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1. INLEDNING 

 

Metadon är en opiat som framställts på syntetisk väg och används främst för sina 

smärtstillande egenskaper men även till läkemedelsassisterad behandling, då i stor 

utsträckning till heroinister som inte på egen hand, eller med hjälp av andra behandlingar 

kunnat bryta sitt beroende (Johnsson, 2005; Svensson, 2005).  

I Sverige har motståndet mot metadonbehandling i alla tider varit stort, vilket kan bero 

på landets restriktiva narkotikapolitik. Idag finns i Sverige drygt 7000 aktiva heroinister, 

varav 1200 har chansen att bli beviljade en metadonbehandling. Detta eftersom 

Socialstyrelsen har satt ett tak för hur många som samtidigt får vara inskrivna på denna typ av 

behandling. Alltså har mindre än 20 procent av heroinisterna möjlighet att få en 

metadonbehandling (Hasselgren, 2002). Detta kan sättas i relation till beroendeforskaren 

Markus Heiligs uppfattning om att endast tio procent av alla heroinister kan sluta med heroin 

utan läkemedel mot suget. Har man använt heroin över två år och inte lever i en ovanligt 

stabil situation är möjligheten att sluta utan läkemedel mycket liten (Agerberg, 2004). Siffror 

visar att ca 5-10 procent når drogfrihet via den drogfria narkomanvården (Hasselgren, 1996a). 

Flera undersökningar pekar på positiva utfall vad gäller metadonbehandlingens effekter hos 

patienter, bland annat den undersökning som Ulleråkergruppen med Lars Gunne i spetsen 

gjorde 1973. Resultatet visade att 76 procent av personerna i experimentgruppen efter två år 

hade slutat med droger och stannat kvar i programmet (Gunne & Grönbladh, 1980).  

Socialstyrelsen har i ett par studier försökt kartlägga socialarbetares attityder gentemot 

metadonbehandling och i studien ORION (2003) har man i större kommuner kunnat se en viss 

tendens till en mer positiv inställning till medicinsk behandling, medan de i mindre 

kommuner föredrar andra behandlingsformer. Denna tendens beskrivs även i artikeln Skepsis i 

Norrland (Pihl, 1996b), där det går att läsa om hur överläkare i norrland är skeptiska till 

metadonbehandling och inte gärna remitterar patienter till Ulleråkers metadonklinik, mycket 

på grund av det 20 mil långa avståndet, vilket resulterar i brister i uppföljning och kontroll.  

Chefsöverläkaren Lennart Gustafsson i Umeå hade aldrig under sina femton år inom 

psykiatrin remitterat någon till Ulleråker och var kritisk till metadonbehandling, då han inte 

stött på en enda klient med bra utfall. Han menade att de lever i marginalen, får socialhjälp 

och missbrukar samtidigt samt att de sprider ut metadon på svarta marknaden och saknar jobb 

och kontakter med drogfria människor. John Jensen, överläkare i Sollefteå, hade negativa 

erfarenheter av metadonbehandling, men var ändå positiv till den. Han påpekade dock att 

brister i kontroll och uppföljning påverkade honom, varför han avrådde till metadon och 
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istället försökte motivera klienter till behandlingshem. Sammanfattningsvis ser man i artikeln 

att attityden hos överläkarna gentemot metadonbehandling är relativt kritisk, men att om det 

inte vore på grund av det geografiska avståndet till behandlingen, och om kontroll och 

uppföljning hade varit bättre, så hade de varit mer positivt inställda till behandlingen.  

Förenta Nationernas narkotika- och brottsbekämpningsorgan UNODC har länge talat 

väl om svensk narkotikapolitik och om landets positiva resultat vad gäller att förebygga 

användandet av narkotika. När det handlar om att få personer med ett pågående missbruk att 

sluta får Sverige istället kritik (Fries, 2007). Siffror visar att Sverige som tidigare haft störst 

problem med amfetamin idag istället får ökade problem med heroinmissbruk (Hasselgren, 

2002). Enligt tidigare studier har den medicinska behandlingen med bland annat metadon gett 

bra resultat för heroinberoende (Grönbladh, 1996; Gunne & Grönbladh, 1980; 

Socialstyrelsen, 2004b). Därför är det av vikt för det sociala arbetet att mer ingående studera 

orsakerna till varför så få blir beviljade metadonbehandling. Särskilt viktigt är det att studera 

socialsekreterares attityd mot metadonbehandling, då det är de som remitterar klienterna och 

gör bedömningen om de uppfyller kriterierna till det. Det är även av stor vikt för det sociala 

arbetets utveckling att titta på de eventuella bristerna i behandlingsformen och i så fall lyfta 

fram dem. Detta för att kunna förbättra omständigheterna för klienten, den behandlande 

enheten och socialarbetaren.  

 

1.1 Förförståelse 

Innan studien påbörjades hade vi en del erfarenheter av metadonbehandlingar och även av 

socialtjänstens roll i behandlingen, detta genom bekanta som genomgår behandlingen nu. 

Intressant med denna undersökning var att se om den erfarenheten stämde överrens med 

tidigare forskning och de svar som skulle framkomma av studien.  

En föreställning var att heroinister har svårt att bli remitterade av socialtjänsten till en 

metadonbehandling, även om de uppfyller de kriterier som finns och att ett beroende av olika 

anledningar hinner pågå under lång tid innan hjälpen sätts in. Tanken var att det kan bero på 

att andra behandlingsalternativ blir mindre kostsamma, eller att socialsekreterare saknar 

kunskap om medicinsk behandling med metadon, kanske finns andra behandlingsformer som 

är bra vid ett heroinberoende. En tänkbar anledning till att metadonbehandling används i så 

liten utsträckning antogs vara en negativ inställning till metadon, då det är ett 

narkotikapreparat och att socialsekreterarna därför hellre väljer ett drogfritt alternativ. 

I Socialstyrelsen (2006) står att det ultimata för klienten och det som rekommenderas 

är att läkare, psykologer och socialtjänst skall samarbeta runt klienten under hela 
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behandlingen för att bästa resultat ska uppnås. Enligt vår tidigare erfarenhet följs inte alltid 

denna rekommendation. I en del fall verkar socialsekreterarens kontakt med klienten upphöra 

efter påbörjad behandling, vilket innebär att de inte följer upp patienten på ett 

tillfredsställande sätt (Hanna Ljungvall, personlig källa, 2009). Ett annat antagande som gjorts 

är att eftervården ofta uteblir, vilket innebär att efter påbörjad metadonbehandling uteblir stöd, 

samtal och uppföljning. 

Av intresse för studien var att undersöka om socialsekreterarnas personliga inställning 

gentemot metadonbehandling kan ligga till grund för att så få klienter blir beviljade medicinsk 

behandling med metadon.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att utifrån litteratur och en kvalitativ, datorstödd intervju med 

utvalda socialsekreterare, se vad de i sin yrkesroll har för attityd till metadonbehandling för 

opiatberoende personer.  

 

• Anser dessa socialsekreterare att det finns brister i behandlingsformen? 

• Vad är socialsekreterarens roll under och efter klientens behandling? 

 

 

 

2. BAKGRUND 

 

I bakgrunden kommer missbruk och beroende på många ställen användas synonymt, dock 

betyder de i andra sammanhang inte samma sak. Enligt WHO:s diagnossystem ICD-10 ska en 

person med ett beroende uppfylla tre av sex kriterier. Bland annat ska personen ha en känsla 

av tvång att ta drogen och abstinensbesvär om han/hon inte tar den. Ytterligare kriterier är 

svårighet att kontrollera användningen och uppoffrande av intressen för att istället använda 

drogen eller återhämta sig efter användandet. ICD 10 beskriver inte missbruk utan skadligt 

bruk, som i princip är samma sak. Vid skadligt bruk har man fysiska eller psykiska 

hälsoskador orsakade av drogen, men en diagnos saknas (Kinney & Leaton, 1997). 
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2.1 Heroin och dess framväxt i världen 

Heroin framställs ur opiumvallmon, en växt som antas härstamma från mellersta östern, men 

som har spridit sig till stora delar av Asien. Opium är intorkad mjölksaft som utvinnes från 

frökapslarna på opiumvallmon. Av detta råopium kan man framställa morfin, heroin och 

kodein (Svensson, 2005).  

Heroin kan injiceras, sniffas genom ett rör samt rökas på folie, eller blandas med tobak 

och rökas i en cigarett, vilket är det vanligast intagningssättet. Heroin är en mycket kraftfull, 

centralt dämpande opiat, som vid intag stimulerar dopaminsystemet, genom att opiaten verkar 

indirekt via opiatreceptorer. Därför ger opiater ett välbefinnande av passivt och inåtvänt slag 

(Agerberg 2004; Svensson, 2005).  

Heroin är den mest dödsbringande drogen som används bland missbrukare och en av 

förklaringarna till de stora och ökande dödstalen i Sverige är att andelen heroinmissbrukare 

ökar. En annan förklaring till den höga dödligheten är de dödliga sjukdomar som sprids när 

injektionsmissbrukare delar sprutor. Både abstinensen och suget är så starkt att det är nästan 

omöjligt att bryta ett heroinberoende utan hjälp. Idag används ofta läkemedel som en del av 

behandling, framförallt används det nästan överallt under den vecka som den mest akuta 

abstinensen varar. Men många heroinmissbrukare behöver också långtidsbehandling med 

läkemedel som minskar det stora suget efter drogen (Agerberg, 2004). 

Idag är all användning av heroin och andra opiater helt förbjuden i alla länder, förutom 

användningen av opiater som är läkarförskrivna som medicin. Så har det dock inte alltid varit. 

Opium har tidigare använts som medicinalväxt och ett njutningsmedel och har alltid varit en 

hårt efterfrågad handelsvara, som till och med frambringat krig mellan länder (Johnsson, 

2005; Svensson, 2005). 

Alder Wright framställde 1874 heroin för första gången men det var inte förrän 1898 

som drogen började användas kommersiellt när en kemist, Heinrich Dreser, gav den namnet 

Heroin och en läkemedelsfabrik började tillverka drogen i stor skala. Enligt Dreser kunde man 

använda den nya medicinen mot astma, bronkit och emfysem. Den skulle också vara effektiv 

mot hosta. Han menade att heroin inte var beroendeframkallande och den användes även som 

botemedel mot morfinmissbrukare (ibid). 

Heroin anlände till den svenska marknaden 1975 och användes då av några få 

människor, medan amfetamin var den mest använda drogen bland beroende. Dock spelade 

geografiska variationer en viss roll, då det i Stockholm var vanligast med amfetamin och det i 

Malmö, som var mer europaorienterat, var vanligare med heroin (ibid). Antalet tunga 

missbrukare, som dagligen använder droger, ökar stadigt. År 1969 gjorde 
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narkomanvårdskommitén på uppdrag av socialdepartementet en första landsomfattande 

undersökning kring narkotikamissbruk. Den visade att cirka 6000 personer missbrukade 

narkotika och de flesta av dem amfetamin, medan det ökade till 26 000 personer 1998 och 30 

000 personer 2004. Även om antalet användare av de centralstimulerande drogerna som 

amfetamin ökade, skedde inte detta i samma takt som ökningen av antalet användare av 

opiater. Av siffrorna som följer kan avläsas att andelen användare av centralstimulerande 

droger minskade, jämfört med andelen användare av opiater. Relationen dem emellan såg ut 

så här: 1969, 6/63 procent, 1979, 15/47 procent, 1992, 26/48 procent och 1998 var det 28/32 

procent. Talar man om bara heroin så har antalet användare ökat från cirka 300 1969 till 7 300 

1998, vilket är en kraftig ökning (ibid). Antalet personer som har dött på grund av narkotikan 

har mer än fördubblats i Sverige under 1990-talet medan det i EU varit ganska stabilt 

(Hasselgren, 2002).  

 

2.2  Metadon och dess framväxt i välden 

Metadon är ett helsyntetiskt morfinersättningsmedel som används som smärtstillande för att 

behandla svåra smärttillstånd, till exempel hos patienter med svåra cancersjukdomar. 

Preparatet används även när opiatmissbrukare ska avgiftas. Detta användningsområde är dock 

inte är särskilt vanligt i Sverige. Dessutom används metadon som ersättning för morfin och 

heroin vid läkemedelsassisterad underhållsbehandling av opiatmissbrukare. Preparatet är det 

äldsta som används som ersättning för heroin och ges oralt utblandat i saft eller i juice för att 

ruset skall utebli (Metadonpatientföreningen, 2009). 

När en person intar heroin söker de efter euforin/kicken, men efter det inträder något 

man kan kalla ett normaltillstånd då missbrukaren kan fungera normalt och inte verka 

påverkad. Dessa tillstånd håller i sig olika länge beroende på vilken drog man intar. För 

heroin varar tillståndet i några timmar, medan metadonets tillstånd kan hålla i sig mellan ett 

och två dygn. Det är detta som gör att metadon lämpar sig så bra för medicinering och 

långtidsbehandling av heroinister. En annan positiv egenskap med metadon är att opiater har 

få biverkningar när kroppen utvecklat tolerans mot preparatet, vilket gör metadonet 

användbart för underhållsbehandlingar under en längre tid utan att personerna tar skada. 

