två nordiska grannländer Danmark och Norge. Det framkom i svaren att 

Sverige ligger efter i denna utvecklingsprocess till skillnad från de andra nordiska 

länderna. Det framhävs av respondenterna att man i Sverige inte har kommit lika långt i 

denna utveckling, skälet kan bero på att man trots allt främst förespråkar ett drogfritt 

samhälle. Trots allt menar respondenterna att det svenska samhället har börjat följa 

utvecklingen, men att det krävs mer för att hjälpa individerna med ett opioidberoende. 

Druncker (2013) framhäver att politiker runt om i världen börjat finna en acceptans 

gällande skadereduktion pga vad forskningen visat och att allt fler börjar ta till sig av 

det och arbetar utifrån det. Författaren menar att inom hälso- och sjukvården är 

skadereduktion en central frågor då man har sett skillnad i form av minskning av 

narkotikabruk och de skador som kan uppstå av det (Druncker, 2013). 

 

Johnson (2010) menar att man inte kan bortse från de positiva effekterna av 

substitutionsbehandling. Författaren framhäver att det finns ett flertal studier som visat 

att smittospridning, dödlighet samt kriminalitet har minskat bland individer med ett 

opioidberoende i behandling. Alla respondenterna menar att flera av klienter som söker 

sig till verksamheterna ser det som deras sista utväg att komma ur sitt missbruk och den 
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kriminella livsstilen. Respondenterna hävdar att genom substitutionsbehandling ges 

klienterna en möjlighet till bättre livskvalité samt ges chansen till att bli drogfria och 

komma igång med sysselsättning, återupprätta sitt sociala nätverk samt en chans att 

komma ut i samhället igen. Solberg, Burkhart och Nilsson (2002) framhäver de positiva 

aspekterna som bekräftas av respondenterna. Författarna menar att 

substitutionsbehandling har blivit en väsentlig fråga inom EU och Norge. Författarna 

beskriver att länder som arbetar utifrån skadereduktion och erbjuder 

substitutionsbehandling har ett gemensamt mål och det är att förbättra hälsan för 

individer med ett opioidberoende samt att minska smittospridning och kriminalitet 

(Solberg, Burkhart & Nilsson, 2002). 

 

Johnson (2010) och Fugelstad (2015) lyfter fram att trots starkt vetenskapligt stöd 

gällande substitutionsbehandling måste man se över de negativa aspekterna. Båda två 

författarna menar att trots behandlingsformen visat positiv effekt finns det ett flertal 

individer som aldrig klarar av att sluta med behandlingen vilket kan ses som att 

substitutionsbehandling kan vara en livslång behandling för många individer. En annan 

aspekt är att det är många som går i behandling som i stället blir beroende av metadonet 

då det är ett starkt läkemedel. Båda författarna betonar risken av läckaget som har ökat 

inom substitutionsbehandling. Att läkemedlen säljs vidare på svarta marknaden, samt 

framhäver att det ses som en attraktiv drog på marknaden och ökningen som har skett 

ser man allvarligt på (Johnson, 2010; Fugelstad, 2015). Vad den tidigare forskningen 

visar gällande de negativa aspekterna av substitutionsbehandling bekräftas av 

respondenterna. Samtliga respondenter beskrev att det kan vara en livslång behandling 

för vissa klienter. De menar att det är väldigt få som lyckas komma ur behandlingen, 

men att det är väldigt individuellt.  En annan aspekt som respondenterna tar upp som 

stämmer med den tidigare forskningen är risken för läckaget. Respondenterna menar att 

det finns studier som visar att det finns läckage och att det har ökat och blivit mer 

omfattande och att man är medvetna om det. 

 
Rättvis behandling 

Philips och Bourne (2008) framhäver att yrkesverksammas personliga värderingar har 

betydelse inom missbruksvård gällande hur utgången för en klient i behandling blir. 

Författarna hävdar att detta är ett område som kräver mer forskning, men att en god 

relation mellan den yrkesverksamma och klienten är betydelsefullt. Det är viktigt att den 

yrkesverksamma kan se bortom sig själv och sina egna värderingar i ett möte med 

klienter. Att den yrkesverksamma kan se klienten ur ett helhets perspektiv så att denne 

kan få den hjälp som behövs för att komma ur sitt missbruk (Philips & Bourne, 2008). 

