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Sammanfattning  

Syftet med denna kvalitativa studies var att undersöka de psykosociala behov som finns hos 

de patienter som har läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende, LARO-behandling 

och vilka psykosociala insatser som dessa patienter erbjöds. För att undersöka detta så har tre 

patienter intervjuats, på så sätt har deras erfarenhet och upplevelser fångats. De yrkesverk-

samma som arbetar med patienter som har LARO-behandling har även intervjuats. De yrkes-

verksamma har beskrivit deras upplevelse av patienternas behov av psykosociala insatser och 

vilka insatser som dessa patienter erbjöds. Studiens resultat visar att det fanns psykosociala 

insatser som är betydande för patienternas mående och väg till tillfrisknande. En psykosocial 

insats som de yrkesverksamma beskrev som viktig är daglig sysselsättning. De intervjuade 

patienterna beskrev hur de har ett behov av psykosociala insatser som kan hjälpa dem med 

ensamhet, skulder och avsluta en kriminell livsstil. Vidare visade resultatet att de olika verk-

samheterna som är en del av patienternas vård/behandling har en vilja till att samverka och 

detta sker på flera sätt. Men det framkommer även att det fanns brister när det gäller insyn i 

varandras verksamheter.  

Abstract  

The objective of this qualitative study was to investigate the psychosocial needs present in 

patients undergoing pharmaceutically assisted treatment for opiate-addiction, LARO-treat-

ment and the psychosocial interventions offered to these patients. Three patients have been 

interviewed in order to document their experiences. Professionals working with patients un-

dergoing LARO-treatment have also been interviewed. These professionals have described 

their assessments of patients’ needs for psychosocial interventions and which ones were of-

fered to them. The result of the study shows that there were psychosocial interventions which 

are significant for the patients’ wellbeing and recovery; one of these is daily stimulation, i.e. 

something to keep the patients occupied. The patients interviewed described their needs for 

psychosocial interventions to help them combat loneliness, debts and to break out of criminal 

lifestyles. Furthermore the result showed that the various instances which are a part of pa-

tients’ care/treatment have a will to cooperate (something which takes place in a number of 

ways) although it also exposes flaws when it comes to transparency regarding each other’s 

fields of operation. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

En aktiv heroinist kostar samhället cirka 2,1 miljoner kronor per år. Detta är på så sätt ett 

kostsamt problem för samhället. För den enskilde individen är ett opiatberoende ett påtagligt 

problem ur flera avseenden. Att leva med ett beroende kan förklaras som att förlora kontroll 

över det egna livet. Ett perspektiv över det är att den egna hjärnan blir kidnappad av drogen 

och den egna individen förlorar sin egen makt över livet. Detta förklaras med medicinska för-

klaringar över hjärnans belöningssystem. Vidare beskrivs att ett opiatberoende är ett av de 

svåraste beroenden att behandla, då på grund av svåra abstinensbesvär (Agerberg, 2004). 

2015 kom det nya nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Dessa ämnar till att 

stimulera användandet av vetenskapliga och effektiva insatser för de som lever med denna 

problematik. Vidare beskrivs dessa riktlinjer och rekommendationer att vara till stöd för de 

som arbetar beslutsfattande inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (Socialstyrelsen, 

2015). 

Vetenskapliga och effektiva metoder är en del av den evidensbaserade praktiken som sociala 

arbetet skall bedrivas genom. Evidensbaserad praktik är samverkan mellan professionellas 

praktiska erfarenheter och brukarnas värderingar, förväntningar och dess förutsättningar 

(Oscarsson, 2009). 

Ett perspektiv på detta ges av Ågren (2014) som beskriver hur de studier som gjorts inom om-

rådet till stor del har varit studier inom det medicinska området. De studier som syftar till att 

undersöka långtidseffekter av en socialt inriktad behandling, detta kan bero på att det är svåra-

re att genomföra och att de tilldelade resurserna har varit små i jämförelse med läkemedels-

forskningen (Ågren, 2015). 

Under 2015 gjorde Socialstyrelsen (2015) en fördjupning av kunskaperna kring LARO-be-

handling samt kartläggning av verksamheterna. I de studier som gjordes med hjälp av brukar-

na framkommer det att de anser att det kan vara svårt att komma ur facket “före detta miss-

brukare” när man är delaktig i programmet. Vidare beskriver brukarna även att de upplever att 

de har svårt att få hjälp med sitt mående som inte är relaterat till själva abstinensmedicine-

ringen. De beskriver att LARO-programmet har en stark medicinsk roll och de kontakter som 

de har med mottagningen är rutinartade besök som till största del handlar om medicinutdel-
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ning samt att lämna urinprov. De psykosociala insatserna upplevs spela en mindre roll då både 

deras egna ord talar för det, men också de som gjort studien ser att dessa insatser spelar en 

undanskymd del. Vidare beskrivs det utifrån att det saknas mer långsiktiga mål för rehabilite-

ringen (a.a). 

En tänkbar förklaring ges av Halldin & Ågren (2015), där de visar att den psykosociala miss-

bruksvården skärs ner och att det är ekonomiska nedskärningar som styr att det inte längre 

arbetas med denna fråga på samma sätt som förr. Vidare diskuteras de nya styrmetoderna där 

författarna upplever hur dessa kan komma att påverka arbetet med denna grupp. Då arbetet 

handlar om att uppfylla andras konstruerade mål istället för att se till rehabilitering för de be-

roende (a.a). 

Vidare så beskriver Ågren (2015) hur missbruksvården i Sverige idag har fått en mer medika-

liserande roll, han menar att en långtidsmedicinering får ersätta psykoterapi och social rehabi-

litering. Det visas också en stor ökning av de människor som behandlas via LARO, år 2005 

var det ett tusental patienter i LARO-behandling, 2012 var det ca 5000 patienter. De behand-

lingsenheter som behandlar med LARO har ökat från fem stycken till 100 behandlingsenheter. 

Under samma period har den drogfria institutionsbehandlingen minskat avsevärt. Utifrån detta 

kan man se att ”normala” behandlingen för heroinmissbruk verkar vara LARO-behandling 

(a.a). 

Socialstyrelsen (2015) beskriver ett flertal verksamma psykosociala insatser som ger ett gynn-

samt behandlingsresultat vid ett heroinberoende (opiater), om dessa insatser är i samverkan 

med LARO-behandling. De som nämns i rekommendationerna är Community Reinforcement 

Approach, (CRA), Kognitiv Beteende Terapi (KBT) samt Motiverande Samtal (MI).   

Theorell (2003) beskriver en definition av psykosocialt arbete där synsättet präglas av att se 

personen i sin sociala kontext. Detta kan förklaras med att människan och miljön samspelar 

och på så sätt påverkar varandra. Det som pågår i omgivningen/samhället är i samarbete med 

personens egna erfarenheter och genetiska faktorer. Erfarenheter kan påverka personens sätt 

att samspela med andra och hantera sin omgivning. Att se personen i sitt sociala sammanhang. 

Det psykosociala arbetet kan också beskrivas som ett samlingsbegrepp över de olika metoder 

som socialt arbete innehåller. Det psykosociala arbetet kan användas i en bred kontext, i arbe-

tet med individer, grupper, familjer både som ett förebyggande arbete men också i behandlan-

de syfte. Psykosocialt arbete har på så sätt utgångspunkter ur flera kunskapsområden och le-

der till att det kan användas inom olika professioner.  
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Den LARO-behandlingen har funnits i Sverige sedan 1960 talet, behandlingsformen har fun-

nits under lång tid och har bevisat gott resultat för människors överlevnad (Grönbladh, 2004). 

Oscarsson (2009) beskriver hur den evidensbaserade praktiken behövs ses i tre led, forskning-

en, praktiken ock brukarna. På så sätt kan den evidensbaserade praktiken ses genom alla tre 

kunskapskällor. Brukarnas uppfattningar och erfarenheter ska ha en systematisk och kontinu-

erlig del av det kvalitetsarbete som socialtjänsten arbetar efter.  

Socialstyrelsen (2015) arbetade då utifrån uppdrag av regeringen där de skulle fördjupa kun-

skaper om behandlingsformen. Här lyfte de fram brukarnas upplevelser av behandlingen visa-

de att de hade behov av fler psykosociala insatser. De beskrev kontakten med vården som ru-

tinartad då det handlar mestadels om provtagningar och medicinutdelning.  

2016 har det kommit föreskrifter som ändrat de kriterier som finns för att ta sig in på pro-

grammet. De nya föreskrifterna är av mer tillåtande karaktär, och kan då leda till att det kom-

mer ske en ökning av personer som beviljas denna behandling. Det kan ses som ett ökat pro-

blem för socialt arbete att dels ta emot ett förmodat ökat antal LARO-patienter och att dels 

kunna se ur ett brukarperspektiv vilka insatser som behövs.  

Det är socialtjänsten som ansvarar över de psykosociala insatserna för LARO- patienter. Det 

är därför viktigt för socialt arbete att både uppmärksamma brukarnas behov av insatser och att 

uppmärksamma om dagens insatser är  i linje med detta. Problemet är att det finns en diskre-

pans mellan dessa 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka LARO-patienters behov av insatser med fokus på ett 

brukarperspektiv.  

1.3 Frågeställningar 

De brukare som avses i detta arbete är patienter med LARO-behandling.  

Hur beskriver brukarna behovet av psykosociala insatser? 

Hur beskriver brukarna de psykosociala insatserna som de erbjuds idag?  

Hur upplever de yrkesverksamma att de psykosociala behoven hos brukarnas överensstämmer 

med de insatser som ges idag?  
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2 Kunskapsläget i en historisk tillbaka blick samt kunskapsläget i nutid 

Metadonbehandlingen har varit väldigt omdiskuterat ämne i Sverige, från att ha varit motar-

betad till att idag bli accepterad.  

För att förstå dagens LARO- program kan det vara av vikt att förklara de olika vindar som 

blåst över tid.  