(Johnsson, 2005; Svensson, 2005). 

Metadon är beroendeframkallande men ger inte särskilt stora abstinenssymtom om det 

intas genom munnen, kicken uteblir och effekten blir mer utdragen. När metadon används 

varje dag, som i en underhållsbehandling, samlas preparatet i vävnaden hos patienten och 

portioneras ut en dos åt gången, till skillnad mot heroinet där hela dosen går ut i kroppen på 
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en gång. Metadonet bryts i första hand ner i levern och utsöndras sedan tillsammans med 

huvudmetaboliten i urinen, men även genom svettning. Eliminatonstiden, det vill säga den tid 

det tar för kroppen att bryta ner och utsöndra ämnet är lång då det tar mellan 24 och 36 

timmar för kroppen att bryta ned metadonet när det tas genom munnen. Vid oralt intag får 

personen en lugnande effekt efter cirka sex timmar men om en bestämd dos ges vid 

upprepade tillfällen utvecklar individen tolerans mot dosen och metadonet förlorar sin 

lugnande och smärtstillande effekt (Socialstyrelsen, 1981; Metadonpatientföreningen, 2009). 

När det gäller användande av metadon vid underhållsbehandling finns det vissa biverkningar, 

framförallt under inställningsfasen om metadondosen ökar snabbare än toleransutvecklingen. 

Biverkningarna är de samma som överdoseringssymtom; euforikänsla, slöhet, sjukligt 

sömnbehov, nedsatt lungventilation, sänkt blodtryck, minskad puls, sänkt kroppstemperatur 

och små pupiller. Efter att metadoninställningen avslutats kan andra biverkningar uppstå, som 

exempelvis ökad benägenhet att svettas, förstoppning, aptitstörningar, impotens, 

sömnstörningar och menstrualrubbningar. Dessa biverkningar har patienterna dock lidit av 

även då de missbrukat heroin eller andra opiater. (Socialstyrelsen, 1981). 

Under andra världskriget uppfann tyska forskare metadon som preparat för att till en 

början användas till smärtlindring för skadade soldater, detta för att Tyskland blivit avstängt 

från opiumtillförseln. Redan runt 1940 började forskare vid Addiction Recearch Center i 

Lexington utveckla metoder för användning av metadon vid avgiftning av opiatmissbrukare 

(Johnsson, 2005). 

Att metadon kunde användas i långtidsbehandlingar av narkomani upptäcktes av en 

tillfällighet. Vincent Dole, en invärtesmedicinare på Rockefeller Universitetet i New York, 

arbetade på 1960-talet med studier om fetma. I dessa studier upptäckte han likheterna mellan 

den feta patientens begär efter mat och narkomanens sug efter narkotika. Därmed antog han 

att själva begäret kunde ha en metabolisk, biokemisk orsak – ämnesomsättningen. 

Tillsammans med Marie Nyswander, läkare och psykoanalytisk terapeut, startade han en 

studie där syftet var att studera hur morfinet bröts ner i människokroppen. Till en början 

studerade de två heroinister, som mot löftet att de stannade på sjukhuset, fick fri tillgång till 

heroin. De två missbrukarna hade tidigare prövat att sluta med droger genom frivillig 

avgiftning utan goda resultat. De hade även tillbringat flera år i fängelse för stöld och innehav 

av narkotika (Socialstyrelsen, 1981). Snabbt ökade de två sina doser och blev helt passiva, de 

satt endast och tittade på tv och väntade på nästa injektion. Efter studien skulle de två 

narkomanerna avgiftas med hjälp av metadon och de båda forskarna tog då chansen att 

undersöka metadonets nedbrytningsprocess i kroppen. De båda missbrukarna ställdes in på en 
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högre dos som skulle vara under en längre tid. Till sin förvåning kunde Dole och Nyswander 

se att de tidigare passiva männen nu började fungera normalt. De blev aktiva och ville nu 

försöka förändra sin livssituation. Båda patienterna började studera och fortsatte att ta sina 

dagliga doser (Johnson, 2005; Svensson, 2005).  

Sverige var ett av de första länderna (förutom USA) att starta en underhållsbehandling 

med metadon till opiatmissbrukare. Detta genom Professor Lars Gunne, som i januari 1967 

grundade Sveriges första behandlingsprogram vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Ganska 

snabbt växte verksamheten till ett par hundra patienter med många opiatmissbrukare stående 

på en väntelista för att bli antagna (ibid). 

Det tog inte lång tid innan Gunne och hans behandlingsmetod stötte på hårt motstånd 

och kritik, något som slutligen ledde till att Socialstyrelsen nekade ekonomiskt anslag till 

behandling med metadon. Gunne menade att det var omöjligt att bedriva verksamheten innan 

Socialstyrelsen beslutat sig för om metadon som behandlingsform skulle accepteras som en 

integrerad del av samhällets insatser inom narkomanvården Ulleråker tvingades då till ett 

intagningsstopp mellan 1979 och 1984, ett intagningsstopp som fick förödande konsekvenser 

för missbrukarna, 50 procent av alla på vätelistan avled på grund av sitt missbruk (Grönbladh, 

1996; Hasselgren, 1996b; Pihl, 1996a). 

År 1981 vände det hela igen då Socialstyrelsens rapport kom ut, Underhållsprogram 

med metadon. Där föreslogs att metadonbehandling skulle accepteras som en av de ordinarie 

verksamheterna inom sjukvården. Trots detta dröjde det ytterligare två år innan 

Socialstyrelsen erkände metadon som en vetenskaplig, medicinsk behandlingsmetod. Man 

fastställde ett maxantal på 150 antagna till programmet, med ett krav på utvärdering efter tre 

år (Socialstyrelsen, 1981). Med Socialstyrelsens rapport i ryggen och med allmänhetens 

stigande oro för HIV-smittspridning, kunde Ulleråker inte bara öppna igen, utan även utvidga 

verksamheten (Grönbladh, 1996; Hasselgren, 1996b; Svensson, 2005). 

Kort därpå startade Stockholm upp en öppenvårdsklinik, som fram till 1988 låg som 

en filial till Ulleråker. Det innebar att klienterna, efter de fått en beviljad behandling, utreddes 

och ställdes in på rätt dos på Ulleråker, men att de senare hade sin öppenvårdskontakt med 

kliniken i Stockholm. Då oron för att HIV skulle spridas genom missbrukarna, hölls kritiken 

mot metadonbehandlingen nere och Socialstyrelsen beviljade 1988 att nya metadonprogram 

kunde starta. Stockholms läns landsting och Malmöhus läns landsting startade egna 

självständiga metadonprogram, 1988 i Stockholm och 1990 i Lund. 1992 följde Malmö 

samma väg och senare öppnades även en filial till Lund i Helsingborg (Hasselgren, 1996b). 

Göteborg startade sitt första metadonprogram 2004 (Göteborg.se, 2009).  
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2.2.1 Medicinsk underhållsbehandling med metadon  

Utredning och behandling ska ske i samverkan mellan klient, behandlande enhet och 

socialtjänsten. Varje patient ska anmälas till Socialstyrelsen och en regelbunden rapportering 

dit avseende behandlade patienter är ett måste (Borg & Grönbladh, 1995). För att en 

metadonbehandling ska ha förutsättning att lyckas krävs att läkaren och socialsekreteraren 

först gör en bedömning om vilka patienter som utifrån deras sociala, psykologiska och 

medicinska situation är lämpliga. Denna bedömning ska göras i samråd med den tilltänkte. 

Viktigt är alltså att göra en strukturerad bedömning av opiatberoendet hos patienten, där 

problemtyngden inom drogberoendet, kriminalitet, kroppslig och psykiatrisk sjuklighet, 

bostads- och försörjningssituation samt relationer och nätverk mäts (Socialstyrelsen, 2006). 

Patienter söker frivilligt till metadonbehandlingsprogrammet genom att de kontaktar 

behandlande läkare på hemorten för att få en specialistremiss. Dessa remisser placeras på en 

väntelista och patienterna kallas efter den till sjukhuset för utredning och ställningstagande till 

eventuell behandling. Innan missbrukaren accepteras för underhållsbehandling med metadon 

tas han/hon in på exempelvis forskarkliniken på Ulleråkers sjukhus för utredning, vilket tar 

cirka två veckor. Avgiftning skedde förr med metadon men numera sker nedtrappningen med 

dexteropropoxifen på en vårdavdelning i tre till sju dagar. Efter avgiftningen gör den så 

kallade metadonkonferensen en bedömning för att se om patienten uppfyller 

intagningskriterierna (Socialstyrelsen, 1981). 

Idag har den medicinska behandlingen av heroinister med hjälp av metadon funnits i 

Sverige under drygt 40 år och kriterierna som rekommenderas från Socialstyrelsen för att en 

klient skall bli beviljad en behandling har inte förändrats mycket. Kriterierna var vid starten 

att personen skulle vara minst 20 år samt ha funnits dokumenterad hos socialtjänsten, 

kriminalvården eller hälso- och sjukvården på grund av sitt opiatberoende under minst fyra år 

av sitt liv. Denne fick inte ha ett stort blandmissbruk och måste tidigare ha prövat minst tre 

ickemedicinska behandlingar för att bli antagen vid metadonbehandlingen. Missbrukaren fick 

heller inte ha en väntande rättegång, eller några planerade fängelsestraff och behandlingen 

skulle vara frivillig. Det som skiljer idag är att det ska räcka om klienten har två års 

dokumenterat beroende av opiater (ibid). 

När patienten som uppfyllt kriterierna bestämt sig för metadonbehandling påbörjas 

inställningen av metadon. Engångsdosen ökas successivt varje dygn tills patienten meddelar 

att abstinensen är borta. Metadoninställningen tar 1-2 månader varefter patienten skrivs ut till 

hemorten där han/hon får hämta ut sin dagliga dos på ett apotek eller en mottagning. När 
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patienten blivit stabil i behandlingen kan han/hon få ta hem en eller flera doser för att där ta 

dem själv (Borg & Grönbladh, 1995; Tunving, 1982). 

Under avgiftnings- och inställningsfasen på sjukhuset kontrollerar man patientens 

utsöndring av narkotika i urinen för att vara säker på att han/hon inte tar droger på sidan om 

metadonet. Denna kontroll bör sedan fortsätta när patienten blivit utskriven till hemorten för 

att kunna se om återfall eller sidomissbruk uppkommit. Om patienter fortsätter missbruket 

kan de få ett ökat stöd i form av bland annat intensivare besöksfrekvens och tillägg av andra 

behandlingsformer. Det händer, inte alltför sällan, att patienter som inte kan anpassa sig efter 

behandlingen skrivs ur programmet och då får en spärrtid innan de kan tas in igen. En 

behandling av patientens övriga problemområden påbörjas också, problemområden som 

exempelvis relationsproblem, sociala störningar, boende, arbetslöshet och så vidare (ibid).  

I Socialstyrelsens regelverk från 2004 och som började gälla 2005, Föreskrifter och 

allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling, gick att notera att enstaka 

återfall i missbruk eller manipulationer med urinprover inte ska medföra utskrivning. Ett visst 

alkoholmissbruk är tillåtet och man kan hålla sig borta från behandlingen i en vecka. 

 

2.2.2 Hanna Ljungvall, enhetschef på Uppsala metadonprogram  

Vi kontaktade Hanna Ljungvall per telefon, utbildad socionom som arbetar som enhetschef på 

metadonprogrammet i Uppsala, för att få ta del av deras intagningsstatistik. Vi var 

intresserade av att se om det fanns geografiska skillnader i intagningen och om det var en 

nackdel för klienter i norrland att de hade ett geografiskt stort avstånd till en 

metadonbehandlingsenhet. Svaret vi fick var ett de inte har sådan slags statistik och att det 

skulle bli svårt att jämföra, när man inte kan sätta in antalet klienter som fått metanbehandling 

i Uppsala i ett sammanhang.  

Ljungvall berättade att tidigare var opiatmissbruket främst centrerat i storstäderna 

Stockholm och Malmö, vilket betydde att få patienter kom från andra delar av Sverige. I 

mitten av 1990-talet spreds användningen, vilket resulterade i att intagningarna ökade, bland 

annat kom de första patienterna från Sundsvall. Hon kunde inte konstatera varför, men 

Ljungvall informerade att nästan ingen från varken Halmstad eller Växjö blivit remitterad till 

Uppsala. 

Vi frågade även hur samarbetet med socialtjänst såg ut kring klienten under 

metadonbehandlingens gång. Ljungvall berättade att det skiftar mycket mellan olika 

kommuner, men det bästa och då framförallt hos klienter som har en tung och svår situation, 

är att alla instanser som socialtjänsten, primärvården, psykiatrin och den behandlande enheten 
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samarbetar under hela processen. Detta gör de för att kunna hjälpa hela människan att nå 

målet. I vissa fall saknas samarbetet helt då den remitterande enheten väljer att kliva åt sidan, 

medan det ibland blir svårt för socialtjänsten att följa upp och stötta, då klienten själv kan 

välja att socialtjänsten inte ska vara inblandad, kanske på grund av myndighetsförakt eller 

liknande.   