Respondenterna menar att det gäller att se klienten ur ett helhetsperspektiv och att möta 

denne på den nivå som den befinner sig på för att kunna hjälpa klienten i behandling. 

Respondenterna menar att det inte går att stressa fram resultat, utan att det är 

individuellt för hur snabbt det går för visa klienter att ta sig vidare till nästa steg. Varje 

klient ska få en individuell plan upprättad utifrån dennes behov då behoven ser olika ut 

från klient till klient. Respondenterna menar att det är viktigt att möta klienten där 

denne befinner sig och att alternativa behandlingar och stöd ska erbjudas till klienten så 

att denne klarar av att återupprätta och få ordning på sitt liv igen. Behandlingarna som 

erbjuds utöver substitutionsbehandling är bland annat MI, ÅP, KBT och samtalsstöd 

och i vissa lägen samverkan med andra aktörer som exempelvis socialtjänsten. Samtliga 

respondenter menar att dessa behandlingar erbjuds på verksamheterna. Det kan se olika 

ut i form av vilka behandlingar som ges då det beror på vilket hjälp klienten är i behov 

av. Det framkommer av respondenterna att det inte finns några specifika krav 

beträffande vem som får möjlighet till behandling utan att alla som söker sig till 
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verksamheten erbjuds behandling. Flertal av verksamheterna betonar dock att det ska 

finnas ett dokumenterat opioidmissbruk under ett års tid eller längre då det ska finnas 

något att gå efter. Det är önskvärt om klienten har fast bostad när denne söker sig till 

behandling, men om det skulle vara så att klienten inte har det så menar respondenterna 

att det är något man arbetar med under behandlingen då det underlättar för denne i 

behandling. Respondenterna menar också att man försöker anpassa sig till klienterna 

beträffande öppettider på verksamheterna för att alla ska ha möjlighet att kunna komma 

och få hjälp och att några verksamheter har kvällsöppet någon dag i veckan så att man 

kan göra det mer tillgängligt för klienterna.  

 

Rieckman, Kovas, Mcfarland och Abraham (2011) skriver att yrkesverksamma inom 

12-stegsbehandling inte rekommenderar substitutionsbehandling då det inte stämmer 

överens med deras ideologi. Författarna betonar att yrkesverksamma inom 

substitutionsbehandling eller som har kunskap och känner till området väl 

rekommenderar klienter till behandling då de har sett den positiva effekten av 

behandlingen (Rieckman, Kovas, Mcfarland & Abraham, 2011). Det framhävs av två 

respondenter att behandlingen är individuell och inte passar alla människor, dock så 

påpekar respondenterna att det beror väldigt mycket på okunskap inom området om man 

enbart ser det negativa. Respondenterna som dagligen är i kontakt med klienterna och 

har lång erfarenhet av substitutionsbehandling är positiva inställda till behandlingen då 

de har sett hur de hjälper individer med sitt liv och förbättringar som har skett. 

 

Slutsats och implikation 

Studiens syfte var att undersöka yrkesverksammas tankar och erfarenheter gentemot 

substitutionsbehandling. Grunden av den empiriska undersökningen ligger i 

frågeställningarna i studien. Frågeställningarna i studien var (1) vilka positiva och 

negativa tankar och erfarenheter de yrkesverksamma har gällande 

substitutionsbehandling? (2) På vilket sätt anser respondenterna att 

substitutionsbehandling är rättvis? Och (3) Vad anser de yrkesverksamma om 

förändringen av socialstyrelsens riktlinjer? 

 

 

 

Samtliga verksamheter ställde sig positiva till substitutionsbehandling då man har sett 

de positiva effekterna för klienter i behandlingen. Det som respondenterna framhäver 

tydligast är att livskvalitén förbättras för klienterna. De menar att klienterna som söker 

sig till verksamheterna är motiverade att ta sig ur sitt missbruk, och att många klienter 

ser det som en sista utväg för att kunna bli drogfria. De menar att kritiker som ser 

substitutionsbehandling som enbart negativt är de som inte har kunskap om området. De 

lyfter fram att läkemedlen bara är en del i behandlingen då det krävs alternativa 