2.1 Behandlingsformen startar  

Johnsson (2005) beskriver hur narkotikaproblematiken är ett samhällsproblem, innan dess har 

denna problematik funnits för den enskilda individen, och var innan ett medicinskt eller privat 

problemområde. Men det är under 1960-talet som detta blir ett problem för samhället i Sveri-

ge. Grönbladh (2004) beskriver att den första svenska läkaren i Sverige fick år 1965 tillstånd 

till att dela ut legala narkotiska preparat, denna utdelning ökade från ett tiotal patienter till ett 

hundratal under 2 år. Den legala utdelningen var bland annat amfetamin, bensodiazepiner 

samt morfinpreparat. Den ansvarige läkaren beskrivs som att han hade tappat kontrollen över 

denna form av behandling och behandlingen stoppades 1967 (a.a).  

I behandlingen fanns det ett antal opiatberoende och dessa erbjöds att söka plats på det nystar-

tade metadonprogrammet som fanns i Ullåker (Grönbladh, 2004). Johnsson (2005) beskriver 

hur det år 1967 blev Narkomanvårdskommittén som kom att behandla den första statliga ut-

redningen gällande narkotikaområdet. Detta resulterade i ett arbete som syftade till att ome-

delbart utveckla ett vårdprogram där syftet var att nå missbruket. Detta skulle infrias genom 

tre vägar, kontrollpolitik, narkomanvård samt preventiva insatser. Vidare så ledde detta till att 

rättsväsendet skärptes gällande denna problematik, ansvaret över de preventiva insatserna och 

vården av personer med denna problematik lades på socialvårdsmyndigheten. Det var under 

denna tid som metadonbehandlingen som idag är en del av LARO-behandlingen kom till Sve-

rige (a.a). 

Gunne och hans team utvecklade Ullåkers metadonprogram vars syfte var att ge personen 

med ett beroende av heroin en möjlighet att förändra livet. Programmet var under denna tid 

uppbyggt i tvärprofessionella team, det vill säga att det fanns läkare, sjuksköterskor, sociono-

mer, psykologer samt sekreterare som alla arbetar med patienterna (Grönbladh & Gunne, 

1989; Grönbladh, 2004). 
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Vidare så beskriver Grönbladh & Gunne (1989) de första kriterier som fanns för att beviljas 

en plats på metadonbehandlingen. Dels krävdes det en frivillig ansökan, personen fick inte ha 

dömts till tvångsvård. Personen måste vara minst 20 år, ha ett väl dokumenterat opiatmissbruk 

som pågått under minst fyra år, samt att personen ska ha försökt med annan behandling. Detta 

visades genom ett flertal återfall och/eller avgiftningsförsök. Personen fick inte ha ett påtag-

ligt missbruk/beroende av andra droger. Metadonbehandlingen syftade till att patienten gavs 

en möjlighet att förändra livet. För att nå förändring beskrevs det att det hade varit fördelak-

tigt för patienten om denne varit inskriven på behandling, det vill säga att de varit i slutenvård 

mellan tre till sex månader. Under denna period så fick patienten möjlighet att träna på sociala 

färdigheter. Att patienten var under frivillig slutenvård var också positivt för det arbete som 

skedde runt patienten, det vill säga det arbete som gjordes av samhället till exempel, hjälp 

med bostad, arbete, studier eller annan sysselsättning. Efter perioden av slutenvård var patien-

ten fortsatt inskriven i programmet, som patient i öppenvården (a.a). 

Johnsson (2005) beskriver den första tiden av metadonbehandlingen som svår, det kom ett 

fåtal patienter till behandlingen. Trots att det var ett upptagningsområde över hela Sverige, 

detta resulterade i att Gunne kände tveksamheter över om behandlingen var i sin rätta kontext, 

i USA var behandlingen stor, där var då heroin/opiater den vanligaste gatudrogen. Heroinbru-

karna var unga och levde utanför samhället. I Sverige under denna tid så var den typiske opi-

atmissbrukaren, en högutbildad äldre person som hade bruk av morfin/morfinbas som var ut-

skrivet av läkare. Detta kom att förändras redan år 1968 då det blev vanligare med ett opium-

missbruk i Sverige. Narkotikavårdskommiténs slutrapport år 1969 visar en förändring, miss-

bruket av opium samt opiater hade nu nått Sveriges ungdomar. Detta resulterade i inskriv-

ningar på metadonprogrammet, under 1960 talets slut var det 28 patienter som antagits. Dock 

visas det en ganska så tyst motvilja till att remittera patienter till metadonprogrammet, den 

tysta motviljan kommer dock att ändras över tid (a.a). 

Mellan 1967-1987 var Ullåker det enda stället i Sverige som behandlade personer med ett 

opiatberoende, de personer som levde med denna problematik men inte var skrivna i Uppsala 

kunde också söka vård här. På så sätt fick programmet ett stort upptagningsområde och stora 

avstånd till sina patienter. I de fall där patienten bodde långt ifrån Ullåker skedde en stor del 

av kontakten via telefon (Grönbladh & Gunne, 1989). 
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2.2 Förändringar i synen på missbruk 

Vidare beskriver Johnsson (2005) hur det år 1970 skedde förändringar i synen på missbruk 

och beroende. Detta kom även att påverka vilka verksamheter och professioner som skulle 

arbeta med gruppen. Från att varit psykiatrins område så började arbetet med denna grupp 

läggas över på behandlingshem, öppenvårdsteam, rådgivningsbyråer. Inom dessa verksamhe-

ter så fanns andra professioner som började ta ansvar över gruppen, det vill säga socialarbeta-

re, psykologer och verksamma inom beteendevetenskapen. Under denna förändring kom de 

terapeutiska samhällena att spela en allt viktigare roll, dessa arbetade utifrån ett gruppterapeu-

tiskt förhållningssätt där gruppen och miljön var det mest betydande för patienternas tillfrisk-

nade. Inom detta synsätt så utgick de från teorin att missbruket var ett symptom som behöver 

ses i ljuset av psykologiska och sociala problem (a.a). 

Johnsson (2005) uppmärksammade även hur det 1971-1972 skedde en ökning av bruket av 

morfinbas. Under samma tid fick socialstyrelsen kännedom om att det fanns läkare inom öp-

penvården som inte var knutna till Ullåkers metadonprogram som skrev ut metadon. Detta 

resulterade i en rädsla i att det skedde en illegal handel med metadon och den tysta motviljan 

började sakta men säkert göra sig allt mer hörd. Socialstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp som 

syftade till att den restriktiva hållningen mot den legala utskrivningen skulle fortlöpa. Vidare 

så resulterade detta i att det endast var Ullåkers forskningsklinik som fick tillstånd att driva 

denna behandlingsform, så all opiatbehandling blir centraliserat till Ullåker. Vidare beskrevs 

opiatmissbruket fortsatt öka, detta ledde till en ökad prioritet av narkotikapolitiska frågor samt 

att remisserna till Ullåker ytterligare ökade (a.a). 

Den tysta motviljan beskriver Johnsson (2005) här blev det motsatta, metadonbehandlingen 

fick ta emot stor kritik och protestlistor började cirkulera. Under åren 1972-1973 samlade 

Stockholms socialtjänst ihop de professionella som arbetade med gruppen och skrev på denna 

lista. Vidare så resulterade detta även i en skrivelse, där det framgår en rädsla hur metadonbe-

handlingen skulle bidra till ett fortsatt missbruk eller i värsta fall skapa ett missbruk hos pati-

enterna. Samt att de ansåg att problematiken sågs endast som ett medicinskt problem, men att 

de upplevde att det behövdes ses ur flera perspektiv, det vill säga, socialt och psykologiskt.  

Johnsson (2005) framför hur kritiken mot programmet fortsatte, de som ställde sig kritiska 

och menade att den medicinska behandlingen kunde förminska de andra behandlingsalternati-

ven. Argumentet för detta var att de med denna problematik tackade nej till ”drogfria behand-
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lingar”. De som beviljats metadonbehandling, efter tid övergått till ett missbruk av andra sub-

stanser, det vill säga ett sido/blandmissbruk. Kritik riktades specifikt mot Ullåker, motstån-

darna menade att patienterna inte alls gjort några förändringar av sin sociala/psykologiska si-

tuation, då dessa under behandlingen ej förändrade umgängeskrets eller livsstil. Vidare be-

skrev de hur patienterna i programmet endast redovisade för den medicinska behandlingen 

men inte för återfallsbehandling och uppföljningar. De som ställde sig kritiska mot program-

met hade inte för avsikt att stänga ner programmet, men de hade som krav att patienterna en-

dast skulle ha medicinsk behandling över viss tid, och efter detta så borde patienten leva drog-

fritt (a.a). 

Johnsson (2005) beskriver hur det i USA under samma tid skedde en ökning av personer som 

lever med ett beroende av opiater. Under samma tid tillkom det flera olika metadonprogram. 

Detta resulterade i behandlingar som inte arbetade med terapeutiska inslag eller sociala åtgär-

der och inte behandlade hela individen. Dessa hade inte heller alltid krav på att patienten inte 

fick bruka andra droger. Det var dessa program som blev uppmärksammade här i Sverige, det-

ta hade en påverkan på samhällets inställning till denna typ av behandling (a.a). 

2.3 Hur kan vi förstå missbruket och missbrukarna?  

Johnsson (2005) framför att det under denna tid pågick ett paradigmskifte i sättet att förstå 

och se på missbruk- och beroendeproblematik. Ett traditionellt synsätt där man såg på denna 

problematik som något medicinskt eller biologiskt till att genom detta skifte se på denna pro-

blematik som något psykosocialt. Ullåkers metadonprogram såg på missbruket/beroendet ur 

en medicinsk och biologisk förklaringsmodell samt behandlade via ett beteendeterapeutiskt 

synsätt (a.a). 