 

2.3 Socialstyrelsens riktlinjer och prioriteringsordning vid läkemedelsassisterad 

behandling  

I Socialstyrelsens riktlinjer om underhållsbehandling vid opiatberoende från 2006 finns 

allmänna råd till de paragrafer som socialtjänsten ska utgå ifrån vid bedömning om en klient 

ska remitteras till läkemedelsassisterad behandling eller inte. I kapitel 4, 1 § går att läsa: 

 

”Frågan om en patient skall ges underhållsbehandling skall avgöras av en legitimerad 

läkare som har ansvar för sådan behandling. Vid bedömningen skall läkaren ha en 

helhetssyn på patientens missbruk samt dennes hälsotillstånd och sociala situation. 

Bedömningen skall göras efter en personlig undersökning av patienten och i samråd 

med kommunens socialtjänst. Den skall dokumenteras i patientens journal”.  

 

Utifrån paragrafen går att tyda att den läkare som gör bedömningen angående klientens 

vårdbehov tillsammans med socialtjänsten ska titta till hela klientens situation och grad av 

missbruk/beroende. Utifrån bedömningen rekommenderas sedan vilken medicinsk behandling 

klienten ska ha. 

I Socialstyrelsens kunskapsöversikt om Läkemedelsassisterad behandling av 

heroinmissbrukare från 2004 går att läsa om vilka läkemedelsalternativ som i Sverige finns 

för behandling av heroinmissbrukare/beroende: 

 

• Revia (Naltrexone): Är en antagonist som blockerar receptorer i lustcentrum, 

läkemedlet påverkar alltså inte opiatreceptorerna. Revia används främst vid 

behandling av alkoholberoende, men även för heroinister vars missbruk upptäckts på 

ett tidigt stadie. Läkemedlet minskar inte suget efter heroin, det finns ingen risk för 

överdoser och det kan inte missbrukas.  

 

• Subotex (Buprenorfin): Är en partiell agonist och har därför en låg drogverkan. 

Däremot blockerar den euforin vid heroinintag och även suget efter drogen. Med 
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läkemedlet finns en låg förgiftningsrisk och risken för missbruk är måttlig. Subotex 

rekommenderas ofta när ett utvecklat beroende föreligger och då Revia inte räcker till. 

 

• Metadon: Är en full agonist som ger drogverkan, men som är betydligt svagare än 

heroin. Metadon blockerar suget efter heroin men hindrar inte alltid heroineufori. 

Förgiftningsrisken är hög och metadon kan missbrukas men inte i lika stor 

utsträckning som heroin. Läkemedlet rekommenderas till heroinister med svårt 

beroende. 

 

I kunskapsöversikten (2004b) går även att läsa om de tre läkemedlens evidensbas i 

behandlingen och när i missbrukskarriären de bör sättas in. Svenska SBU (2001) har funnit att 

dokumentation visar att Revia har en viss effekt vid ett korttidsperspektiv, då högst sex 

månader och främst för mycket motiverade personer samt personer som är socialt stabila. 

Dock saknas kontrollerade kliniska studier av detta. När det gäller Subotex är inte den 

kliniska evidensbasen lika stor som den för metadon. Däremot pekar kunskapsöversikten på 

att det kan vara lämpligt att prova en subotexbehandling innan en metadonbehandling, då 

risken för missbruk och överdosering med Subotex är mindre. Metadon som behandling har 

det största evidensstödet av de tre läkemedlen, både vad det gäller effekterna och dess storlek. 

Det är enligt Socialstyrelsen (2004b) väl belagt att metadonbehandling ökar klienternas 

kvarstannande i behandling, minskar missbruk, förbättrar social funktion och minskar 

dödligheten bland heroinisterna. Tillägg av psykosocial behandling förbättrar resultatet, 

däremot saknas evidens för om psykosocial behandling utan användning av läkemedel skulle 

utgöra ett stöd för klienter med ett heroinberoende. Ett annat viktigt inslag för en lyckad 

behandling är en strukturerad eftervård, då det är speciellt viktigt för att rehabiliteringen inte 

ska stanna av (Socialstyrelsen, 2006). 
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3. METOD 

 

Valet av metod gjordes utifrån intresset att försöka förstå socialsekreterares attityd till 

metadonbehandling. Den kvalitativa metoden är att föredra när det handlar om inställningar 

kring ett ämne och då intervjuaren försöker förstå människors sätt att resonera och reagera. Då 

informanternas unika syn och åsikter kring metadonbehandling var det mest önskvärda, 

ansågs ordet vara mer fördelaktigt än statistisk information för att uppnå syftet (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Trost, 2005). 

För att få svar på en del frågor om metadon som behandlingsform ringde vi vid flera 

tillfällen upp metadonbehandlingsprogrammet i Uppsala och slutligen uppstod en kontakt 

med enhetschefen Hanna Ljungvall som besvarade dessa. 

 

3.1 Genomförande och bearbetning av intervjuerna 

Som en del av metoden har vi använt en teknik i form av en kvalitativ, temainriktad 

datorstödd studie genom intervjuer med socialsekreterare. Intervjuformulären utformades i 

google docs som var ett användbart program, då det gav oss möjlighet att skicka ut 

intervjuformulären till socialsekreterarna och sedan få in deras svar anonymt. Formulären 

skickades via en länk i ett email till socialsekreterarna och när svaren kom in framkom inte 

vem avsändaren var. Detta resulterade i att intervjupersonerna då förblev anonyma genom 

hela intervjuprocessen. Sammanlagt har enkäten gått ut till åtta socialsekreterare, två 

socialsekreterare i fyra kommuner i Sverige, från norr till söder.  

Fördelarna med en datorstödd intervju är att de är självutskrivande och därmed klara 

för analys så fort svaret kommer in och att man genom att skicka ut ett intervjuformulär ger 

svarspersonen en chans att tänka över sitt svar utan att känna press från intervjuaren. En 

nackdel är att intervjuaren inte träffar intervjupersonen personligen och kan därför inte läsa av 

dennes ansiktsmimik eller kroppsspråk. En annan nackdel är att en mer ingående förklaring 

och följdfrågor vid otillräckliga svar blir omöjliga under intervjuns gång (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Trost, 2001).   

Formuläret har bestått av mest öppna frågor för att få genomtänka och utförliga svar 

av informanterna. De öppna svaren är icke strukturerade och har inga svarsalternativ utan ger 

informanten en chans att tänka igenom ordentligt hur de ska svara. Vi har använt vissa slutna 

frågor med svarsalternativ men då har vi även haft öppna följdfrågor (se bilaga 2) (Trost, 

2001) . 

Första kontakten gjordes via telefon med enhetschefer och berörda socialsekreterare 
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på beroendeenheterna i de olika kommunerna, av vilka löfte gavs att de skulle hjälpa till med 

att besvara intervjuformulären som skickades. Formulärfrågorna är utarbetade efter den 

kvalitativa modellen, vilket betyder att genom enklare frågeställningar har information 

inkommit som sedan kunnat analyseras. Frågorna kategoriserades utifrån teman som skulle 

ligga till grund för de teoretiska föreställningarna i undersökningen och den följande 

analysen. 

 

3.2 Analysmetod 

Tanken var att i analysen av intervjun utgå ifrån en hermeneutisk ansats, då det ansågs 

lämpligt för en kvalitativ studie, där ett fåtal intervjuer fungerade som verktyg vid 

insamlandet av empiri. Materialet har tolkats för att studien ska få fram det informanterna 

förmedlar i intervjun, alltså intervjupersonernas egna tolkningar, föreställningar och åsikter. 

Vad det är som visar sig och vad det innebär. Hermeneutiken blir dock subjektiv då man 

angriper innehållet med en tolkande ansats och meningen i det som visas är beroende av den 

egna tolkningen. Alltså är målet inte direkt att komma fram till den absoluta sanningen, utan 

endast ett ge en tolkning på hur den kan uppfattas (Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 

2005). 

Studien har en induktiv ansats som innebär att empirin är utgångspunkten och har till 

en början inga teorier att utgå ifrån. Analysmetoden har varit meningstolkning, som betyder 

att man på ett mer ingående, spekulativt och kritiskt sätt försöker presentera det som 

framkommit i intervjuerna. I meningstolkning går tolkaren utöver det direkt sagda/skrivna för 

att utveckla strukturer och relationer som inte framträder omedelbart i texten (ibid). 

För att få en bra struktur och få en tydligare överblick delades både intervjumanualen 

och analysen in i teman och efter att ha läst intervjuerna flera gånger, har det som har ansetts 

relevant lyfts ut och placerats in under rubriker i resultat och analysdelen. Genom citat som 

beskriver olika uppfattningar har försök gjorts att exemplifiera vad socialarbetarnas 

inställning är. I analysen har citat lyfts fram under varje tema för att förtydliga vad som 

hittats. Personerna som studien bygger på har numrerats för att det inte skall gå att lista ut 

vilka de är och bryta konfidentialiteten (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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3.3 Urval 

Urvalet gjordes som ett icke-sannolikhetsurval i form av ett mindre, subjektivt urval, vilket 

innebär att forskaren själv väljer ut vilka enheter som skall ingå i studien utifrån sin 

bedömning av hur typiska de är för hela populationen och utifrån vad som lämpar sig för 

dennes studie (Halvorsen, 1992). I studien var det relevant att använda kommuner som så gott 

det går representerar hela Sverige. Då detta är svårt i en kvalitativ undersökning valdes 

kommuner som representerar flera delar av landet. Det var intressant att se om avståndet för 

den beroende till behandlande enhet utgjorde någon skillnad i om denne skulle bli remitterad 

till en metadonbehandling eller inte.  

Ett medvetet val gjordes att inte utgå ifrån de större städerna som Lund, Malmö, 

Uppsala, Stockholm och så vidare, där metadonbehandlingen är relativt stor. Urvalet blev 

istället mindre städer, från norr till söder som har ungefär lika stor befolkningsmängd, både 

kuststäder och städer som låg mer i inlandet så att det blev utspritt. Dock var det på grund av 

tidsbegränsningen inte praktiskt möjligt med fler än fyra kommuner med två socialarbetare i 

varje (då det av olika anledningar var svårt och tidskrävande att etablera kontakt med 

deltagarna och få deras godkännande att skicka formuläret till dem, vilket beskrivs utförligare 

under rubrik 3.5 Metodproblem och bortfall). För att utifrån förutsättningarna få en så 

representativ undersökning som möjligt, valdes en mellanstor nordöstlig kuststad, en central 

stad på östkusten, en relativt central stad som ligger nära Sveriges största och första 

metadonbehandlingsenhet i Uppsala och slutligen en sydvästlig kuststad som har närhet till 

större städer i vilka metadonbehandling erbjuds. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Den etiska grunden för studier som berör människors deltagande i allmänhet är det 

informerade samtycket. Vid det första samtalet gav samtliga intervjupersoner muntligt 

samtycke till deltagande i enkäterna. Forskaren bör informera intervjupersonerna om det 

generella syftet med studien, vilket gjordes dels vid första samtalet samt i ett brev som 

bifogades med intervjun (se bilaga 1) (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 För att informanterna skulle ha vetskap om sin anonymitet underättades dessa i brevet 

om att intervjun var helt frivillig och att han/hon kunde avstå att svara, eller dra sig ur 

undersökningen när som helst om denne önskade. Personerna informerades om vad som 

skulle göras, varför och om det tänkta tillvägagångssättet för att inga missförstånd skulle 

uppstå och för att säkra informantens samtycke. En annan viktig etisk aspekt är 

konfidentialitetskravet, där informanten blev underrättad om att det i resultatet inte skrivs ut 
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vem det handlar om och att inga obehöriga får tillgång till det (ibid). 

 Under studiens gång har de etiska aspekterna funnits med och funderingar har gjorts hur 

allt skall lösas så bra som möjligt för respondenterna, exempelvis genom att intervjun gjorts 

skriftlig till socialsekreterarna då vi är medvetna om deras tidsbrist.  

 Vid samtalet med Hanna Ljungvall, enhetschefen på metadonbehandlingsprogrammet i 

Uppsala fick vi ett muntligt samtycke till att sammanfatta och använda det som framkommit i 

samtalet samt till att skriva ut hennes namn. 

 

3.5 Metodproblem och bortfall 

Under arbetets gång har ett antal olika problem uppstått. Det första och kanske största 

problemet var svårigheten att träffa intervjupersonerna personligen, då de geografiskt befann 

sig långt borta. Det innebar att det inte fanns möjlighet att under intervjun ställa följdfrågor, 

eller att se på kroppsspråket hur de reagerade på frågorna. En annan nackdel med detta var 

bristen på spontana svar, som antagligen hade varit till fördel i studien.  