behandlingar i form av MI, ÅP, KBT och samtalsstöd vilket är av hög pedagogisk 

relevans. De menar att dessa behandlingar kombinerat med läkemedlet ska hjälpa 

klienterna att få ett normalt liv och att komma ut i samhället igen. Respondenterna 

betonar att det är viktigt att se hela klienten för att hjälpa denne på bästa möjliga sätt, 

men även ha förståelse för att det är en lång process och för somliga kan det bli en 

livslång behandling. Respondenterna hävdar att det negativa med 

substitutionsbehandling kan vara det läckaget av läkemedel som man nu märker av samt 

att behandlingen kan i många fall vara livslång. Det framhävs såväl att ändringen av 

riktlinjerna har gjort det mer tillgängligt för individer med ett opioidberoende att 

komma in i behandling, denna skillnad har samtliga verksamheter märkt av. Ett flertal 

av verksamheterna har dock valt att klienter som söker sig till verksamheterna ska ha 
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minst ett år dokumenterat opioidmissbruk då man anser att det ska finnas något att gå 

efter. Uppfylls det kravet så tar man emot de klienter som söker sig till verksamheten 

samt att klienterna erbjuds behandling och alternativ behandling utifrån dennes behov. 

En av respondenterna framhäver att privatiseringen av LARO kliniker har medfört att 

kötiderna för att komma in i behandling har minskat. En annan av respondenterna menar 

att med privatiseringen av klinikerna har det lett till att mindre seriösa verksamheter 

öppnats som kanske börjar erbjuda patienter bensodiazepiner och då vill många dit. Det 

verkar alltså finnas både positiva och negativa aspekter med privatiseringen. 

 

Ur etiskt perspektiv menar respondenterna att substitutionsbehandling är den handling 

som gynnar flest i form av positiva konsekvenser. De menar att det inte bara är 

individen i sig som gynnas utan även samhället då det blir en besparing att ha dessa 

individer i behandling. De beskriver att en individ med ett opioidberoende som kommer 

i behandling får förbättrad hälsa, samt att det sker minskning i kriminalitet och 

dödlighet. Genom att få in opioidberoende i behandling får dessa den hjälp som behövs 

för att komma ut i samhället igen och komma igång med sysselsättning. Respondenterna 

framhäver att behandlingen är rättvis för alla. De individer som söker sig till 

verksamheterna och anses vara lämpliga för behandlingen blir inskrivna. Det görs inga 

skillnader beträffande kön, bakgrund etc. De spelar ingen roll huruvida den ekonomiska 

eller sociala statusen ser ut då respondenterna menar att de flesta klienterna faktiskt inte 

har arbete eller utbildning. 

 
Pedagogiska implikationer 

Pedagogikens kunskapsområde handlar bland annat om relationsskapande och 

bemötande. I denna studie anser vi att detta område omfattas och därför är av 

pedagogisk relevans. Substitutionsbehandling handlar inte enbart om själva 

medicineringen utan det handlar såväl om psykosociala behandlingar. Inom 

substitutionsbehandling arbetar man med motivationsarbete för att hjälpa denne till ett 

bättre liv. Respondenterna i studien betonar att det inte handlar om medicineringen i sig, 

utan att behandlingen enbart är en del av det stora hela. Pedagogiken i 

substitutionsbehandling ligger i att ha en helhetssyn, att se hela individen och möta 

denne på den nivån som denne befinner sig på. Det handlar om att samverka med andra 

aktörer i form av socialtjänsten och erbjuda alternativa behandlingar i for av MI, ÅP, 

KBT och samtalsstöd etc. Som framtida behandlare är detta ytterst relevant för vår del, 

det är viktigt att i möte med klienter skapa goda relationer och bemöta klienten på ett 

bra sätt. Att hjälpa denne och motivera klienten till en förändring. Genom att individer 

med ett opioidberoende får substitutionsbehandling ökas dennes livskvalité och kan 

fungera på ett normalt sätt som respondenterna framhäver. Om vi kan se individen ur en 

helhetssyn och skapa en god relation ökar chansen och motiveringen till att klienter vi 

har framför oss gör en förändring i sitt liv och i sitt beteende. 