Johansson (2005) beskrev Dole och Nyswanders teori över hur opiatmissbruk påverkade hjär-

nans funktioner efter en tids användande av opiater. Hjärnans funktioner får en permanent 

störning som gör att det är nödvändigt att tillföra opiater för att fungera på ett väl fungerade 

sätt. Detta ledde till att missbruket både kunde ses genom ett biologiskt/medicinskt synsätt 

samtidigt som man inte borde bortse från symptomteorin. Inom denna teori anser man att 

missbruket uppkommer utifrån sociala orsaker. På så sätt kunde forskare inom området se hur 

dessa två teorier kunde med fördel kunde användas tillsammans.  

Under år 1974 fram till 1978 växte metadonbehandlingen i USA och samtidigt också i Sveri-

ge. Detta ledde till att den internationella forskningen tog fart. Under mitten av 1970-talet 
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blev inte bara metadonprogrammet varse om motståndet mot denna behandling, motståndet 

började söka sig ut mot de patienter som var i behandling. Patienterna hade svårt att få hjälp 

av andra betydande samhällsorgan som fanns att tillgå. Socialtjänst, arbetsförmedling samt 

den psykiatriska öppenvården var några som vägrade patientgruppen hjälp. Dessa myndighe-

ter vägrade denna patientgrupp hjälp om de inte avgiftade sig ifrån den påbörjade metadonbe-

handlingen. Detta kan ha påverkat några av de självmord som hände i patientgruppen (a.a). 

Grönbladh (1996) beskriver hur en förändring började ta form år 1974, då det visade att det 

fanns brister i öppenvården. De patienter som teamet hade svårt att besöka på grund av långa 

resor, kunde efter förändringen nås av de socialpsykiatriska vård- och stödprogram som fanns 

på hemorten. Förändringarna inom öppenvården kom inte bara att påverka de patienter som 

levde på annan ort, utan kom att innefatta alla de patienter som var inskrivna i öppenvården. 

Detta kom att bli aktuellt efter att patienterna i programmet beskrev hur de nekades bostad 

och arbete om det var aktiva inom metadonprogrammet. Vidare visade det sig också att pati-

enterna av ideologiska skäl inte fick ta del av andra behandlingsinsatser utanför programmet 

(a.a). 

Johnsson (2005) beskriver hur det år 1979 beslutades om ett intagningsstopp till Ullåker. 

Gunne beslutade om detta utifrån den massiva kritik som riktades mot programmet. Året efter 

påbörjade Grönbladh & Gunne (1989) en studie som gjordes över åren 1974-1994, och som 

visade en hög rehabilitering och en positiv effekt på patientens socialisering in i ”vanligt liv”. 

De patienter som var under metadonbehandling visade resultaten på en minskad kriminalitet 

på 80%.  

Målet med metadonprogrammet i Ullåker var att ge patienten möjlighet till att återgå till arbe-

te, studier, förbättrad självkänsla och att patienterna fick möjlighet till att vara en del av sam-

hället igen. I en uppföljning som Grönbladh (2004) gjordes 5 år efter påbörjad behandling var 

det 70-80% som arbetade eller studerade.  

2.4 Aidssmittan når Sverige 

Något som inte får utelämnas i vad som påverkat metadonprogrammet är den aidsepidemi 

som pågick under slutet av 1980-talet. Heroinister blev snabbt en stor riskgrupp för denna 

smitta då heroinbruket skedde mestadels genom injektioner. Vidare så började samhället få en 

bild av att smittan kunde nå ”normalbefolkningen” genom relationer men också genom sex-
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köp hos prostituerade. Genom detta började ett mer tillåtande klimat gentemot metadonpro-

grammet ta fart, läkare ville remittera patienter i högre grad. Många kvinnliga prostituerade 

som levde med ett opiatberoende vände sig till Ullåker för att söka behandling, dock var detta 

under samma tid som det var intagningsstopp på programmet (Johnsson, 2005). 

Johnsson (2005) beskriver hur socialdepartementet 1983 godkände Ullåkers behandling igen 

och kunde de ta emot nyintagningar. Under samma tid var Ullåkers metadonprogram det mest 

välutvecklade och genomarbetade programmet internationellt. Under åren det varit stängt för 

nyintag hade det skapats långa köer. 1987 var 80% av Stockholms opiatberoende prostituera-

de smittade. Socialstyrelsen tog i detta skede ett beslut om att utvidga handlingsplanen i syfte 

att öka farten i inskrivningen i programmet. Detta resulterade i att stockholmsmottagningen 

fick tillstånd att behandla patienter genom metadonbehandling. 1983 godkändes metadonbe-

handlingen fullt ut som underhållsbehandling idag mer känt som LARO-behandling. 

1988 utökades metadonbehandlingen, socialstyrelsen gav tillstånd för Uppsala, Stockholm, 

Lund och Malmö för att erbjuda opiatberoende metadonbehandling (Grönbladh, 1996). 

Detta ledde till att metadonbehandlingen inte längre var under samma behandlingsmetod, vis-

sa av dem hade ett tillhörande vårdprogram, andra hade enbart utdelning av metadon (Grön-

bladh, 1996).  

Socialstyrelsen (2001) gjorde en uppföljning av de patienter som hade beviljat behandling 

mellan 1989-1991. Resultaten beskriver att patienter som är under LARO-behandling hade en 

lägre brottslighet än innan de påbörjade behandlingen. Dock så är det en hög andel av patien-

terna som efter inskrivning begick brott.  

2.5 Gemensamma riktlinjer skapas  

Åberg, Grönberg, Persson & Gerdner (2001) beskriver hur det 1999 skapades gemensamma 

riktlinjer för det fyra olika behandlingsprogrammen. Målen handlade om missbruksfrihet samt 

att metadonbehandling krävde ett omfattande vårdprogram som skulle verka för patientens 

psykosociala situation. Författarna upptäckte brister i forskning gällande den praktiska 

tillämpningen av de psykosociala insatser som metadonbehandlingen erbjöd. Resultatet av 

deras studie visade att det fanns skillnader i de psykosociala behandlingsalternativen mellan 

de olika behandlingsorterna. Brukarnas egna röster visade enhetliga resultat, de ansåg att de 

psykosociala inslagen i behandlingen var viktiga, de beskrev att det var av stor vikt att patien-

ten fick vara med och påverka sin behandlingsplan samt att de bemöttes med en flexibilitet 

och av tillit. Det beskrev kontaktperson och daglig verksamhet som en viktig del i behand-
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lingen. 1999 kommer även Subutex att godkännas som läkemedel inom underhållsbehand-

lingen/LARO-behandlingen (a.a).    

Skårner & Regnér (2003) beskriver hur människor som levt under en längre tids missbruk/be-

roende ofta hade ett litet nätverk av familj och vänner runt omkring sig, de visade att de ofta 

levde ganska så ödsligt om de lämnade sin naturliga plats i missbrukskretsar. Ede & Eriksson 

(2011) beskriver vikten av att vara del av en grupp. Genom att vara del av en grupp kunde pa-

tienterna dela erfarenheter samt att finnas till för varandra. 

Åberg et al. (2001) beskriver att många av de patienter som var med i studien upplevde de 

psykosociala behoven tillgodosedda, dock fanns det spridning mellan de olika individuella 

behov som beskrevs. Det handlade i ett led om tiden i behandling. Patienterna beskrev hur de 

i början av sin behandling erbjöds daglig verksamhet, sysselsättning, anhörigstöd för deras 

anhöriga samt ett bra samarbete med socialtjänst. Efter viss tid i behandlingen så tunnades 

detta ur, och detta beskrevs av en del patienter som negativt för deras fortsatta rehabilitering. 

Inom denna grupp var det av vikt att rehabilitering och dess psykosociala insatser fortlöpte 

över längre tid (a.a).  

Ede & Eriksson (2011) beskriver hur det under en lång inledande period av behandlingen var 

detta viktigt för patienterna, i ett längre perspektiv kunde de beskriva att behovet kom att bli 

ett annat. Patienterna beskrev hur de efter tid i behandlingen började arbeta eller studera, sam-

tidigt som de i denna tid också behövde skapa nya relationer men också reparera tidigare. Det-

ta beskrivs som en tid när patienterna beskrev hur detta krockar med att de behövde vara på 

programmet och sköta sin medicinering. De beskrev hur de behövde vara en del av ett be-

handlingsprogram samtidigt som de skulle hinna sköta de vardagliga plikter som ett vardags-

liv innehåller. Under tid beskrev de flesta av patienterna att de hittat strategier för att leva ett 

liv som det flesta andra. De såg det vara av vikt att få bli en del av samhället. Samtidigt så be-

skrivs det hur patienter inom LARO-behandlingen levde med sjukbidrag eller pension, och 

hamnade allt mer utanför arbetslivet/ daglig sysselsättning (Socialstyrelsen, 2001). 

Johnsson (2005) uppmärksammade att man år 2002 såg en fördubbling av dödlighet relaterad 

till narkotika. Detta kan även ses ur flera perspektiv, heroinet hade blivit allt mer vanligt, att 

det under denna tid utvecklat mer tillförlitliga redskap för att finna dödsorsak. Dock kan man 

inte bortse för att Sverige låg högst i Europa rent statistiskt på dödlighet som är relaterat till 

narkotika. Den grupp som hade högst antal dödlighet var de som hade ett bruk av opiater.  
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Motståndet mot metadon/underhållsbehandling fortsatte att förekomma, detta synliggör Jo-

hansson (2005) när han beskriver hur socialarbetare fortsatt vägrade remittera patienter till 

denna typ av behandling under en början på 2000-talet.  

2.6 Kriterier för att beviljas behandling ändras 

2005 ändrades kriterierna för att beviljas LARO- behandling. Patienten skall vara 20 år fyllda, 

ha ett dokumenterat opiatberoende sedan minst 2 år (Johnsson, 2005).  