Det finns vissa svårigheter med att mäta attityder och inställningar, då det är ett 

komplext uppdrag. Det sociala trycket från en persons omgivning kan påverka honom/henne 

till att säga saker som denne egentligen inte menar. Alltså är det i många fall lättare att säga 

sig ha ändrat sin attityd än att verkligen göra det (Permer, Permer, Carlström, Hagman, 

Larsson & Selghed, 2003).  

Det var en nästan omöjlig uppgift att få tag i representanter från alla de kommuner 

som först valdes ut, då många socialarbetare hade telefonsvarare, var sjuka, eller på 

tjänsteresa. Några hade även tjänsteledigt, arbetade deltid, eller var på semester. Ett annat 

problem var att hälften av de socialarbetare som lovade att svara på formuläret inte gjorde 

detta, vilket resulterade i ett bortfall på 50 procent (alltså fyra av åtta), som inte fanns med i 

beräkningen. En förhoppning fanns om lite utförligare svar på vissa av de frågor som ställdes 

än de som faktiskt inkom. 

 

3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

I en kvalitativ studie finns svårigheter att fastsälla reliabilitet. Detta eftersom resultat och svar 

kan tolkas på olika sätt beroende på vem som studerar dem och då det ofta är det avvikande 

och annorlunda som är av intresse. Däremot kan påvisas att båda författarna i denna studie 

uppfattat samma företeelser i svaren från informanterna, vilket kan tyda på validitet. Det är 

även svårt att veta om tidigare studier kring ämnet varit utformade på samma sätt som denna, 

vilket gör att en jämförelse inte behöver bli helt rätt.  
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Studien har för avsikt att se på vilka attityder de utvalda socialsekreterarna har till 

metadonbehandling, något som kan bli svårt då attityder mot ett objekt eller händelse ändras 

utifrån information, rutin och vilka trender som råder vid just det tillfället. Attityder är alltså 

inte konstanta över tid. I detta fall vore det av vikt för det sociala arbetet att i senare studier se 

hur denna attitydändring utvecklas. Försök har gjorts att inte styra intervjun genom att öppna 

frågor har ställts. Dessutom har informanterna själva suttit och svarat på formuläret, vilket har 

gjort att följdfrågor inte har kunnat ställas. Däremot går det möjligen att skönja att 

intervjuarna ställer sig positiva till metadonbehandling, vilket kan påverka informanterna till 

att svara vad de tror intervjuaren vill höra (Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2005). 

I en kvalitativ studie mäts inget, utan intervjuarna försöker utifrån tidigare forskning, 

teorier eller en förförståelse förstå exempelvis ett fenomen, här genom att analysera 

intervjusvaren. I denna studie diskuteras validiteten via intervjuformuläret och de frågor som 

ställts där. Informanterna gavs tillfälle att fritt resonera utifrån egen förståelse och kunskap, då 

de fått en skriftlig intervju med öppna frågor och fri tillgång på plats för sina svar. 

Informanterna som valdes ut har varit relevanta för ämnet, då det handlat om 

socialsekreterares attityder till metadonbehandling för heroinberoende (ibid). 

Med det lilla urval som denna studie har och med ett bortfall på 50 procent finns vissa 

svårigheter att generalisera. Undersökningen har även gjorts kvalitativt, vilket även det 

påverkar resultatet. Då urvalet varit strategiskt kan inte studien bli statistiskt representativ, 

däremot kan vissa antaganden göras utifrån att svaren från informanterna liknar resultat i 

tidigare forskning inom ämnet. Då vi återfått intervjusvaren har dessa noga studerats och 

tolkats.  (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

 

 

4. TEORETISK REFERENSRAM 

 

4.1 Attityder 

Attityder handlar om människans sätt att på ett positivt eller negativt sätt uttrycka sina 

känslor, tankar och handlingar mot något och blir en slags mall för förståelsen av många likartade 

situationer i vardagslivet. Attityd är något som byggs upp under hela livet genom erfarenheter, 

och visar sig genom ett ställningstagande för eller emot något. En människas attityd är 

tämligen varaktiga och gäller inte bara för stunden även om den går att förändra. För att en 

attityd ska bildas krävs tre beståndsdelar: Den första är den kognitiva komponenten som har 
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att göra med individens kunskap och föreställning. Den andra är den affektiva komponenten, 

som talar om känslan till ett attitydobjekt och den tredje och sista är handlingskomponenten, 

som visar på individens sätt att bete sig mot det objekt eller den situationen attityden omfattar 

(Bernstein, Clark-Stewart, Roy & Wickens, 1997; Karlsson, 2001). 

 Det är bra om dessa tre komponenter är i balans, vilket de ofta inte är. Då det kan vara 

så att en individ, trots att han/hon känner på ett sätt, kan handla på ett annat som strider mot 

känslan. I dessa fall kan personen försöka ändra sina tankar eller sitt beteende för att de skall 

komma i bättre balans. Beteende är oftast svårare att ändra på än tankar och känslor, vilket 

ofta slutar i att de får anpassa sig efter beteendet (ibid). 

 Att mäta just attityder är svårt, då det hela är så komplext. Via frågeformulär och 

observationer försöker man utföra mätningar, tyvärr är det svårt att fånga in de tre 

komponenter som beskrivs i stycket ovan, då en persons handlingar inte alltid följer dennes 

värderingar. Även det sociala trycket från omgivningen kan påverka människan till att säga 

saker som denne egentligen inte instämmer i. Alltså är det i många fall lättare att säga sig ha 

ändrat sin attityd än att verkligen göra det (Permer, Permer, Carlström, Hagman, Larsson & 

Selghed, 2003). 

 

4.2 Hur attityder formas 

Karlsson (2001) skriver om social inlärning som innebär att du hela tiden, redan från tidig 

ålder, formar dina attityder av din omgivning. Exempelvis tycker och beter sig barnen ofta 

lika som sina föräldrar och i många fall tycker arbetskamrater, som under en längre tid arbetat 

nära, väldigt lika även de. Attityder varierar både i betydelse och i styrka, från starkt positiva 

till starkt negativa. En undergrupp bland negativa attityder är fördomar, som ofta leder till 

diskriminerande behandling av dem mot vilka fördomarna är riktad. Många attityder skapas 

utifrån tidigare resultat av en känsla eller handling. Har en person tidigare prövat att lära sig 

något som resulterade i ett misslyckande, så kan han/hon utifrån detta bilda en negativ attityd 

gentemot saker inom det området även fortsättningsvis.  

 Karlsson (2001) skriver även om exponeringseffekten, som innebär att ju mer en person 

exponeras/utsätts för något, desto mer formas denne till att ta en mer positiv attityd. Detta 

syns tydligt när nya modekläder kommer ut på marknaden, som till en början beskrivs som 

fula och annorlunda, men som en tid senare syns på många människor och i många 

skyltfönster. 

 Vanligt är att attityder formas utifrån den information och de trender som råder just den 

tiden, genom bland annat media, politik, vänner och familj (Ronis, Yates & Kirscht, 1989). 
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4.3 Funktioner attityder fyller 

Det är svårt att bearbeta alla sinnesintryck som människan utsätts för, alltså bör ett urval göras 

för att förenkla. Attityden kan fungera som en förenkling genom att den hjälper till att fatta 

snabba beslut kring en fråga eller ett beteende, dock är det här lätt att attityden formas till 

fördomar, vilket kan vara negativt. Ibland väljer personen ett alternativ som använts tidigare 

bara för att ett beslut skall tas snabbt och för att slippa ta en konfrontation med personer som 

tycker annorlunda (Karlsson, 2001). 

 Vår kunskap och våra värderingar kan hjälpa oss att organisera vårt tänkande, våra 

beteenden och vårt handlande i enighet med attityden. Exempelvis om en socialsekreterare har 

attityden att tolvstegsbehandlingen är bra för en alkoholist, kommer denne säkerligen att 

sträva efter att få fler klienter att skrivas in på en sådan behandling och även försöka påverka 

både kollegor och klienter att tycka detsamma (ibid). 

 

 

 

5. NARKOTIKAPOLITIKENS FRAMVÄXT I SVERIGE 

 

Sedan inledningen av den svenska narkotikapolitiken har vi i Sverige, med olika medel, 

försökt att bekämpa och utrota användandet av olika droger för att minska de övriga problem 

som detta skapar i samhället. Genom att reducera droganvändandet hoppas man kunna minska 

de negativa konsekvenser som har en benägenhet att följa missbruket, såsom höjda 

sjukvårdskostnader, förhöjd kriminalitet och ett ökat dödsantal med mera (Olsson, 2002). 

Målet syftar till ett narkotikafritt samhälle och för att nå det använder vi oss av sanktioner och 

hårda kontroller för innehav och bruk av narkotika. För att få ett narkotikafritt samhälle angav 

regeringen en handlingsplan med tre delmål: Färre människor ska börja missbruka, fler 

personer med missbruksproblem ska få hjälp att sluta och tillgången på narkotika ska minska 

(Socialdepartementet, 2009). Ett ord som beskriver svensk narkotikapolitik är prohibition, 

som betyder att förbjuda och i Sverige innebär det att all ickemedicinsk användning av 

narkotika är förbjuden (Goldberg, 2005). 

Två händelser som skulle komma att bli betydelsefulla för hur svensk narkotikapolitik 

skulle utformas var Åhströms legaliseringsförsök av narkotika till missbrukare, som det 

kommer skrivas mer om längre fram, och Bejerots stickmärkesundersökning. Enligt Åhström 

berodde den ökade kriminaliteten på att drogerna var alltför dyra på svarta marknaden för 

missbrukarna och därmed tvingades de bryta mot lagen för att finansiera sitt användande. 
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Därför genomfördes hans försök att legalisera narkotika för missbrukare, något som han 

också trodde skulle hjälpa till att förbättra deras hälsa samt att knyta kontakter mellan 

sjukvårdspersonalen och missbrukaren (en liberal förskrivning) (Tops, 2009). Enligt Olsson 

(2002) ökar antalet användare om det blir lättare att få tag på drogen. Han säger även att det 

finns flera exempel och studier som pekar på det. Avkriminaliseringen av marijuanainnehav i 

Oregon, USA 1973 är ett sådant exempel. Den innebar en ökning från att det 1974 varit 46 

procent som uppgivit att de någon gång provat narkotika till 62 procent två år senare. 

Bejerot ville stoppa Åhströms ”galenskaper” som han kallade det och startade då en 

stickmärkesundersökning. Den innebar att alla som häktades av polisen i Stockholm skulle 

undersökas för att se om de hade märken efter kanyler på sin kropp. På detta sätt hoppades 

han bevisa att de flesta brotten utfördes av människor som brukade eller missbrukade droger 

och att Åhströms legaliseringsförsök därmed skulle öka kriminaliteten. Vad som kom fram i 

studien var att andelen arrestanter med stickhål i armarna ökade under Åhströms 

legaliseringsförsök. Med detta som stöd propagerade han för ökade resurser i hela landet. 

Genom ökad spaning, utredning och information till allmänheten hoppades han på att 

bekämpa narkotikahandeln (Tops, 2009). 

År 1967 kom ett förslag från Narkomanvårdkommittén som betonade vikten av ett 

omfattande program mot narkotikaproblematiken. Detta program har sedan påverkat den 

återhållsamma narkotikapolitiken att bli som den ser ut idag. Handlingsplanen skulle utgå 

ifrån tre grundpunkter: kontrollpolitik, behandling och preventiva åtgärder. Med utgångspunkt 

utifrån detta fattade riksdagen och regeringen beslutet om ett åtgärdsprogram som innebar att 

rättsväsendets inflytande stärktes och ansvaret för behandling och preventiva åtgärder förlades 

till socialvårdsmyndigheten, som därmed fick mer ansvar än sjukvårdsmyndigheten. Även 

folkrörelser bildades i Sverige, som ville vara med och påverka den allmänna opinionen. 

(Johnson, 2005; Goldberg, 2005).  

Beredskapen höjdes ytterligare och på begäran av regeringen skulle 

narkotikasituationen i Sverige kartläggas. Narkotikamissbruket som tills nu inte hade varit ett 

så stort problem, innebar svårigheter för missbrukarvården då de aktuella klienterna behövde 

annan slags vård än traditionella alkoholister. Missbruksvården och dess behandlingar 

behövde byggas ut och förnyas för att vara till hjälp i bekämpningen av det nya 

samhällsproblemet. I april 1968 kom Sveriges första narkotikastrafflag, en lag som inriktade 

sig på att bekämpa handeln med narkotika och därefter följde en rad nya och strängare lagar 

mot narkotika. Trots alla försök från regeringen och andra instanser att begränsa och minska 

användandet av droger visade en studie som narkotikakommittén lämnade ut i november 1969 
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en markant ökning av narkotikamissbruk, något som skulle kunna bero på det ökade 

användandet av cannabis (Tops, 2009).  