 
Vidare forskning 

Det finns forskning som visar betydelsen av substitutionsbehandling både ur ett individ 

samt samhällsperspektiv samt dess för och nackdelar. Till framtida forskning hade det 

varit intressant att intervjua yrkesverksamma inom andra arbetsområden exempelvis 

socialtjänst och inom narkomanvården. Detta då tidigare forskning visat att denna 

yrkesgrupp är de som varit mest negativa till substitutionsbehandling samt sprututbyte.  

 

Det hade varit intresseväckande och undersöka hur dessa yrkesverksamma ställer sig till 

substitutionsbehandling och göra en jämförelse av yrkesverksamma inom hälso- och 

sjukvården. Det hade också varit intressant för att se det finns likheter och skillnader 
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beträffande tankar och erfarenheter utav substitutionsbehandling inom de olika 

yrkesgrupperna. Det hade också varit intressant att undersöka denna yrkeskategori för 

att se om synsättet har förändrats inom yrkesgruppen. 
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I 
 

Bilaga A – Missiv 
 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats.  

 
Hej,  

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- 

och missbruksvård” 180 p vid Linnéuniversitet i Växjö.  

 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva. Ämnet som vi 

har intresserat oss för är att undersöka yrkesverksammas tankar och syn gentemot 

substitutionsbehandling. 
 

När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenheter skulle vara mycket 

intressant att få ta del av och därför önskar vi att få genomföra intervjuer med de 

yrkesverksamma som i det dagliga arbetet arbetar med frågor kring 

substitutionsbehandling. Vi skulle gärna få möjlighet till personliga intervjuer, dock om 

det inte är möjligt går det bra att ta över telefon. Tiden för intervjuerna är ca 30-40 

minuter. 
 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. De 

Vetenskapligarådets regler kring etik vid forskning kommer att följas och du som 

respondent kan välja att avbryta din medverkan när som helst under intervjun (läs 

bifogad fil på sidan två). 

 

Vi kommer att ta kontakt med er per telefon under vecka 5 och början av vecka 6 för att 

ge ytterligare information eller bestämma vidare. 
 

 

Vi frågor får ni mer än gärna kontakta oss eller kursansvarig.  

 

Med vänlig hälsning  

 

 

Emelie Andersson                                                                            Thomas Biverstrand 
ea222vf@student.lnu.se                                                                     tb222hu@student.lnu.se  

070-xxxxxx                                                                                         073-xxxxxx 

 

 

Handledare: Katarina Olausson 

                     katarina.olausson@lnu.se  

 

Kursansvarig: Mats Anderberg 

                        mats.anderberg@lnu.se  
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II 

Bilaga B – Etiska riktlinjer 
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C – Intervjuguide 
 

Bakgrund: 

 

- Hur länge har du arbetat inom verksamheten? 

- Vilken utbildning har du? 

- Vad gjorde du innan denna tjänst? 

- Hur länge har du arbetat med substitutionsbehandling? 

- Arbetar du eller har du arbetat med andra behandlingar som kan jämföras med 

substitutionsbehandling? 

- Hur kommer klienterna i kontakt med er?  

 

Konsekvens: 

 

- Vad är det som är positivt med substitutionsbehandling?  

- Vad är det som är negativt med substitutionsbehandling?  

- Det pågår många debatter i dagen samhälle att läkemedelsassisterad behandling 

enbart är att byta ut en drog mot en annan. Vad är dina tankar kring det?  

- Ser du att substitutionsbehandling är en besparing för samhället eller en 

kostnad? ( Hur kan det bli en besparing/kostnad) 

 

Rättvisa: 

 

- Vad anser du om socialstyrelsens riktlinjer gällande behandlingen? Skulle du 

vilja ändra någon, i sådana fall vad? (ex, sköta medicinering efter 3 månader ist 

för 6) 

- Anser du att behandlingen kan livslång?  

- Spelar individens bakgrund roll i övervägandet till substitutionsbehandling? (om 

individen har barn, är arbetslös etc. skulle en hemlös kunna få behandlingen? Är 

killar och tjejer lika stor möjlighet att få behandlingen? Spelar etniciteten någon 

roll?) 

- Om man jämför Sverige med Danmark och Norge så skiljer sig det åt 

beträffande behandling och synsätt kring substitutionsbehandling, hur ser du på 

detta? (Utveckling, nolltolerans etc.) 

 

 