Johnsson (2005) beskriver hur denna förändring skapade diskussioner kring den ökade till-

gängligheten som kunde leda till en ökning av patienter. Vidare så diskuterades om ökningen 

skulle komma att påverka kvalitén på behandlingen, det vill säga om man kunde erbjuda hög-

kvalitativ psykosocial underhållsbehandling till alla. Detta diskuterades även med ett annan 

tänkbar vinkling, måste alla genomgå psykosocial behandling, kanske inte alla vill bli rehabi-

literade. Kanske det räcker med att ge denna behandling för att kunna hålla dem vid liv, 

kanske detta kan vara gott nog (a.a). 

Under samma tid kartlades de inflytande brukarna har över olika behandlingar och varför de-

ras medverkan är viktig. Brukarnas åsikter och erfarenheter är av vikt att ta vara på vid ut-

veckling och förändringar av vård. Samtidigt sågs brukarinflytandet vara ett verktyg för att 

förbättra professionellas bemötande gentemot de som söker/ eller redan är under behandling 

(Socialstyrelsen, 2011)  

Bryant, Saxton, Madden, Bath och Robinsson (2008) framför hur deras studie pekar på att det 

finns svårigheter att kunna tillämpa ett brukarperspektiv/ brukarinflytande på en högre nivå. 

Det vill säga, de framgår att patienterna har inflytande över de som händer närmast sig själva. 

Men brukarnas inflytande över behandlingsmetoden och hur den fungerar i stort brister. Det 

framförs att det finns en vilja från både brukare och professionella att brukarnas inflytande är 

betydande för att utveckla kunskap och bemötande. Dock så beskrivs de brukare som har eller 

haft ett narkotika missbruk/ beroende som en grupp som särskiljer sig från andra brukare. På 

så sätt att deras medverkan i brukarinflytandet påverkas negativt av samhällets syn av dem, 

socialt avvikande och att deras beteende behöver behandlas.  

Ravendal & Lauritzen (2015) visade hur depressionssymptom ökade efter ett år i LARO- be-

handling samt att dessa symptom inte hellre minskade under en 10-årsperiod. Vidare diskute-

rade de att detta kunde ses ur flera perspektiv, att patienten inte berättade om sitt mående i 

början av programmet, att personen hade ett bruk av andra narkotiska preparat. 
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Ede & Eriksson (2011) visade hur patienter i LARO-behandling själva beskrev vikten av be-

handlingens psykosociala delar. De lyfte särskilt fram det stöd de fick från personalen som 

ovärderligt och betydande för behandlingen. Johnsson (2010) och Laanemets (2009) framför-

de negativa konsekvenser av LARO-behandling utifrån övervakning och de strikta rutiner 

som patienterna fick leva under. Vidare beskrevs hur behandlingen upplevdes allt mer handla 

om regler och rutiner. Detta kunde leda till försämringar i det terapeutiska innehållet. Laane-

mets (2009) visade att detta kunde komma att påverka relationen mellan patient och behandla-

re, på ett negativt sätt.  

Johnsson (2010) beskriver hur patienterna såg personalen mer som kontrollanter istället för 

behandlare. De beskrev att det kände sig misstänkta och att det därför var svårt att vända sig 

till personalen om de behövde hjälp. Metadonbehandling har beskrivits som den mest reglera-

de behandling som finns i Sverige. 

Under 2000-2011 gjordes en översikt över de förändringar som skett i substitutionsvården i 

Dannmark. De förändringar som skett så visas att behandlingen har kommit att gå från en 

psykosocial behandlingsform till en allt mer medicinsk sådan. Vidare diskuterades socialarbe-

tarens tillskrivna expertroll som idag utmanas av sjukvårdspersonal Detta kan leda till att so-

cionomens expertroll kan utmanas av den sjukvårdspersonal som arbetar inom LARO-områ-

det (Frank-Asmussen, Bjerge & Houborg, 2013). 

Redan 1989 sade Grönbladh & Gunne (1989) att faran med att låta metadonbehandlingen ta 

en alltför medicinsk roll, och hur det kunde bli en behandling för den stora massan och inte 

med samma dignitet på behandlingsformen.  

  

2.7 Nuvarande lagstiftning  

2016 kom hälso- och sjukvårdslagen (2016:1) med nya bestämmelser för LARO-behandling.  

I 4 kapitlet bestäms behandlingen och vilka som kan få den. 

I 1§ framgår de förutsättningar för att bevilja LARO-behandling, att personen ska ha fyllt 20 

år. Om särskilda skäl finns så kan läkaren ändock ordinera behandlingen.  

I 2§ framgår det att det är läkaren som ska göra en bedömning att personen levt med ett opiat-

beroende under minst ett år. 
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I 5§ bestäms behandlingens innehåll, den ena är den medicinska behandlingen och de andra 

syftar mer till en psykologisk behandling, psykosociala behandling eller psykosociala stödin-

satser.  

I 6§ bestäms vem/vilka som ska tillgodose patienten dessa två insatser, om den vårdenhet som 

ordinerar behandlingen inte själv kan erbjuda psykologisk behandling, psykosocial behand-

ling eller psykosociala stödinsatser så ska detta erbjudas av kommunen eller annan vårdenhet. 

Detta ska det finnas överenskommelse över.  

Det stärks ytterligare i hälso-sjukvårdslagen (1982:763) 10 kapitlet. 

12§, att bestämmelserna om att landstinget tillsammans med kommunen ska upprätta en indi-

viduell plan när en enskild individ har behov av både insatser från hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. 

I socialtjänstlagen (2001:453) 2 kapitlet beskrivs kommunens ansvar. 

I 7§, när den enskilde har behov av insatser från både landsting och kommun, skall kommu-

nen tillsammans med den enskilde och landsting skapa en individuell plan. Detta ska göras för 

att säkra den enskildes behov av insatser från bägge verksamheter.  

Socialstyrelsen (2015) beskriver att de insatser som är psykosociala är viktiga inslag för pati-

enten. Det beskrivs vidare att patienterna själva inte anser att de får denna typ av hjälp. Idag 

2016 har som tidigare nämnts, rådande lagstiftning ändrat de kriterier som finns för att ta sig 

in på programmet.  

De nya föreskrifterna (2016:1) är av mer tillåtande karaktär, och kan leda till att det kommer 

ske en ökning av LARO-patienter. Då det är socialtjänsten som ansvarar över de psykosociala 

insatserna är det av vikt att både uppmärksamma brukarnas behov av insatser och samtidigt 

uppmärksamma det som idag görs för denna grupp patienter.  

3 Metod  

3.1 Val av metod  

Studien har haft en kvalitativ ansats med intervjuer som empirisk grund. 
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Studien syftade till att undersöka patienternas behov av psykosociala insatser och hur de yr-

kesverksamma upplevelser patienternas behov samt vilka psykosociala insatser som erbjöds 

gruppen.  

Den kvalitativa metoden gav mig verktyg för att kunna urskilja individens egna uppfattningar 

och dess upplevelser av den sociala verklighet som de befann sig i (Bryman, 2014). På så sätt 

blev den kvalitativa metoden användbar både gentemot studiens syfte och dess frågeställning-

ar. 

Det är viktigt att ha en förståelse över att denna studies resultat inte kommer att kunna beskri-

va hela gruppens verklighet, då det är för få respondenter. Detta material kommer inte kunna 

generaliseras över alla de patienter som har en LARO-behandling. Dock så kan detta ge chans 

till identifierbara drag för kontexten samt gruppens sociala verklighet (Bryman, 2014). 

3.2 Tillvägagångssätt  

I ett första steg så hämtades det in en stor del artiklar som lades till en ”bra-att-ha-hög” och en 

”kasta-hög”. Sökningar som gjordes var: 

Pro Quest Social Science  

(Psychosocial AND "substitution treatment") AND peer(yes)  

(Psychosocial AND "methadone treatment") AND peer(yes) 

PubMed 

1. Clients'[Title] AND perceptions[Title] AND opioid[Title] AND substitution[Title] AND 

treatment[Title] AND input[Title] AND improving[Title] AND quality[Title] AND 

treatment[Title] 

2. clients perceptions of opioid substitution AND (full text[sb]) 

3. opioid patients experience AND (full text[sb]) 

4. clients perceptions of opioid substitution 

5. Methadone-assisted[Title] AND rehabilitation[Title] AND Swedish[Title] AND heroin[Ti-

tle] AND addicts[Title] 
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De artiklar som hittades ledde även vidare på andra vägar, artiklarnas referenser gav mig 

vägar till att hitta mer information och/eller information ur ett annat perspektiv. Under inläs-

ningen av olika artiklar, avhandlingar och böcker valde jag att begränsa mig till Norden. De 

artiklar som är med är från Sverige, Norge och Danmark. Detta utifrån att de liknar rent geo-

grafiskt vår kontext men också att det liknar samma verklighet i riktlinjer och rekommenda-

tioner som de som finns i Sverige. Genom den grundliga inläsningen på området fångade de 

historiska skeendena min uppmärksamhet och min upplevelse är att de ligger kvar och påver-

kar synen på LARO-behandlingen och dess patienter. På så sätt kom den historiska delen att 

bli viktig för studien. 

Efter inläsning på området började jag via telefon och/eller e-post höra av mig till de yrkes-

verksamma som arbetar med gruppen. Detta ledde vidare till att jag fick kontakt med tre pati-

enter som tackade ja till att delta i studien, samt kontakt med fyra yrkesverksamma som tac-

kade ja till att delta.  

Efter tid så hittade jag en artikel skriven av Åberg et al. (2001) och efter en noggrann gransk-

ning av den upptäckte jag hur min studies syfte och tillvägagångssätt låg i linje med Åberg et 

al. studie. Då denna studie har gjort en omfattande undersökning ur ett brukarperspektiv, fick 

dess resultat bli fundamentet i min teoridel.  