Förenta Nationernas narkotika- och brottsbekämpningsorgan, UNODC, har i en 

rapport analyserat svensk narkotikapolitik sedan mitten av 1960-talet. I denna rapport hyllas 

svensk narkotikapolitik på många områden, detta för att Sverige i jämförelse med andra 

europeiska länder ligger bra till i statistiken. Däremot anser UNODC att vi i Sverige har en 

svaghet i vår politik och det gäller det tyngre missbruket, där antalet missbrukare ligger runt 

medelvärdet jämfört med resterande Europa. Enligt FN är svensk narkotikapolitik bra på att 

hindra människor till att börja med droger, men dåliga på att få de missbrukare vi har att sluta, 

eller hindra dem från att öka sitt missbruk. (Fries, 2007). 

Enligt regeringen krävs idag ett ökat samarbete för att ett narkotikafritt samhälle skall 

lyckas bli verklighet. Ansvaret ligger hos alla och för att kunna förebygga 

narkotikaanvändningen krävs att samtliga nivåer i Sverige medverkar, från politikerna till 

andra myndigheter, familjer, föreningar, missbruksvården och individen 

(Socialdepartementet, 2009).  

Än idag förs debatten kring om Sverige skall föra en liberal narkotikapolitik, eller mer 

strikt, och Bejerots hårda politik är den som har övertaget. Harm reduction är något som 

egentligen går emot den svenska prohibitionspolitiken. Genom att man till en missbrukare 

delar ut en drog anser anhängarna till den mer restriktiva narkotikapolitiken att vi 

kommunicerar ett dolt budskap som uppmuntrar till konsumtion av droger. (Goldberg, 2005). 

 

5.1 Harm reduction 

Då rädslan för en HIV-epedimi under 1980-talet ökade, växte harm reduction fram som en 

internationell ”rörelse” inom narkomanvården. Utgångspunkten var att både missbrukarna och 

samhället skulle få det bättre om det satsades mer på att minska skadorna av missbruket 

(Johnson, 2005). Harm reduction fokuserar på att försöka minska de negativa konsekvenserna 

av ett tungt missbruk och målet är att gradvis begränsa skadorna. Det behöver inte innebära 

att missbrukaren har någon motivation eller något intresse för att sluta ta droger, vilket kan 

ses som en motsats till det rehabiliterande förhållningssättet med mål att hjälpa missbrukaren 

till total avhållsamhet (Riley & O´Hare, 2000) 

Förespråkarna till harm reduction menar att även om missbrukaren aldrig kan uppnå 

total avhållsamhet, kan denne i alla fall förbättra sin sociala funktion och hälsa under 

behandlingen och därmed även minska samhällets kostnader genom att HIV-smittspridningen 

och kriminaliteten förväntas minska. För missbrukaren kan harm reduction ses som ett stöd då 
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denne kanske inte är redo eller alltför rädd för abstinensbesvär som uppkommer då han/hon 

försöker att sluta. Med andra ord ligger fokus på de medicinska åtgärderna och inte på de 

rättsliga (Johnson, 2005). 

Harm reduction-åtgärder kan omfatta en rad insatser, i Sverige är det dock inte alla 

insatser som nyttjas, utan främst använder vi oss av sprututbytesprogram, 

underhållsbehandling med metadon och subotex samt till en viss del av rådgivning (ibid). 

 

5.2 Metadondebatt 

Mellan åren 1965-1967 utfördes i Sverige ett experiment innebar en legalisering av narkotika 

till narkomaner. På senare tid har experimentet återigen blivit relevant, då det i svenska 

debatter likväl som i internationella, diskuteras kring vilket misslyckande det var. Under 

perioden 1965-1967 skrevs det i Stockholm ut recept på narkotika till personer med beroende 

och under den här tvåårsperioden deltog sammanlagt 120 patienter i projektet och då var varje 

person inskriven i minst tre månader. Substanserna som skrevs ut var metadon, morfin och 

framförallt amfetamin för oralt och intravenöst bruk (Boekhout van Solinge, 1997). 

Till en början var tio läkare involverade i projektet, men i slutet av 1965 återstod bara 

en och det var samma person som hade tagit initiativ till projektet, läkaren Sven-Erik 

Åhström. Åhström var den ende läkare som skrev ut narkotika till klienterna och han menade 

att patienterna själva fick ta ansvar för dosen de tog. Han tillät även att patienterna tog 

drogerna hemma i flera dagar och tog förrådet slut tidigare än väntat kunde de komma tillbaka 

för att få mer (ibid). 

RFHL, Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, var med och 

sponsrade projektet, men drog sig ur efter halva tiden då polisen började beslagta droger som 

var legalt utskrivna hemma hos personer som inte deltog i projektet. Annan kritik som 

framfördes var den höga dödligheten bland deltagande patienter och det faktum att 

brottsligheten inte minskade, vilket stred mot det man förväntat sig (ibid).  

I april 1967 dog en 17-årig flicka, som inte deltog i projektet, av en överdos av 

amfetamin och morfin som var utskrivet till en patient och därmed tog experimentet slut. 

Under den här tvåårsperioden hade Åhström till 120 personer totalt skrivit ut fyra miljoner 

doser av amfetamin (15 kilo) och sex hundra tusen doser av opiater (3,3 kilo) (ibid). 

I en efterundersökning visade det sig att elva narkomaner hade avlidit till följd av sitt 

missbruk. Inte heller kriminaliteten hade minskat bland de som hade deltagit i projektet där 

narkotika legaliserades. Med dessa negativa resultat tog massmedia avstånd till legaliseringen 

av narkotika (Grönbladh, 1996).  
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Debatten kring metadon i behandling startade på allvar redan vid 1970-talets början, 

då stark kritik riktades mot Ulleråkers metadonbehandling. De som då var motståndare var 

anställda inom socialtjänsten, den drogfria narkomanvården, RFHL (Riksförbundet för hjälp 

åt läkemedelsmissbrukare, idag heter den Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och 

läkemedelsberoende) och även många medier utmålade metadonbehandling som något dåligt. 

De menade att metadon kunde likställas med narkotika och att ge det till en missbrukare var 

detsamma som att underhålla deras problem och dessutom underlätta för beroendepersonen 

att fortsätta sitt missbruk. (Johnson & Svensson, 2006).  

Många gjorde jämförelser med USA, där flera program hade startats, vilka saknade 

Ulleråkers hårda struktur och där en sämre kvalitet hade lett till läckage av metadon. En annan 

viktig del är att i Sverige hade vi byggt upp vår vårdapparat baserad på sociala myndigheter 

inte medicinska, genom en omfattande utbyggnad av öppenvårdsmottagningar, icke 

medicinska behandlingshem och olika rådgivningsbyråer (ibid).  

Metadon sågs av många som ett försök från läkemedelsindustrin att få sälja, då många, 

bland annat RFHL, ansåg att det var läkemedelsindustrin och utskrivande läkare som redan 

låg bakom de flesta narkotikamissbruken. Flera av motståndarna gav även 

metadonprogrammen skulden till att många heroinister tackade nej till drogfri vård eller 

avbröt den i förtid. De menade att metadon var en enklare utväg för missbrukarna, då de fick 

ett substitut till sitt heroin i form av en ny drog som metadon. Enligt RFHL minskar 

beroendepersonens motivation till en drogfri vård då vetskapen om metadonbehandling finns 

(ibid).  

Förespråkarna var i de flesta fall personer som jobbade med, eller var ansvariga för 

metadonbehandlingar och även för studierna som de utförde. Dessa studier som alla visade att 

metadon i strukturerade behandlingar till opiatmissbrukare var enormt effektiva, ansågs 

därmed partiska. Kritikerna däremot menar att accepterandet av ett program som 

metadonbehandlingen i Ulleråker strider helt mot den drogfria behandlingens grunder att 

klienten på egen hand och med egna resurser skulle kunna förändra sin livssituation. 

Kritikerna menade också att ett missbruk ofta uppstår på grund av dåligt psykiskt mående och 

därmed behöver den beroende psykosocial hjälp för att kunna komma vidare och ur sitt 

missbruk (Grönbladh, 1996).  

Förespråkarna menade istället att man borde se som positivt för sina farmakologiska 

egenskaper, som gör att det kan hjälpa en beroendeperson att få ett bättre liv, genom att 

metadonet kan neutralisera och ibland även häva verkningarna av långvarit heroinmissbruk. 

Suget efter heroin minskar och dessutom blockeras opiatreceptorerna i hjärnan, så att 
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missbrukaren vid ett eventuellt återfall inte känner av ruset från heroin på samma sätt. 

Dessutom kan det hjälpa till att göra missbrukaren mottaglig för andra behandlingar, då denne 

blir mer konstruktiv och rationell i sitt tänkande då han/hon slipper den hårda jakten efter 

ruset som heroinet medför. Även kriminaliteten kan sjunka då efterfrågan på heroin kan bli 

mindre och då det beroende personen slipper ta till olagliga alternativ för att stilla sitt sug 

(ibid). 

Runt 1985 började kritiken att avta och det blev allt svårare för motståndarna att 

blunda för de positiva resultat som Ulleråkers program för metadonbehandling hade lyckats 

uppvisa. Även det faktum att smittspridningen av HIV bland injektionsmissbrukare ökade i 

västvärlden påverkade omsvängningen i frågan om metadon. Från starten och fram till nu har 

Socialstyrelsen successivt höjt taket för antalet intagna vid metadonbehandlingen, från 150 

stycken till 1200 år 2005 (Johnson & Svenssson, 2006). 

 

 

 

6. TIDIGARE FORSKNING & STUDIER 

 

6.1 Studie av opiatberoende interner i och utanför metadonbehandling. 

År 1969 jämförde Vincent Dole 12 fängelseinterner som tio dagar innan frigivningen ställdes 

in på metadon med 16 andra interner som frigavs från samma fängelse, dock utan metadon. 

Alla som studerades hade under minst fem år missbrukat heroin intravenöst. 

Studien visade att i den gruppen de hade behandlats med metadon, lyckades sex av 

tolv bli fria från heroin, få ett arbete och de fortsatte regelbundet att besöka metadonkliniken. 

Tre stycken hamnade åter i fängelset under det första året. 

De 16 internerna i andra gruppen var placerade på en väntelista för 

metadonbehandling som lovades skulle starta inom ett år. Av dessa återföll 15 av 16 i 

missbruk och kriminalitet och återintogs i fängelset igen under första året (Gunne & 

Grönbladh, 1980). 

 

6.2 Ulleråkers kontrollerade undersökning 1973 

År 1973 fick den så kallade Ulleråkergruppen, med Lars Gunne i spetsen, tillstånd av den 

etiska kommittén vid Uppsala universitet att utföra en kontrollerad studie av 

metadonbehandlingens effekter. Gunne gjorde ett randomiserat urval om 34 patienter i 
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åldersgruppen 20-24 år, som uppfyllde de kriterier som då krävdes för en metadonbehandling 

(Gunne & Grönbladh, 1980). 

Av de 34 som valdes ut fick 17 stycken avslag på sin ansökan om metadonbehandling 

och erbjöds istället en icke-medicinsk behandling, som de alla tackade nej till, då de menade 

att de redan prövat flera av alternativen inom traditionell behandling med dåliga resultat. De 

övriga 17 erbjöds metadonbehandling enligt Ulleråkersmodellen och alla 34 patienterna 

studerades under sex år. Det ursprungliga syftet med studien var att jämföra 

metadonbehandling med en icke-medicinsk behandling. Då patienterna tackade nej till den 

sistnämnda behandlingsformen ändrades studien till att jämföra de som beviljats 

metadonbehandling och de som fick avslag (Grönbladh, 1996; Gunne & Grönbladh, 1980). 

Två år efter studiens början hade tolv av de sjutton som påbörjat sin 

metadonbehandling upphört med allt sitt missbruk. Tio av dessa tolv personer arbetade, 

medan två av dem studerade på heltid. Fem personer fortsatte missbruka opiater och två av 

dem så mycket att de skrevs ur programmet. I den grupp som fick avslag på sin ansökan hade 

en lyckats bli frisk från sitt missbruk, två hade avlidit på grund av överdoser, två satt intagna i 

fängelse och de övriga tolv missbrukade fortfarande opiater fast i högre grad. Totalt i 

Ulleråkers metadonbehandling hade 72 procent av de intagna vid enheten slutat med droger 

och stannat kvar i programmet, jämfört med 76 procent i experimentgruppen som 

behandlades med metadon (ibid). 