Innan intervjuerna så genomförde jag en pilotintervju med en LARO-patient, patienten gav då 

ris och ros på frågor samt på själva utförandet. Denna intervju är inte med i resultatet. Inter-

vjuerna har utförts på deltagarnas arbetsplatser, både patienternas och de yrkesverksammas. 

De har alla givit sitt godkännande till att intervjuerna spelas in. 

Intervjuguiden (bilaga 1)  kom att vara ett verktyg för att skapa en struktur för intervjuaren, 

men också för de som ska intervjuas. Guiden kan komma att bli ett hjälpmedel för att skapa 

ordning i de olika teman som kan bli aktuella för insamlingen (Bryman, 2014).  

3.3 Urval & avgränsningar  

Studien bygger på två olika grupper respondenter. Den ena gruppen är utvald efter att de, ge-

nom sin yrkesroll, arbetar nära patienterna och att de har insyn i patienternas behov och deras 

deltagande/chans till psykosociala insatser. I urvalet för de yrkesverksamma, så ville jag un-

dersöka både olika professioner som arbetar med gruppen samt professioner från olika verk-

samheter. Jag valde då strategiskt ut respondenter som kunde besvara studiens frågeställningar 

och problemformulering. Detta benämner Bryman (2014) som ett strategiskt urval. Den andra 
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gruppen respondenter är de patienter som har LARO-behandling. Denna grupp avgränsades, 

de som varit i behandling i mindre än sex månader var inte intressanta för denna studie. Detta 

fanns det två anledningar till, det ena var för att personen skulle ha viss tid på sig att återhäm-

ta sig från sitt missbruk och den andra var för att de på grund av den korta behandlingstiden 

inte kunde svara på studiens frågeställningar, gällande vilka psykosociala insatser som erbju-

dits. Vidare avgränsning har skett i antal, då studiens tid begränsar. Intervjupersoner i antal är 

sju personer. Då studiens resultat inte ämnar till att generalisera, så kan studiens urval vara 

lämplig (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Den mest betydande avgränsningen för studien är att den tidigare forskningen samt annan lit-

teratur som kan påvisa kunskapsläget är studier som är gjorda i Norden, de utvalda länderna 

är Sverige, Norge och Dannmark. Denna avgränsning skedde efter den stora inläsningen på 

området. Studier från andra länder liknar i stor del resultaten för de nordiska länderna. Där det 

framgår skillnader är det på grund av att behandlingsformen inte är uppbyggd på samma sätt. 

På så sätt blev det de nordiska studierna intressanta för denna studie.  

Ännu en geografisk avgränsning tillkom i studien efterhand, informationsbrevet skickades ut 

till flera kommuner och landsting. Men det var en och samma kommun och landsting som 

svarade ja på att delta i studien. På så sätt kom studien respondenter från en och samma in-

landsstad.  

Denna studie har undersökt de psykosociala insatserna för denna grupp, patienterna har be-

skrivit de insatser de har idag samt vilka behov de har av andra psykosociala insatser.  

De yrkesverksamma har varit verksamma inom kommun eller landsting, på så sätt har yrkes-

verksamma från frivården, försäkringskassa och arbetsförmedling avgränsats från studien.  

Den sista avgränsningen har skett i antalet respondenter för studien, antalet respondenter för 

studien blev 7. Då studiens tid inte gjort det möjligt att genomföra på en större population ge-

nom en kvalitativ metod.   

3.4 Datainsamlingsmetod  

För att kunna samla in studiens data, valde jag att använda mig av intervjuer. I intervjuerna 

har jag tagit del av respondenternas egna berättelser, som har gett studien en möjlighet att 

fånga deras åsikter och erfarenheter av LARO-programmets psykosociala delar och behovet 

av psykosociala delar som finns hos patienterna. Detta gjordes via ett semistrukturerat tillvä-

gagångssätt. Detta innebar att jag behövde skapa en lista över olika teman, det vill säga skapa 
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en intervjuguide. Denna kom att vara mig till hjälp i intervjuerna. Denna form gav en flexibi-

litet, då frågorna inte behövde komma i exakt samma ordning, och följdfrågor som innan inte 

var medräknade får tas med (Bryman, 2014). Jag valde en semistrukturerad intervjuform för 

att hålla mig till en grund där grunden bestod av öppna frågor som var detsamma för alla re-

spondenterna. En av de öppna frågorna har varit, ”Vad innebär LARO för dig?” Genom att 

empirin samlades in via en semistrukturerad intervju fick jag möjligheten att ställa “fria“ 

följdfrågor. Detta har ledde till att intervjuerna hållits levande och att jag reflexivt kunnat följa 

mina respondenter i deras berättelser.  

Respondenterna är från samma inlandsstad i Sverige. Alla intervjuerna har gjorts ansikte mot 

ansikte. Detta har varit fördelaktigt för studien då det varit lättare att tolka mimik samt att lät-

tare kunna läsa av respondenten ifråga. Denscombe (2009) beskriver fördelarna, informatio-

nens djup samt att det är respondenternas egna berättelser, åsikter, idéer som ges till uttryck. 

Vidare så beskrivs mer praktiska fördelar för själva studien, hög svarsfrekvens då intervjuerna 

ofta är inbokade i förväg, då för att kunna anpassas efter respondenternas möjligheter att när-

vara. Studiens svarsfrekvens påverkades positivt av att de skedde genom intervjuer och att 

detta genomfördes på respondenternas arbetsplatser/dagliga verksamhet. Intervjuerna har var 

för sig tagit mellan 40-60 minuter, och det har på så sätt varit tidskrävande. Bearbetningen av 

det inhämtade materialet krävde både mycket tid och hårt arbete (Denscombe, 2009). 

Under de intervjuer som gjordes så användes en diktafon, för vissa respondenter var detta lite 

svårt från början, men efter tid in i intervjun så glömdes denna bort. Diktafonen var ett viktigt 

redskap, då jag kunde koncentrera mig på vad respondenterna berättade och att jag kunde vara 

följsam med följdfrågor på ett respektfullt sätt.  

Vidare så har det inspelade materialet lyssnats igenom ett flertal gånger och det har varit posi-

tivt för analysen av materialet.  

Nästa steg blev då att transkribera intervjuerna, detta beskriver Kvale & Brinkmann (2014) 

som ett steg närmare analysen av materialet. 

3.5 Dataanalys 

De data som intervjuerna har gett, valde jag att analysera med en kvalitativ innehållsanalys, 

den har varit ett verktyg för att hitta grundläggande mönster i det insamlande materialet (Pat-

ton, 1990).   
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För att kunna genomföra den kvalitativa innehållsanalysen transkriberades alla intervjuer, här 

anonymiserade alla respondenter. Efter transkriberingen och anonymiseringen så lästes allt 

material igenom ett flertal gånger. Under inläsningen så började kodningen, detta gjordes med 

färggranna pennor och stort tålamod (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 

2014). 

Kodningen var ett användbart verktyg för att synliggöra detaljer (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Detta ledde till 3 teman:  

Tema 1 . Hur beskriver brukarna behovet av psykosociala insatser? 

Tema 2. Hur beskriver brukarna de psykosociala insatserna som de erbjuds idag?  

Tema 3.Hur upplever de yrkesverksamma att de psykosociala behoven hos brukarnas över-

ensstämmer med de insatser som ges idag?  

Genom en kvalitativ innehållsanalys så har studien kunnat dra slutsatser utifrån det insamlade 

materialet på ett innehållsrikt sätt (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 

2014). 

Dock är det av vikt att se resultaten i sin kontext. Studien har undersökt en specifik grupp i 

samhället samt deras sociala verklighet. Studien har haft en avsikt att få en djup förståelse för 

dessa människors verklighet och upplevelser (Bryman, 2014). 

Studien har eftersträvat sensitivitet när det gäller kontexten, det vill säga att ett sensitivt be-

mötande mot både den miljö som patienterna är i samt att visa förståelse över de teoretiska 

ståndpunkter samt etiska frågeställningar inom kontexten. Jag har innan start av intervjuer 

samlat så mycket information som ger mig de verktyg att kunna bemöta och diskutera dessa 

frågor på ett tillförlitligt och respektfullt sätt. Studien har haft en tydlig utgångspunkt, det vill 

säga att finna svar på de frågeställningar som under studiens gång legat till grund. Jag har hela 

tiden eftersträvat ett reflexivt förhållningssätt.  

Detta beskriver Bryman (2014) som kvalitetskriterier för kvalitativ forskning.  
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3.6 Etiska överväganden 

Studien har utformats i linje med de forskningsetiska principer som Bryman (2014) beskriver. 

Den grupp av respondenter som tillhör gruppen yrkesverksamma har fått e-post, med infor-

mationsbrev (bilaga 2) till både sig själva men också informationsbrev som de kan lämna till 

patienterna som har denna typ av behandling. Detta fungerade på ett positivt sätt och tre pati-

enter tackade ja efter att de läst informationsbrevet. Vidare så resulterade det även i att fyra 

yrkesverksamma tackade ja till att delta i studien.  

Informationsbrevet innehöll mitt syfte och mina frågeställningar och vad deras medverkan 

kunde göra för studien. De deltar av egen fri vilja och om de känner för att avbryta intervjun 

så får de göra detta. Vidare så beskrev jag ungefär hur lång tid intervjuerna kommer att ta, 

samt att jag behöver spela in under intervjutillfället. Jag beskrev också att detta gjordes för 

studiens skull och att de material som blir kommer att förvaras säkert samt att efter att studi-

en/uppsatsen fått sin OK stämpel så kommer det att förstöras.  

Innan intervjuerna startade beskrev jag detta igen och tydliggjorde att de kunde avbryta när de 

ville. Jag var noga med att berätta att jag hade sekretess samt att inget som kan synliggöra de-

ras identitet kommer att finnas med i studien, på så sätt inte finnas med varken, namn, ort, ål-

der, tid i behandling eller andra saker som direkt kan binda samman deras utsagor med en per-

son.  

På så sätt kommer inte hela transkriberingen över intervjuerna finnas med i studien, dock så 

kan dessa delar fås ut av begäran av examinator för uppsatsen, samt det inspelade materialet.   

En av respondenterna har velat se de citat som ska vara med i studien, och detta har så gjorts. 

Detta medförde små ändringar, men inte sådana ändringar som förändrade studiens resultat.  

3.7 Bedömning  

I en studie av det här slaget är det vanligt att det förs en diskussion om hur arbetet fortlöpt un-

der studiens gång och om de olika problem som kan ha dykt upp. Diskussioner brukar dess-

utom föras om validitet och reliabilitet, det vill säga mäts det som avses mätas och hur mäts 

det som mäts, samt huruvida det är möjligt att göra om studien med samma resultat (Dahl-

gren, Emmelin & Winkvist, 2007). När det gäller just termerna validitet och reliabilitet är 

forskningsvärlden oense om de kan göra en kvalitativ studie rättvisa på samma sätt som en 

kvantitativ studie (Sjöberg & Wästerfors, 2008).  
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På grund av detta har jag, då detta är en kvalitativ studie, istället valt att använda mig av 

Dahlgren et al. (2007) fyra parametrar för bedömning av kvalitet i en kvalitativ studie. 

Credibility (tillförlitlighet) är den första parametern vars syfte är att ifrågasätta forskarens 

förmåga att fånga upp de medverkande respondenternas budskap, samt att forskaren inte 

vinklar studien genom att manipulera forskningsmaterialet (Dahlgren et al., 2007). Genom att 

använda mig av citat i resultatdelen tydliggörs det som legat till grund för de slutsatser jag 

dragit och de åsikter respondenterna haft. 

Transferability (överförbarhet) är den andra parametern. Den ifrågasätter om det går att göra 

en likvärdig studie på en annan grupp respondenter inom en annan kontext (Dahlgren et al., 

2007). För att få en så bra helhetsbild som möjligt av respondenterna i min studie har jag an-

vänt mig av semistrukturerade intervjuer utförda ansikte mot ansikte med var och en av re-

spondenterna. Med denna studie kan jag endast redogöra för hur det ser ut i den stad där stu-

dien är utförd. Det skulle dock vara möjligt att genomföra en studie på en annan grupp re-

spondenter i en annan stad.  

Den tredje parametern, dependability (pålitlighet), handlar om studiens pålitlighet, vilken gör 

sig påmind upprepade gånger under en studies genomförande. Jag har under studiens gång 

upprepade gånger formulerat om och ifrågasatt, dels mina forskningsfrågor, men också studi-

ens huvudsakliga frågeställning och syfte. Jag har dessutom flera gånger kontrollerat att den 

teori som studien vilar på faktiskt är relevant för studiens syfte (Dahlgren et al., 2007). 

Jag har även transkriberat samtliga intervjuer ordagrant för att få överblick över materialet 

samt för att kunna skapa en förståelse för respondenternas svar bifogar jag även intervjugui-

den. 

Den svåraste parametern att förhålla sig till är den sista av de fyra, confirmability (objektivi-

tet). I detta fall innebär objektivitet att forskaren förhåller sig neutral och inte manipulerar det 

material som samlats in, samtidigt som denne ska tolka materialet och på samma gång dra 

sina egna slutsatser. Den omfattade inläsningen som gjordes i början av studien har lett till att 

jag funderat över min förmåga till objektivitet, då detta kan ha kommit påverkat min förför-

ståelse. Men och andra sidan så är det också viktigt att den som granskar studien kan se tydli-

ga kopplingar mellan det material som ligger till grund för studien, och de slutsatser forskaren 

kommit fram till med hjälp av det (Dahlgren et al., 2007). 

Jag har i genomförandet av denna studie använt mig av en semistrukturerad intervjuguide i 

vilken jag själv har bestämt vilka frågor jag ska ställa och hur jag ska formulera dem. Även 

om det inte är min avsikt att på något sätt påverka studien är det genom detta oundvikligt att 
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mina personliga erfarenheter, tankar och värderingar i viss mån färgar av sig på studien. Med 

det sagt vill jag ändå betona att det är det material som framkommit genom de intervjuer jag 

gjort som står i fokus i denna studie.  

Sjöberg & Wästerfors (2008) visar på svårigheterna med att tillämpa begreppen validitet och 

reliabilitet på den egna studien och menar att det är viktigare att det i en studie beskrivs vilka 

fördelar och nackdelar som är relevanta för just den studien. Jag har med anledning av detta 

valt att inte använda mig av dessa två begrepp i min studie.  

Som utgångspunkt och stöd i en studie kan tidigare forskning användas, det som är relevant 

för studien i fråga är dock aspekter så som studiens urvalsprocess, det empiriska material som 

använts och de slutsatser som kan dras baserat på detta. Sjöberg & Wästerfors (2008) åsikt är 

att denna typ av diskussion gör mer för en studie än att redogöra för de beskrivningar som 

gjorts tidigare. 

4 Teoretiskt perspektiv  

En teoretisk grund tjänar till att höja förståelsen men för framförallt till att möjliggöra en ana-

lys över insamlat material. Forskarna för denna studie har undersökt LARO-behandlingens 

psykosociala insatser ur ett brukarperspektiv. Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten 

som jag fann rimlig att använda i min analys, var Åberg et al. (2001) och deras studie då fors-

karna har på ett betydande och omfattande sätt gjort en genomgång av LARO-patienters upp-

levelser och erfarenheter av behandlingsformen och dess psykosociala insatser och teoretise-

rat kring detta. Jag upplever att utifrån att använda denna som en teoretisk utgångspunkt, gett 

mig möjlighet att lyfta min förståelse för det inhämtade materialet samt att det möjliggjort ett 

synsätt och en möjlighet för mig att teoretiserat kring detta.  

Studien har genomförts ur ett brukarperspektiv, genom att fånga brukarnas förståelse och vär-

deringar kan detta ses genom deras perspektiv. Detta gav studien en dimension som hade 

kunnat gått förbi om man istället sett detta ur de yrkesverksammas perspektiv, det vill säga ett 

mer upp och ner-perspektiv (Eliasson, 1987).  

Opiatberoende är en kronisk sjukdom som ofta kräver en LARO-behandling som sträcker sig 

över lång tid. Den medicinska behandlingen syftar till att motverka suget efter heroin men 

också för att hindra den positiva effekten av heroin om patienten skulle hamna i ett återfall. 
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De psykosociala delarna i behandlingen syftar till att tillsammans med patienten skapa en 

struktur över livet genom sociala och psykologiska insatser (Knudsen, 2012).  

Åberg et al. (2001) gjorde en studie utifrån att det saknades forskning gällande de psykosocia-

la insatserna för de patienter som är under LARO-behandling. Denna studie genomfördes med 

ett brukarperspektiv. Första steget var att kartlägga de psykosociala insatserna, för att dessa 

kunde användas som grund för enkäten som brukarna besvarade.  

Studien presenterade att de olika behandlingsverksamheterna hade två likartade inslag, dessa 

beskrevs som socialutredning och kontaktperson. Den sociala utredningen har som syfte att 

kartlägga att utreda de sociala och medicinska förhållanden som personen levt under samt hur 

det ser ut idag. Patienten behöver här lämna samtyckte till insyn i kriminalregistret, sjukvår-

dens och socialtjänstens dokumentation/journaler. På detta sätt kan personalen kartlägga per-

sonens uppväxt, sociala förhållanden, psykiatriska besvär, behandlingsbakgrund och krimina-

litet. Det som skiljer detta åt mellan de olika instanserna är ansvaret över vilka som gör utred-

ningarna. I några fall är det det egna programmet i andra fall ligger detta ansvar på social-

tjänsten (a.a).  

Alborn & Falkhe (2012) beskriver att en bedömning/utredning över personens situation är av 

vikt för både patienten och den professionelle. Den professionelle kan genom dessa frågor 

finna vilka insatser som kan vara till hjälp för klienten. Vidare så beskrivs det angeläget att 

redan i detta skede kan vara klokt att göra en kartläggning över personens vilja till förändring 

samt motivation. 

Åberg et al. (2001) beskriver att det andra inslaget genom alla verksamheter är funktionen 

kontaktperson. Kontaktpersonen syftar till att ge patienten en regelbundenhet i kontakten med 

programmet. Det är kontaktpersonen som har stödjande samtal, ser till patientens hälsotill-

stånd samt arbetar med patientens eventuella kriminalitet. Kontaktpersonen ska vara med un-

der tiden i slutenvården och vara med när patienten ställs in på metadon. I alla verksamheter 

värdesätts kontaktpersonens funktion (a.a). 

Vidare beskriver Åberg et al. (2001) hur patienternas röster talade för att det är av stor vikt att 

kunna påverka sin egen behandling. En annan insats som beskrevs var återfallsprevention som 

kan ses vara en process i två led, där det ena ska verka för att förhindra personen att ta det 

första steget in i ett återfall, i ett andra led är det då personen har återfallit och hur denna ska 

hitta strategier för att kunna bryta återfallet (Saxon, 2012). Samtalsterapi och anhörigas delak-
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tighet i programmet beskrevs också som betydande för behandlingens resultat, insatserna be-

döms som oerhört viktiga av brukarna (Åberg et al., 2001). 