 

6.3 Socialstyrelsens studier 

Socialstyrelsen gjorde 2003 en studie i samarbete med regeringens särskilda samordning av 

narkotikapolitiska insatser – Mobilisering mot narkotika (MOB). Denna studie kallas för 

ORION; Organisation, resurser och insatser inom offentlig narkomanvård och där 

undersöktes hur Sveriges kommuner utnyttjar de resurser som finns inom missbrukarvården. I 

större kommuner, som har mer än 40 000 invånare, utnyttjar 48 procent (N=100) 

metadonbehandling, medan endast 9,1 procent (N=22) i kommuner med mindre än 40 000 

invånare kan utnyttja denna. Kommuner har fått bedöma om det finns brister inom olika 

områden vad gäller resurser till narkotikamissbrukare, och när det gäller metadonmottagning 

har 28,1 procent i de större kommunerna svarat att de tycker det finns stor brist, medan 28,1 

procent tycker det finns viss brist. Så många som 43,8 procent av de stora kommunerna anser 

att de inte har någon brist alls på resurser inom detta område. Jämfört med de mindre 

kommunerna ser man en viss skillnad då 42,1 procent anser det finns stor brist inom 

metadonmottagning, 15,8 viss brist och 42,1 procent tycker inte att det finns någon brist.  
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 I en annan av Socialstyrelsens studier, Narkomanvård på lika villkor?, från 2004 har 

man försökt belysa några aspekter av missbruksvården som inte tidigare har studerats i 

särskilt stor utsträckning. Denna studie är i många avseenden en fortsättning och även en 

fördjupning av ORION. Undersökningen har utformats som en vinjettstudie, där personal 

inom både socialtjänsten och landstingens missbruksvård fått ta ställning till sex olika fall, om 

hur de där skulle fatta beslut i sitt arbete med narkotikamissbrukare och ta ställning till 

attitydfrågor som rör missbruk och missbrukare. Studien täcker tre landsting och nio 

kommuner och man har fått in 107 svar av 146. Resultaten visar på stor variation i de 

insatskombinationer som väljs och författarna av studien tror att det kan bero på brist på 

vägledning och olika tillvägagångssätt i arbetet med missbrukare, vilket leder till att 

missbrukare behandlas olika. Det går även att se vissa lokala variationer, då det i både 

kommuner och landsting går att finna vissa skillnader i valen av insatser.  

 Endast en av vinjetterna handlar om en heroinmissbrukare, en medelålders kvinna som i 

ca 15 år injicerat heroin, men som även missbrukar amfetamin. Hon har i perioder prostituerat 

sig för att kunna försörja sig och missbruket. Kvinnan har i flera omgångar vårdats på 

behandlingshem, men har återfallit i missbruket varje gång. Hon vill nu ta tag i sitt liv och bli 

fri från missbruket för sin 10-åriga dotters skull (ibid).  

 De flesta som svarat på vilka beslut de skulle fatta rörande denna kvinna har valt 

läkemedelsassisterad behandling i andra hand och även då det är majoriteten av svaren, är det 

endast 11 procent av de 107 som svarade på enkäten. Missbruket måste ha gått mycket långt 

för att de ska anse det finnas en anledning till denna slags behandling. I första hand var det 5 

procent som valde läkemedelsassisterad behandling, och i tredje hand 9 procent. Varken 

Falkenberg eller Härryda kommun valde läkemedelsassisterad behandling medan Maria 

Gamla stan SDF i störst utsträckning valde den insatsen. Även i landstingen kan man i 

resultatet av undersökningen se att Uppsala landsting i större utsträckning vill erbjuda 

läkemedelsassisterad behandling än övriga landsting/landstingsdelar. Mindre kommuner som 

Mullsjö och Hässleholm väljer i störst utsträckning andra vårdkombinationer (ibid). 

 Undersökningen visar att ju svårare fall av missbruk desto mer ingripande insatser väljs 

av personalen. Författarna av studien kunde inte se någon medveten eller omedveten 

prioritering, däremot kunde de märka av en hierarki mellan de insatser som regelmässigt styr 

arbetet med missbrukare. Detta beror troligtvis på de resurser som för tillfället finns 

tillgängliga. Det som framkommer i undersökningen stämmer ganska bra överens med de 

budgetförändringar som inträffat de senaste åren inom socialtjänstens missbrukarvård (ibid).  

 I undersökningsgruppen skiljer sig bedömningarna lite åt då personal med lite 
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yrkeserfarenhet gör andra val än de med längre erfarenhet. Undersökningen pekar också på att 

personalens attityder till narkotikamissbrukare till viss del påverkar dem i deras val av insats 

(ibid).  

 Personerna som ingått i studien har fått svara på om de tycker att det är missbrukarens 

eget ansvar att söka vård. Vilket 62 procent instämde delvis med och endast 1 procent 

instämde helt. Av de som blev tillfrågade svarade 9 procent varken eller, medan 20 procent 

tog delvis avstånd från påståendet och 3 procent tog avstånd, medan 5 procent inte hade svarat 

(ibid). 

 

6.4 Behandlare och klienters attityd till metadonbehandling  

I studien Client and counselor attitudes toward the use of medications for treatment of opioid 

dependence (Rieckmann, Daley, Fuller, Thomas & McCarty, 2007) undersöks hos både 

klienter och behandlare attityden, märkbara sociala normer och intentioner gällande 

användning av fyra olika behandlingsformer som bygger på medicinering för behandling av 

opiatberoende: metadon, buprenorfin (subotex), klonidin och ibogain.  

Undersökningen är gjord i Massachusetts och Oregon, USA och man har vänt sig till 

klienter och behandlare som deltagit i och arbetat på olika behandlingsprogram inom 

öppenvården, på behandlingshem eller på metadonbehandlingsprogram. Fem 

behandlingsprogram medverkade i fokusgrupper för att uppskatta klienters och behandlares 

tro på, kunskap om, och attityder till användandet av medicinering för att hjälpa individer att 

återhämta sig från opiatberoende. Grupperna var uppdelade enligt följande: Klienter/ 

behandlare, män/kvinnor, hög/låg utbildningsgrad och så vidare. Datan insamlades under 

2002 och 2003. Forskare träffade klienter i små grupper för att komplettera med formulär för 

informerat samtycke och även en enkät. Statistiska tester visade att de tre behandlingsformera 

skildes åt. Till exempel visade det sig att personal i öppenvården och inom 

metadonbehandling hade en arbetsgrupp med generellt högre utbildning (ibid).  

När man mätte attityderna till användandet av medicinering såg man att behandlarnas 

attityder vad gällde metadon, buprenorphine, clonidine och ibogaine för behandling av 

opiatberoende varierade på så sätt att de som arbetade inom metadonbehandlingsprogram var 

mer positiva till denna slags behandling jämfört med behandlare i öppenvården och på vanliga 

behandlingshem. Även metadonklienter hade betydligt mer positiva attityder gentemot 

metadon än öppenvårds- och behandlingshemsklienter (ibid).  

När man kollade efter betydelsen av sociala normer hos behandlare, såg man att de 

behandlare som arbetade på metadonbehandlingsprogram antydde att viktiga personer i deras 
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liv stöttade användandet av metadon i behandlingen av klienter. Detta avvek betydligt från det 

neutrala sociala normer som gick att finna bland behandlare i öppenvården och på 

behandlingshem, när det gällde användandet av metadon (ibid). 

Vad man då kan se i denna undersökning är att både klienter och behandlare i 

metadonprogram hade mer positiva attityder gentemot metadon än deras motsvarigheter i 

öppenvård och på behandlingshem, som hade en mer neutral eller något negativ uppfattning 

om metadon. Något överraskande var att representanterna från behandlingshemsprogrammen, 

trots att de historiskt sett har varit negativa till medicinering vid behandling, endast var något 

negativa i sina utvärderingar av metadon. Den relativt neutrala inställningen tyder på att en 

bredare syn på användandet av metadon kan hålla på att breda ut sig. Fynden i 

undersökningen antyder att attityder och sociala normer har inflytande på både klienter och 

behandlare när de överväger behandlingsalternativ för personlig tillfriskning respektive 

behandling av opiatberoende (ibid). 

 

 

 

7. RESULTAT & ANALYS 

 

Nedan framställs en kortare presentation av intervjupersonerna och studiens resultat och 

analys. Resultatet har framtagits genom kvalitativa enkäter till socialsekreterare, i analysen 

har intressanta och talande citat valts ut för att representera socialarbetarnas inställning till 

metadonbehandling genom meningstolkning. 

 

7.1 Kortare presentation av intervjupersonerna 

Intervjuperson 1: Är utbildad socionom och har arbetat 10 år inom sitt område på 

socialtjänsten. Denne person är för närvarande anställd i en nordlig kuststad. 

Intervjuperson 2: Arbetar på vuxensektionen i sin kommun med vuxna över 21 år utan 

hemmaboende barn under 18 år. Denna person arbetar främst med missbruk, men även med 

psykisk problematik.  För övrigt har intervjuperson 2 arbetat tre år inom socialtjänsten, men 

totalt nio år inom socialt arbete på frivården/kriminalvården, socialtjänsten i olika kommuner 

och på behandlingshem. Han/hon har socionomexamen med inriktning socialpedagogik och 

är anställd i en nordlig kuststad. 
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Intervjuperson 3: Utbildad socionom och arbetar som socialsekreterare på vuxenenheten med 

inriktning på personer med beroendeproblematik. Informanten har varit anställd där sedan 

2004, men har tidigare arbetat inom socialtjänsten på andra avdelningar under några år. Denna 

intervjuperson är nu anställd i en sydvästlig kuststad. 

Intervjuperson 4: Har socionomutbildning och arbetar som missbrukshandläggare på 

avdelningen för personer med beroendeproblem och/eller psykiskt funktionshinder, Där 

han/hon är anställd sedan elva år tillbaka. Dessförinnan arbetade informanten med 

ekonomiskt bistånd för unga. Denne person är nu anställd i en sydvästlig kuststad. 

 

7.2 Tema 1 – Val av insats för heroinmissbrukare/beroende 

En av frågorna som ställdes var om informanterna ansåg att det fanns någon eller några 

insatser som var mer lämplig än andra för heroinmissbrukare/beroende och vad som kan 

påverka valet av insats. Majoriteten hade ingen direkt åsikt gällande denna fråga men insåg att 

valet av insats varierar i enlighet med personen och dennes behov.  

Intervjuperson 4 svarade på frågan om val av insats: 

“12-stegsbehandling fungerar bra för flertalet alkohol- och 

narkotikamissbrukare, f ö svårt att säga, men social problematik och psykisk 

ohälsa är det som styr valet”. 

Kanske är det så att Intervjuperson 4 och dennes enhet arbetat mycket utifrån modellen för 

12-stegsbehandling tidigare, vilket då skulle kunna kopplas till exponeringseffekten 

(Karlsson, 2001). Om informanten exponerats mycket för 12-stegsbehandling, betyder detta 

att han/hon på grund av detta kan ha format sin positiva attityd till den behandlingsmetoden. 

Utifrån studien Client and counselor attitudes toward the use of medications for treatment of 

opioid dependence (Rieckman, Daley, Fuller, Thomas & McCarty, 2007) framkommer att 

personer som arbetar inom metadonbehandlingsprogram var mer positiva till denna slags 

behandling jämfört med behandlare i öppenvården och på vanliga behandlingshem. Återigen 

ser vi att personer som har erfarenhet av metadonbehandling är mer positivt inställda än de 

som inte har det. 
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Svaret vi fick från intervjuperson 1 på frågan val av insats var: 

”Ingen åsikt men det är personens sociala situation med boende och 

sysselsättning, psykiska mående, ev blandmissbruk, graden av kriminalitet osv., 

personens inställning och motivation som ligger till grund för valet”. 

Det kan tyckas lite märkligt att man svarar ”ingen åsikt” men ändå har många åsikter när det 

gäller vad som påverkar valet av insats. Har man tidigare beviljat insatser för en 

heroinberoende, borde socialsekreterarens attityd ha formats efter behandlingens utfall, alltså 

borde denne även ha en åsikt om insatserna för heroinmissbrukare (Bernstein, Clarke-

Stewart, Roy, & Wickens, 1997). 

 Ibland följer inte våra handlingar våra värderingar och ett socialt tryck kan påverka våra 

svar, kanske är intervjuperson 1 rädd för att dennes svar inte skall anses “rätt” i undersökarens 

ögon (Permer, Permer, Carlström, Hagman, Larsson, & Selghed, 2003). 

 

7.3 Tema 2 – Erfarenhet kring metadonbehandling 

Socialsekreterarna fick en fråga kring vad de har för erfarenheter av metadonbehandling och 

om det geografiska avståndet har någon betydelse för om deras klienter får denna behandling 

eller inte. Det som framkom ur intervjuerna var att de flesta kommuner nu har en 

metadonbehandling, men att de flesta av de tillfrågade socialsekreterarna hade liten eller 

ingen erfarenhet av klienter i metadonbehandling. 

Intervjuperson 3 svarade på frågan om erfarenhet av metadonbehandling: 

“Vi skriver yttrande gällande ansökan om läkemedelsassisterad behandling. 

Sedan har vi kontakt med personen om det är så att den har andra insatser via 

socialförvaltningen. I vissa fall har vi kontakt med personen ändå om den har 

behov av detta. Vi samarbetar med landstinget kring personer som är aktuella för 

läkemedelsassisterad underhållsbehandling. Vi har ingen möjlighet att remittera 

någon då det handlar om läkemedel och är således en sjukvårdsfråga. Vårt 

ansvar handlar om klientens sociala situation och psykosociala behandling 

upptill. För vissa personer kan det vara en fördel att ha en behandling som inte är 

på hemmaplan och för andra är det inte, så det är individuellt. Vår kommun har 

ett samarbete med vårt landsting och kan erbjuda detta på hemmaplan. Vi har 
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direktiv från Socialnämnden att använda oss av hemmaplanslösning i första 

hand”. 