Skårner (2012) beskriver betydelsen av nätverk och ett socialt liv, människors sociala nätverk 

och sociala relationer förnyas under livets gång. Nätverken har en psykosocial betydelse för 

den egna individen, då det ger denna en tillhörighet samt gemenskap. Yttre och inre faktorer 

kommer att påverka individens nätverk. Yttre faktorer kan vara hur individen har tillgång till 

olika bostadsområden, arbete eller studier. Dessa yttre faktorer kommer på så sätt påverka de 

inre faktorerna, det vill säga hur individen kommer att kunna knyta relationer till andra män-

niskor. Personer som levt med ett missbruk har ofta bristande anknytning till både arbete samt 

bostadssituation, detta är påverkan på de yttre faktorerna men genom detta en påverkan på de 

inre faktorerna. Alla människor är i behov av nätverk och sociala relationer, vissa i högre grad 

och vissa i lägre grad. Människor som levt med ett missbruk eller med en beroendeproblema-

tik och är under tillfrisknande gagnas av nära sociala relationer, detta gynnar behandlingen 

och dess tillfrisknande (a.a). Dock framhäver Skårner (2012) att påbörja ett liv utan missbruk 

kan vara en period av ensamhet, att skapa sociala relationer och nätverk blir då angeläget för 

individen. Då man ska börja ett liv utan missbruk kan det vara en period av ensamhet. Det blir 

då angeläget för individen att skapa sociala relationer och nätverk. Individen skapar nya förut-

sättningar och behov som inte längre kan tillgodoses av de nätverk man varit i innan. Detta 

leder till att personen kan behöva stöttning för att skapa nya relationer samt skapa förutsätt-

ningar för ett nytt nätverk som gagnar både de inre och yttre faktorerna. Detta är även i sam-

verkan med det nya identitetsskapandet som ofta är förenligt med ett uppbrott från missbruks-

världen och denna tillhörande identitet (Skårner, 2012). 

Lalander (2012) beskriver missbruk/beroende genom ett socialt perspektiv, när en person bör-

jar sitt missbruk handlar det ofta om en social företeelse, en social person som vill vara en del 

av något, ett sammanhang och en gemenskap. Skårner (2012) beskriver det sociala nätverket 

som något som både kan möjliggöra personens förändring men också det som kan omöjliggö-

ra detta. Utifrån detta är det av vikt att personen som väljer att avsluta sitt missbruk och leva 

under andra premisser får tillgång till en annan social verklighet och miljö. Detta är betydelse-

fullt för tillfrisknandet.  

Åberg et al. (2001) beskriver hur resultaten visar önskemål om fler och/eller intensivare psy-

kosociala insatser, så som utökade aktiviteter, psykoterapeutisk behandling, gruppsamtal och 

tätare kontakt med läkare, kurator och/eller kontaktperson. Vidare beskrevs önskan om hjälp 

med specifika problem, dessa listats upp som, övervikt, sysselsättning, skuldsanering, ensam-

het och/eller social förankring.  
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Det fanns även en önskan om att samarbetet mellan olika aktörer ska förbättras (a.a). Föränd-

ringsprocessen i människor liv har olika delar, sociala, psykiska, medicinska är alla viktiga 

förändringsområden och bör inte särskiljas från varandra (Alborn & Falkhe, 2012).  

Alborn (2012) beskriver hur de människor som lever med missbruks/beroende problematik 

har en fördubbling av depressiva/ångest problematik än de personer som inte har denna pro-

blematik. Man behöver även ha en förståelse för att avsluta sitt missbruk/beroende kan ofta ge 

depressiva eller ångestrelaterade tillstånd. Detta beskrivs vara en del av processen av tillfrisk-

nade. Att avsluta sitt missbruk beskrivs som en sorgeprocess, dels för att personen behöver 

släppa taget om det gamla livet men också för att möta det vanliga livet som kan innehålla 

saker man ångrar att man gjort. Depression och håglöshet hos de personer som levt med den-

na problematik har även en fysiologisk förklaring, då hjärnas biokemi tar tid för att återhämta 

sig (a.a).  

Åberg et al. (2001) visade ett starkt stöd för att det är det egna programmet som behövde ta 

ansvar över de psykosociala delarna i behandlingen. Om ansvaret över behandlingen läggs på 

andra aktörer till exempel socialtjänsten, behöver detta ske i samverkan med programmet och 

samverkan ska ske efter tydliga generella överenskommelser. Alborn och Falkhe (2012) me-

nar att psykosociala insatser är positiva för personer med en beroendeproblematik när dessa 

har fått de mest akuta behoven tillgodosedda, det vill säga när personen avgiftats samt har fått 

en någorlunda struktur över livet. För att kunna behandla med en mer psykoterapeutisk be-

handling så krävs det att patienten har både en inre och yttre stabilitet. Narkotikaberoende 

sänker de kognitiva förmågorna hos patienten. Utifrån detta är det av vikt att kombinera stöd-

jande insatser med insatser av psykosocial natur. Psykosocialt stöd bör finnas med i patientens 

liv under en längre tid och ibland under hela livet. Dessa insatser finns för att möjliggöra pati-

entens förmåga till att förbättra sin livssituation (Alborn & Falkhe, 2012). Knudsen (2012) 

beskriver att det inte finns någon enskild psykosocial metod som ger större effekt än andra, 

dock finns det insatser, dynamisk terapi, kognitiv terapi samt familjeterapi, som tycks påverka 

patientens tid i behandlingen positivt. 

5 Resultat & analys  
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5.1 Hur beskriver brukarna behovet av psykosociala insatser? 

De psykosociala insatserna  bör styras av patienternas behov och det har varit intressant uti-

från studiens frågeställningar att utröna vilka behov som kan höra till gruppen. Ett behovsom-

råde som beskrivs är att avsluta en kriminell livsstil.  

Benjamin, patient: ”Det enda jag har problem med nu det är ju kriminaliteten, det är den 

biten som jag vet är ett problem. Det är nästan ett dagligt beslut jag får ta om att inte ta tag, 

alltså att inte kliva in i det - kriminalitet.”  

Att personer som har ett beroende av opiater lever med denna problematik, är något som 

framgår när denna behandlingsmetod påbörjades i Sverige (Grönbladh, 2004) Att detta be-

hovsområde inte tillgodoses, är något som socialstyrelsen uppmärksammade 2001. 

Ett annat behovsområde som beskrivs är att de intervjuade patienterna lever med skulder.  

Anders, patient: ”Jag är skuldsatt upp över öronen såvida det kommer till kronofogden, lik-

som sånt där. Jag har ju kraschat allting liksom”.  

Detta är något som patienter i tidigare studier framför att de ville få hjälp med, de har där be-

skrivit att de önskar hjälp med psykosociala insatser som skuldsanering (Åberg et al., 2001). 

Ett annat område som de intervjuade patienterna beskriver som en svårighet i deras vardag, är 

att de känner sig ensamma.  

Kim, patient: ”Jag har ju ingen nu. Jag kan ju inte ha kontakt med mina riktiga vänner för 

då kommer jag att återfalla.” 

De människor som lever med missbruks/beroendeproblematik kan ofta ha ett svagt socialt 

nätverk. Skårner & Regner (2003) visar att de ofta lever ganska så ödsligt om de lämnar sin 

naturliga plats i missbrukskretsar.  

På så sätt kan detta vara en viktig del för personens psykosociala rehabilitering. Ede & Eriks-

son (2011) beskrev vikten av att vara del av en grupp. Detta beskriver de intervjuade patien-

terna som svårt. Då de inte känner att de har något gemensamt med personer som inte har 

samma bakgrund av missbruk som de själva och i de gemenskaper som de delar samma bak-

grund, får de inte delta under samma förutsättningar.  
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Benjamin, patient: ”Jag funderar på att gå på NA möten, att bara sitta där och lyssna och 

kanske träffa gamla kompisar som idag också är drogfria. Jag får ju inte dela min historia, 

men det gör inget.”  

Under senare delen av 1970-talet så insåg grundarna för metadonprogrammet i Ullåker att pa-

tienterna av ideologiska skäl inte fick vara en del av andra behandlingar och gemenskap. På 

grund av detta så utvecklade de en mer anpassad öppenvård som skulle verka för patienternas 

välmående och fortsatta tillfrisknade (Grönbladh & Gunne 1989). 

Idag så fortgår denna typ av utanförskap, och patienterna som är under LARO-behandling får 

inte delta på samma premisser i anonyma narkomaners (NA) rörelse som andra. De får vara 

med på möten, men får inte dela på möten. Att vara på ett NA- möte handlar om att lyssna på 

andras berättelser om hur denne person mår just nu i sitt tillfrisknande men också att själv 

dela med sig. Detta är en betydelsefull del för gemenskapen.  

Benjamin, patient: ”Dom tycker inte att jag är drogfri.”  

De intervjuade patienterna beskriver att de under långtid haft depressioner och ångest proble-

matik.  

Benjamin, patient :”Jag har ju varit kroniskt deprimerad, aldrig tyckt något varit roligt lik-

som.”  

Personer som lever med ett beroende/missbruk lever med denna problematik i högre grad än 

de personer som inte har missbruk/ beroende (Alborn, 2012).  

De intervjuade har idag olika beskrivningar av sitt mående efter att de har LARO-behandling.  

Kim, patient: ”Jag är fett deprimerad och mår sjukt dåligt, tänker på knark hela tiden, det är 

bara det jag gör.” 

Detta kan förstås genom, avsluta sitt missbruk beskrivs som en sorgprocess som då rimligtvis 

också kan leda till att depressiva besvär. Sen finns det även biologiska förklaringar över hur 

missbruket/beroendet har skadat hjärnans system, som på detta sätt behöver tid på sig att åter-
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hämta sig. Så människor med denna problematik lever i hög grad med depression/ångestpro-

blematik utifrån flera olika perspektiv (Alborn, 2012). 

Detta stärks av Ravendal & Lauritzen (2015) som visar i sin studie att de patienter som är un-

der LARO-behandling, visar ett år in i behandlingen depressiva symptom, och att under en tio 

års period, så minskar inte dessa. Studiens resultat visar hur de yrkesverksamma i flera patien-

tärenden ser denna problematik. 

En annan sida som de intervjuade patienterna som beskriver är hur de efter en viss tid in i be-

handlingen känner en livslust.  

Benjamin, patient: ”Men nu har jag ju det, Livslust liksom.” 

Samma patient  beskriver hur han idag får tillgång till känslor som denne inte har haft under 

åren av missbruk.  