Enligt Socialstyrelsens kriterier krävs det att den sökande har minst två års dokumenterat 

opiatberoende och dessutom görs en utredning kring varje klients boende, ekonomi och 

sociala förhållanden, varför Socialtjänsten borde vara inblandad. Valet av insats skall göras 

utifrån klientens behov. Här kan man ifrågasätta om hemmaplanslösning alltid skall göras i 

första hand (Socialstyrelsen, 2006).     

 Intervjuperson 1 svarade på frågan om erfarenhet av metadonbehandling: 

“Jag har lite erfarenhet. Bara 2 personer som provat. Struligt då det inte finns 

klart sagt vad som gäller vid sidomissbruk, återfall och drogprover. Klienterna 

skrivs in på Missbruks- och beroendeenheten i samma kommun som är 

organiserad under landstingets vuxenpsykiatri”. 

Intervjuperson 1 har tidigare remitterat klienter till metadonbehandling och då har det hela 

krånglat. Det skulle kunna medföra att hon/han bildar en negativ attityd mot 

metadonbehandlingar. (Permer, Permer, Carlström, Hagman, Larsson, & Selghed, 2003). 

 Blir det bra för klienten då det saknar riktlinjer för hur behandlingen skall skötas, då det 

klart och tydligt står att en bra struktur och tydliga ramar är viktigt för en effektiv behandling 

och för ett lyckat utfall (Socialstyrelsen, 2006). 

 Motståndarna är ofta rädda för att det skall läcka ut metadon på svarta marknaden, 

vilket blir lätt till om det saknas struktur och ordentliga kontroller av den behandlade 

(Johnson & Svensson, 2006).  

 

7.4 Tema 3 – Socialsekreterarens roll under metadonbehandling 

För att få svar på vilken roll socialsekreteraren har för klienternas efter påbörjad 

metadonbehandling, ställdes frågor om hur deras samarbete ser ut med behandlande enhet och 

även vilken roll de som socialsekreterare har under klientens behandling. Resultatet av dessa 

frågor visar att de flesta har ett samarbete med behandlande enhet, men endast innan klienten 

påbörjat sin metadonbehandling. Det handlar mest om praktiska frågor som bostad, ekonomi 

eller annat. Ingen av de tillfrågade har en planerad uppföljning efter behandlingen om inte 

klienten själv ber om det eller har en tidigare insats som måste följas upp, exempelvis boende. 

Intervjuperson 4 svarade på frågan om samarbete och deras roll under behandlingen: 
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“Vi samarbetar i underhållsbehandlingen med att göra bedömningar runt den 

sociala situation och klientens motivation inför ett eventuellt deltagande. Erbjuder 

stödsamtal. Eventuellt garantiboende. Efter avslutad behandling kan de få 

stödsamtal eller garantiboendeinsats om han/hon vill”. 

Intervjuperson 3 svarade på frågan om samarbete och deras roll under behandlingen:  

“Vi har regelbundna träffar. En kontaktperson inom psykiatrin som håller i 

läkemedlen och en person inom behandling och en inom vuxenenheten. Vi träffas 

för ett första bedömningssamtal alla berörda tillsammans med klienten. 

Socialsekreteraren skriver ett yttrande gällande hur personens sociala situation 

ser ut, motivation etc. Om klienten har andra insatser t ex. boende så har vi 

uppföljning gällande det. I annat fall har vi kontakt om klienten har behov av det. 

Klienten kan annars ha kontakt med öppenvårdsenheten och det är inget 

biståndsbeslut varpå klienten inte behöver någon socialsekreterare till detta.”  

Dessa båda uttalanden kan kopplas till det som Socialstyrelsen (2006) skriver om att eftervård 

för en klient ofta är avgörande för rehabiliteringen och att behandlingen kanske bör inledas i 

slutenvården för att starta terapeutiska processer hos klienten samt för att behandlaren skall 

kunna skydda klienten mot destruktivt utagerande och självdestruktivitet. Enligt Borg och 

Grönbladh (1995) så skall utredningen och behandlingen ske i samverkan mellan klient, 

behandlande enhet och socialtjänst. 

 

7.5 Tema 4 – Personlig inställning till metadonbehandling 

Intervjupersonerna fick frågor om vad de personligen anser om metadonbehandling och vad 

som gjort att de fått just denna uppfattning. En annan fråga som ställdes var om de ansåg att 

metadonbehandlingen hade några brister och i så fall vilka? De flesta svaren visade på att 

socialsekreterarna skulle vara mer positiva till metadonbehandling om den var bättre 

strukturerad, men de anser inte att denna behandling bör vara förstagångsalternativ eller 

livslång behandling. 

Intervjuperson 2 svarade på frågan om personlig inställning till metadonbehandling: 

“Om en klient uppfyller de krav som ställs från Socialstyrelsen och har de ett 

avancerat och dokumenterat opiatmissbruk. Sett till alternativen (då de enligt 

riktlinjerna skall ha prövat andra behandlingsformer) ser jag 
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läkemedelsassisterad behandling som ett alternativ. Anledningen till att jag är 

positivt inställd till metadonbehandling är att det är ett evidensbaserat program 

och då det ger klienten en möjlighet att åstadkomma en förändring i sitt liv. Vad 

det gäller brister kan jag bara uttala mig om den behandling som bedrivs i vår 

kommun. Ingen ansvarig läkare som finns på plats. Inga behandlingskollegium. 

Inga regelbundna och strukturerade samtal. Inga upparbetade rutiner på vad som 

skall hända före under och efter behandlingen. Inga rutiner för vad som händer 

vid ev återfall mm. Även med dessa brister (som vi arbetar med i skrivande stund) 

upplever jag att programmet fungerar bra för de klienter som är inskrivna. De 

har ordnat runt omkring sig med boende, sysselsättning, ekonomi mm. De är inte 

aktiva i kriminalitet mm. mm.”  

Intervjuperson 1, som arbetar inom samma kommun som ovan svarade på frågan om 

personlig inställning till metadonbehandling: 

“Jag är positiv om det sker under strukturerade former, inte som det är här nu. 

Det är för ostrukturerat, oklart vad som gäller. Om det funkar som hos oss på fler 

ställen i Sverige, så är det inte som Socialstyrelsen tänkt sig.“  

Trots brister i programmet har socialsekreterarna remitterat klienter till en metadonbehandling 

och resultaten har varit goda, varvid de bildat en positiv attityd till behandlingsformen. 

Bristerna kan även kopplas till Socialstyrelsens studie från 2004, Narkomanvård på lika 

villkor?, där resultaten visade på stor variation i de insatskombinationer som väljs. Författarna 

av studien tror att denna variation kan bero på brist på vägledning och olika tillvägagångssätt i 

arbetet med missbrukare, vilket leder till att missbrukare behandlas olika. Det skulle enligt 

studien kunna vara en följd av lokala traditioner och arbetssätt, men även de faktiska resurser 

de disponerar över. Man skulle kunna tänka sig att det är anledningen till att de ofta väljer 

andra behandlingsformer istället för behandling med metadon.  

Intervjuperson 3 svarade på frågan om personlig inställning till metadonbehandling: 

“Den läkemedelsassisterade behandlingen fungerar för många. Jag tycker den är 

bra. Problemet är att många frivilligorganisationer säger nej till personer som 

har underhållsbehandling och det gör det svårt för dessa personer att bygga upp 

ett nyktert och drogfritt nätverk. Personer som går på läkemedelsassisterad 

behandling och sköter detta kan klara av att ha ett jobb, kan få tillbaka sina barn 
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igen, kan sköta sitt boende etc. De som detta fungerar för, fungerar det mycket väl 

för. En uppfattning jag fått genom erfarenheten jag haft av personer i behandling. 

Man kan alltid förbättra programmet, det finns fortfarande läkemedel som läcker 

ut på marknaden. Socialstyrelsen kommer snart med nya riktlinjer så vi får se vad 

de säger.”  

Intervjupersonen skriver om att vissa frivilligorganisationer nekar stöd till människor som är 

inskrivna i ett metadonprogram. Kanske beror det på att de ser metadon som endast en drog 

och inte som ett läkemedel som är till för att hjälpa personen i dennes sjukdom, vilket då 

strider mot frivilliggruppernas drogfria ideologi. 

 

 

 

8. DISKUSSION 

 

Attityder, brister i metadonprogrammet och socialarbetarens roll efter metadonbehandling 

blev centrala delar i diskussionen, då dessa faktorer var framträdande i både syftet och 

förförståelsen och där har vissa frågor och slutsatser blivit besvarade och bekräftade, medan 

andra har visats felaktiga. Därför har underrubrikerna i diskussionen framtagits utifrån dessa 

teman. 

 

8.1 Attityder 

I intervjun framkom att socialsekreterarna väljer den medicinska behandlingen när inga andra 

ickemedicinska behandlingar fungerat. Många av motståndarna säger att en 

metadonbehandling konkurrerar ut de icke medicinska behandlingarna och att en person 

missbrukar på grund av sitt psykiska mående och att de därför behöver en psykosocial 

behandling, inte en medicinsk. Andra menar att det ena inte behöver utesluta det andra 

(Johnson & Svensson, 2006). Enligt Socialstyrelsen har resultatet av metadonbehandling 

förbättrats med ett tillägg av psykosocial behandling, däremot saknas evidens för om 

psykosocial behandling utan användning av läkemedel skulle utgöra ett stöd för klienter med 

ett heroinberoende (Socialstyrelsen, 2004b). Varför inte börja med en medicinsk behandling 

för att hjälpa klienten med dennes sug efter heroin, så att han/hon blir mer konstruktiv och 

rationell i sitt tänkande genom att slippa den hårda jakten på ruset av heroinet? Han/hon orkar 

då lägga mer kraft på att tänka rationellt och ta itu med övriga problem och i detta skeende 
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bör missbrukaren erbjudas en annan behandling, som då kan fortlöpa parallellt med 

metadonbehandlingen. På detta sätt kanske man kan hjälpa hela människan att tillfriskna, 

båda i sina psykiska och fysiska problem.  

En av anledningarna till det starka motståndet i Sverige skulle också kunna vara att 

landets sociala vårdapparat för missbrukare och beroende bygger på omfattande 

öppenvårdsmottagningar, icke medicinska behandlingshem och olika rådgivningsbyråer, 

vilket innebär att den medicinska behandlingen inte passar in. Något som tydligt visades i 

studien var socialsekreterarnas brist på erfarenhet och kunskap om metadon i 

behandlingsform. De flesta hade bara remitterat ett par klienter under sin tid på arbetsplatsen. 

I studien Client and counselor står att de personer som arbetar med metadonbehandlingar ofta 

är mer positivt inställda till det än övriga som arbetar med icke medicinsk behandling. Detta 

är ännu ett skäl att tro att information och erfarenhet kan innebära en positivare attityd till 

medicinska behandlingar. Det är antagligen viktigt att socialarbetare få ta del av positiva 

resultat när det gäller denna behandling, kanske genom att före detta metadonpatienter 

kommer ut till kommuner och föreläser om sina upplevelser. Självklart har inte alla 

metadonpatienter ett bra utfall och metadonbehandling fungerar inte bra för alla, men då det 

är en behandling som visats vara bra och fungerande för heroinmissbrukare borde vi kanske 

lägga mer resurser där.  

Om det nu är så att socialsekreterare har en mindre positiv attityd till 

metadonbehandling kan det ge negativa konsekvenser för klienterna, då det kan resultera i att 

de mer sällan remitteras till en behandling med metadon. Om flera ickemedicinska 

behandlingar har prövats med dåliga resultat och ett beroende är så pass utvecklat att varken 

Revia eller Subotex är tillräckligt, bör då inte Metadon vara ett alternativ, eftersom att det 

enligt Socialstyrelsen har hög evidens? 

Attityder mot eller till något formas ofta efter den politik och/eller trend som råder, 

idag råder en restriktiv politik med indragningar av resurser för alla enheter, något som 

påverkar både socialsekreteraren i dennes beslut men framför allt klienten som kanske inte får 

den vård och stöttning som han/hon är i behov av.  

Media är också något som påverkar attityderna hos människan och de har tidigare 

främst tagit upp negativa egenskaper med en metadonbehandling, i dagsläget skrivs det i 

tidningar och talas om på nyheterna, de positiva utfall denna behandling kan ha för en klient. 

Antaganden som gjordes utifrån förförståelsen om att få opiatmissbrukare blir beviljade en 

behandling kan inte verifieras, då vi inte kan jämföra antalet inskrivna på en 

metadonbehandling från varje kommun med antalet opiatmissbrukare i densamma. Däremot 
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kan ett antagande göras att det kunde vara fler inskrivna i behandlingen. Detta eftersom taket 

för antalet som blir beviljade ligger på 1200 i Sverige och antalet heroinberoende når upp till 

runt 7 000, vilket innebär att köerna till metadonbehandling på många håll är långa. Chansen 

för en heroinmissbrukare att få en metadonbehandling har minskat avsevärt. Från början hade 

ca 50 procent möjlighet till en metadonbehandling, då taket för intagning låg på 150 och det 

fanns endast ca 300 heroinmissburkare i Sverige. I dagsläget är det mindre än 20 procent av 

alla missbrukare som får denna typ av behandling. 

En anledning till detta ojämna förhållande kan vara vår restriktiva politik. Det finns 

grupper som med mycket goda ambitioner strävar efter ett ”drogfritt samhälle”, men som 

endast likställer läkemedel med olaglig narkotika (vilket det även är om det inte används i ett 

medicinskt syfte) och därmed motverkar en effektiv behandling. Därigenom har 

läkemedelsbranschen en viktig uppgift att stödja forskning och sprida kunskap, då den 

medicinska behandlingen ligger inom det område vi tidigare talat om, harm reduction, vilket 

ingår i ett mer liberalt synsätt. Med lite mer forskning, kunskap och information kanske vi kan 

komma att se på metadonbehandlingar på ett mer positivt sätt. 

 

8.2 Brister i metadonprogrammet 

Trots brister i metadonprogrammen är de flesta av de intervjuade socialarbetarna relativt 

positiva till metadonbehandling och även om de har liten erfarenhet av att hjälpa klienter till 

denna behandlingsform, tror de att om behandlingen utvecklas och struktureras upp 

ordentligt, så kan den blir riktigt bra. För det sociala arbetet vore det därmed av vikt att vidare 

studera eventuella brister med programmet också för att minska riskerna för att vårt 

metadonsystem ska komma att likna det i USA, med mycket läckage och dåliga kontroller. En 

del av bristerna skulle kunna förklaras med de knappa resurser som narkomanvården idag blir 

tilldelade, som ett resultat av alla ekonomiska nedskärningar i samhället, vilket kan straffa sig 

i längden.  

 Metadonbehandlingarna i dagsläget finns över hela Sverige till skillnad mot på 70-talet 

då de endast fanns ett fåtal. Förr var det även så att antalet heroinmissbrukare fanns endast i 

storstadsregionera, medan det bara fanns ett fåtal i norrland. Så är det till viss del även idag, 

men antalet har ökat och därmed även behandlingarna, vilket kan ha resulterat i en 

attitydförändring. Detta är något som också styrks av enhetschefen Hanna Ljungvall på 

Ulleråkers metadonenhet. Hon menar att heroinmissbruket tidigare bara var centrerat kring de 

större städerna i söder och att de som då remitterades av förklarliga skäl kom från dessa 

regioner, men att det nu har börjat sprida sig även norrut.  
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 Det här kan medföra en risk, har behandlingarna startats på rätt grunder, finns 

kunskapen, strukturen och kontrollerna eller handlar det om ekonomisk vinning för 

hemkommunen som då inte behöver betala för extern behandling.  

 Då det i stora delar av Sverige tidigare inte fanns ett stort behov av medicinska 

behandlingar använde de sig i dessa kommuner av andra behandlingsformer i större 

utsträckning. Vanan är något som är svårt att ändra på och det kan vara en av anledningarna 

till att många kommuner väljer andra behandlings alternativ före denna. Det kan handla om 

lokala traditioner, man väljer det som tidigare har använts på arbetsplatsen. 

 En väl fungerande metadonbehandling skulle kunna ge minskade kostnader för 

samhället. Detta dels genom minskade kostnader för kommun och landsting och dels genom 

minskad kriminalitet eftersom efterfrågan på heroin minskar, vilket leder till att missbrukaren 

slipper ta till olagliga alternativ för att stilla sitt sug. 

 

8.3 Socialarbetarens roll efter påbörjad metadonbehandling 

Vid studiens början fanns en förförståelse kring metadonbehandlingar och även kring 

socialtjänstens roll i behandlingen. Intressant med denna undersökning var att se om den 

stämde överens med svaren från intervjuerna. I efterhand visade det sig att vissa delar av 

förförståelsen har bekräftats i resultatet, medan andra har visats felaktiga. Det som har 

bekräftats är att de socialsekreterare som intervjuats avslutar kontakten med klienten efter 

påbörjad metadonbehandling, om det inte är så att klienten själv kräver en fortsatt kontakt. 

Detta kan bero på flera olika anledningar, men borde det inte finnas en strävan mot ett bra, 

strukturerat samarbete mellan klient, socialsekreterare och behandlande enhet då det har 

bevisats vara effektivt. Målet bör vara en fortsatt kontakt med klienten för att kunna följa upp 

och stötta, kanske till och med en livslång kontakt. Ett beroende bör ses som den dödliga 

sjukdom det faktiskt är och därmed bör klienten likt en diabetespatient få stöd under hela sitt 

liv. Dessutom ökar förutsättningarna för en lyckad behandling med tillit och förtroende och 

många gånger har socialsekreteraren och klienten en längre bakgrund tillsammans och känner 

varandra till stor del, vilket skulle kunna innebära att socialsekreteraren skulle bli ett bra 

stöttande komplement för missbrukaren både under och efter en behandling. 

 

8.4 Avslutande diskussion 

Att studera attityder är svårt och vår metod, en datorstödd intervju, innebar både fördelar och 

nackdelar. En fördel med att inte göra en personlig intervju var att de intervjuade antagligen 

inte kände någon press och att de därmed skulle våga svara ärligt, utan att tänka på vad som 
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förväntades eller önskades av intervjuarna. Dock saknade vi den personliga kontakten, då det 

blir omöjligt att läsa av personen under intervjun och det är svårt att veta om informanten ger 

ett svar för att denne tror att det är svaret som intervjuaren vill ha, eller om det verkligen är 

hans/hennes åsikt i frågan.  

 Då förförståelsen var att socialsekreterares attityd var relativt negativ mot 

metadonbehandlingar, kunde den ha färgat av sig i arbetet och i den kvalitativa metoden. För 

att detta inte skulle ske, ställdes många öppna frågor till informanterna och de fick sitta i lugn 

och ro, utan inverkan eller påverkan av författarna då de svarade på dessa. Under 

bearbetningen av svaren, gjordes försök att från författarnas sida inte lägga in egna 

värderingar.  

 Genom att studera tidigare forskning, studier och litteratur och jämföra med resultatet 

från intervjuer med socialsekreterare i olika kommuner i Sverige, har vi sett att de flesta har 

en neutral, något positiv attityd mot metadonbehandling, men att de ser brister som skulle 

behöva göras något åt. Något som framkommer tydligt i de inkomna svaren är bristen på 

information och rutin runt den medicinska behandlingen med metadon. Andra brister som 

informanterna påpekade var inom uppföljning, kunskap, kontroller och rutiner. Dessa är 

brister som borde vara relativt lätt att åtgärda. Vi kan se att resultatet av denna studie liknar 

resultat i studier som gjorts under senare tid, medan de skiljer sig från resultaten i äldre 

studier vilket ger en extern validitet. 

Kanske är vi i Sverige ändå på väg mot rätt håll, då det hos socialsekreterarna går att 

märka av en mer positiv inställning till metadonbehandling, till skillnad mot hur det var på 

1970-talet då socialsekreterarna protesterade mot behandlingsformen. Det skulle vara 

intressant och även av stort värde för klienter och det sociala arbetet om en större studie 

utfördes för att se över bristerna och hur förbättringar i behandlingen kan göras, där det även 

hade varit intressant att se över klienternas syn på socialarbetarnas attityd till 

metadonbehandling och vad de anser skulle kunna förbättras.
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BILAGA 1 

 
Inbjudan att delta i en studie om metadonbehandling i Sverige. 
 
Debatten kring metadonbehandlingar har i Sverige varit livlig ända sedan 1967 då Professor 
Lars Gunne på försök startade upp den första europeiska metadonbehandlingen i Uppsala.  
 
Motståndarna menar  att det handlar om att byta en drog mot en annan då metadon är 
narkotikaklassat och att en medicinsk behandling helt kan konkurrera ut den traditionella icke 
medicinska behandlingen.  
 
Förespråkarna säger istället att metadon borde ses för sina farmakologiska egenskaper som 
gör att det kan hjälpa en person med beroendeproblematik att få ett bättre liv. Detta genom att 
metadonet kan neutralisera och ibland även häva verkningarna av långvarigt heroinmissbruk. 
Suget efter heroin minskar och dessutom blockeras opiatreceptorerna i hjärnan så att de vid 
eventuellt återfall inte känner av ruset från heroin på samma sätt. 
 
Intressant för oss i vår studie är att få ta del av din inställning och dina tankar kring 
metadonbehandling och andra insatser för heroinberoende i Sverige. 
 
Självfallet förblir du anonym och det som framkommer från dina svar behandlar vi 
konfidentiellt. 
 
Om det är någon fråga som du inte känner att du vill besvara så respekterar vi självklart detta. 
Det är du som bestämmer hur mycket du vill berätta i dina svar och allt är frivilligt. Du kan 
när som helst välja att dra dig ur studien. 
 
Tillsammans med detta brev följer ett intervjuformulär innehållande drygt 20 frågor. Försök 
att svara så utförligt som möjligt och tryck därefter på SKICKA-knappen så vidarebefordras 
svaren till oss. Intervjuformuläret tar cirka 20-30 minuter att besvara. 
 
Vi är tacksamma för att du tar dig tiden att hjälpa oss men vill påvisa att vi arbetar under 
tidspress och behöver därmed dina svar senast måndagen den 2 november 2009. Det vore bra 
om du kunde maila till oss för att tala om att du fått enkäten. 
 
Svaren kommer att presenteras i uppsatsform av två socionomstudenter på Institutionen för 
Socialt Arbete på Mittuniversitetet, under handledning av Leif Franzén. 
 
Om du under eller efter intervjun har frågor och funderingar kring uppsatsen är du 
välkommen att kontakta oss. 
 
Med Vänliga Hälsningar// 
 
 
Linnea Gustafsson    Therese Svensson 
 
ligu0703@student.miun.se   thsv0700@student.miun.se 
 
073 – 643 61 71     070 – 564 77 07 



 

  

BILAGA 2    

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

 

Person- och yrkesbeskrivning 

 

1. I vilken kommun arbetar du? Inom vilket område i socialt arbete?   

2. Hur länge har du arbetat inom detta område?  

3. Vilken utbildning och vilka tidigare erfarenheter har du i området?  

 

 

Tema 1 – Val av insats för heroinmissbrukare/beroende 

 

4. Ungefär hur många missbruksärenden har din enhet varje år? 

5. Hur många heroinister kommer du/din enhet i kontakt med, som för sitt 

heroinmissbruk/beroende söker hjälp i form av behandling eller annan insats?  

6. Hur många procent av de som söker insatser/hjälp för sitt missbruk är 

heroinmissbrukare/beroende?  

7. Vad kan du/din enhet erbjuda för insatser för heroinmissbrukare/beroende?  

8. Anser du att det finns någon insats som är lämpligare än andra för en 

heroinmissbrukare?  

9. Vad kan påverka ditt val av insats? 

10. Vilka delar anser du är viktiga  i en behandling?  

 

 

Tema 2 – Erfarenhet kring metadonbehandling 

 

11. Vad har du genom ditt yrke för erfarenhet kring metadonbehandling?  

12. Har du/din enhet remitterat någon klient till metadonbehandling?  



 

  

13. I så fall, hur många?  

14. Tror du att det geografiska avståndet/närheten till metadonbehandling har någon 

betydelse för om du rekommenderar eller inte rekommenderar denna behandling?  

15. Om klienten remitteras till en metadonbehandling, vilken enhet skrivs de då in på? 

16. Ungefär hur många mil bort från er kommun ligger den 

metadonbehandlingsenheten?  

 

Tema 3 – Socialsekreterarens roll under metadonbehandling 

 

17. Hur ser ert samarbete ut med den metadonbehandlingsenheten?  

18. Vad är din roll som socialarbetare, efter att din klient påbörjat sin 

metadonbehandling?  

19. Hur hanterar du ett eventuellt sidomissbruk hos en klient i metadonbehandling?  

 

 

Tema 4 – Personlig inställning till metadonbehandling 

 

20. Vad har du för inställning till metadonbehandling?  

21. Vad är det som gör att du har den inställningen?  

22. Anser du att metadonbehandlingarna i Sverige har brister?  

23. Om ja, vilka är det? Om nej, vad är det som gör programmet så bra? 

24. Om en heroinmissbrukare/beroende kommer till dig och själv tar upp och är 

motiverad till metadonbehandling, stödjer du då detta?  

25. Vissa anser att metadonbehandling bör avslutas efter en tid, andra anser att det är 

en livstidsbehandling. Vad anser du?  

 
 