5.2 Hur beskriver brukarna de psykosociala insatserna som de erbjuds idag?  

Det som överensstämmer i de intervjuer som gjorts med patienterna, är att alla tre har daglig 

sysselsättning via insats från socialtjänsten. Patienterna är överens om att denna insats är vik-

tig för deras mående och att detta hjälper dem med struktur och att få vara del av något. 

Vikten av sysselsättning för de som är under denna typ av behandling har funnits med sedan 

1960-talet när behandlingsmetoden startade (Grönbladh, 2004). 

Anders, patient: ”Att ha någonting att gå till, jag har aldrig känt så här förut. Det är skönt 

att ha något att göra på dagarna, att vara del av något liksom.” 

Den dagliga sysselsättningen kan på ett sätt ge patienten en chans till rutiner i det vardagliga 

livet, samtidigt som detta kan vara en funktion för att ge möjlighet att bredda det sociala nät-

verket. Att beviljas denna typ av insats beskriver ändock att patienten har svårighet eller av-

saknad av egna möjligheter att vara delaktig i arbetsmarknaden. Genom att påverka dessa ytt-
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re faktorer, så kanske de inre faktorerna också går att påverkas. Det vill säga, hjälpa personen 

med identitetsskapande och deras känsla av ensamhet (Skårner, 2012). 

Benjamin, patient: ”Jaaa men alltså, att du har nått att gå till som man trivs med alltså. Jag 

vet ju bara från mig och nu har ju alla bitar fallit på plats av sig själv på något konstigt sätt.” 

Kontaktpersonen är den som har den vardagliga kontakten med patienten när den beviljas 

LARO-behandling, denna person ska finnas med från start och relationen till kontaktpersonen 

beskrivs av LARO-patienter som betydande (Åberg et al., 2001). 

Denna funktion har funnits med sedan behandlingsmetodens start (Grönbladh & Gunne, 

1989). 

De intervjuade patienternas åsikter är inte samstämmiga och de upplever inte samma funktion 

hos sin kontaktperson. Detta kommer ju givetvis påverkas av olika saker, relation, personkemi 

och vilken tillgång man har till sin kontaktperson.   

Kim, patient: ”Kontaktpersonen kan jag ringa om jag har några läkarfrågor och hen kan 

säkert användas till annat, men jag har aldrig kunnat ta tag i det.” 

Kontaktpersonens funktion syftar till att ge patienten regelbundenhet (Åberg et al., 2001). 

Benjamin, patient: ”Jag träffar hen varannan vecka nere på beroendeenheten, jag snackar 

med hen bara liksom allmänt hur det går.” 

Kontaktpersonens funktion beskrivs i Åberg et al. (2001) studie samt tidigare forskning som 

ska syfta till att även vara behjälplig med eventuell problematik med kriminalitet. 

Benjamin, patient: ”Hen är min kontaktperson där nere… Att komma iväg från kriminalite-

ten, alltså det är ju inte deras liksom. Det är inte deras område.”  

Ede & Eriksson (2011) lyfte fram hur relationen mellan patient och personalen är betydande 

för behandlingens resultat.  

Anders, patient: ”Jag tycker att beroendeenheten här alltså, jag tycker att dom är bra och 

personalen är bra… Dom har inga fördomar alltså, verkligen inte, dom ser inte ner på en hel-
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ler liksom, inte på mig i alla fall. Men dom är liksom, dom är vänlig liksom och verkar bry 

sig.” 

Relationen till personalen beskrivs vara viktigt för patienterna Åberg et al. (2001) framför hur 

det fanns en önskan om en utökad kontakt med kontaktpersonen.  

De patienter som beviljas en LARO-behandling ska enligt de nya föreskrifterna (2016.1) er-

bjudas en psykosocial rehabilitering/behandling. Den behandlingsmetod som rekommenderas 

är CRA (Socialstyrelsen, 2015). 

De intervjuade patienterna har innan de startade LARO-behandlingen behandlats via CRA, 

alla tre har behandlats med den upprepade gånger. De har alla tackat nej till en fortsatt be-

handling via CRA, då de inte anser sig vara hjälpt av denna insats längre. 

Benjamin, patient: ” Ja, jag har avslutat det.”  

En av patienterna går återfallsprevention, som är en av de psykosociala insatser som erbjuds 

via socialtjänsten.  

Anders, patient: ”Jag har valt att gå på återfallsprevention ändå bara för att hålla igång 

behandlingen liksom så att man blir påmind och så att saker sätter sig bättre liksom.” 

Återfallspreventionen ska verka för att patienten ska få verktyg till att förhindra ett återfall. 

Om patienten skulle återfalla ska återfallspreventionen gett patienten verktyg för att kunna 

avbryta sitt återfall. Denna insats beskrivs som betydande för patientens väg till tillfrisknande 

och det är en viktig psykosocial insats (Åberg et al., 2001; Saxon, 2012). 

5.3 Hur upplever de yrkesverksamma att de psykosociala behoven hos brukarnas över-

ensstämmer med de insatser som ges idag?  

Rune, yrkesverksam: ”Ja… Det är också någonting som man många gånger behöver jobba 

med. Det kan ju vara frivården som behöver ta tag i den biten, många gånger kan ju det vara 

svårare att bryta än missbruket. Just det här invanda beteendet och mönstret. Att falla tillba-

ka.” 
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De yrkesverksamma beskriver att det är medvetna om att det finns patienter inom LARO-be-

handlingen som skulle vara hjälpt av psykosociala insatser för att kunna avsluta sin kriminella 

livsstil. Samtidigt beskriver de hur det finns svårigheter att upptäcka denna problematik hos 

patienten.  

Rune, yrkesverksam: ”Tyvärr kan vi vara lite dåliga på att uppmärksamma det , det är 

någonting som man gärna inte pratar om som patient. Men det är ju inte så många som 

kanske berättar för oss heller att dom har det här problemet. Av olika anledningar.” 

De beskriver även hur de saknar rätt kompetens att behandla denna problematik, och hänvisar 

till annan verksamhet.   

Rune, yrkesverksam: ”Vi har inte rätt kompetens för att behandla kriminalitet hos oss, det 

är ju inte sjukvårdens ansvar, inom sjukvårdens ansvarsområde, det är ju frivårdens. Och 

möjligen socialtjänst.” 

Dock så framkommer det en vilja av de yrkesverksamma att samverka kring patienten, detta 

framkommer delvis genom: 

Rune, yrkesverksam: ”Vi träffas ofta hela nätverket, det vi kallar nätverksträffar, och det 

kan ju vara vi som är sammankallade och det kan vara socialtjänsten som är sammankallan-

de, och då kan man ta med frivården om man ser att det behövs.” 

De yrkesverksamma som intervjuats beskriver att det inom patientgruppen finns en problema-

tik med depressioner.  

Rune, yrkesverksam: ”Vi har sett att en del får en dipp i mående, att dom blir deprimerade, 

vissa mer än andra. Andra inte alls. Och visst har vi sett det. Och det är någonting som vi är 

medveten om, det är inte ovanligt att vissa blir deprimerade när de går in i behandlingen.” 

Detta beskriver de yrkesverksamma att de behöver behandla med stödjande samtal 

och/eller medicinsk behandling.  
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Den dagliga sysselsättningen/dagliga verksamheten beskriver de yrkesverksamma som bety-

dande för patientgruppen.  

Rune, yrkesverksam: ”Dagligverksamhet är jätte viktigt, skapar rutiner, kanske som man 

aldrig ha haft, man får en struktur på vardagen och en meningsfullhet. Att man har något att 

kliva upp till och inte bara medicineringen. Slussas in till ett vanligt liv, så vanligt som det 

kan bli. Det är ju målet med rehabiliteringen, att komma tillbaka, höja livskvalitet och måen-

de.” 

Under det första tjugo åren som denna behandlingsmetod fanns i Sverige var det en hög andel 

som rehabiliterades tillbaka till ett ”vanligt liv” med sysselsättning så som studier eller arbete. 

Rune, yrkesverksam: ”Många har ju just ett behov av att ha någonting att göra på dagarna. 

rutiner är jätte viktigt, man kliver upp på morgonen, man tar sin medicin, man har någonting 

meningsfullt att göra. Man går och lägger sig på kvällen och sover. det låter jätte tråkigt, men 

det är ju så det är, livet.”  

Något som har kommit att påverka patientgruppens chanser till att få vara del av arbetsmark-

naden, kan ses ur fler perspektiv. Patienterna själva har brister i sin sociala förankring, svag 

skolgång och svag/ingen anknytning till arbetsmarknad. Och många patienter under slutet av 

1990 och början av 2000 har försörjning via sjukbidrag eller pension (Socialstyrelsen, 2001). 

De yrkesverksamma beskriver hur de ser på kontaktpersonen funktion för patienterna.  

Rune, yrkesverksam: ”Alla våra patienter oavsett om det har LARO eller inte har en fast 

vårdkontakt, och det är oftast en sjuksköterska eller socionom. syftet är att ha en fortlöpande 

kontakt, i de fall där det behövs. Vilket är för de allra flesta, om man inte gått väldigt länge 

och är välfungerande. Följa upp mående och följa upp medicinering, stötta i vardagen helt 

enkelt. Vi svarar ju vardagar och är det utanför kontorstid, så kan man ringa våran avdel-

ning.” 

Att det finns möjlighet för patienten att vid behov kontakta personal som arbetar inom be-

handlingen är viktig, då en tätare kontakt med kontaktpersonen varit något som patienter i ti-

digare studie önskat. Att det finns personal som finns tillgänglig dygnet runt skapar på så sätt 
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inte heller en stark ram kring strikta rutiner, detta kan leda till en ökad flexibilitet. Detta är 

något som patienterna efterfrågat (Åberg et al., 2001). 

De yrkesverksamma är medveten om att det förkommer att patienter tackar nej till CRA-be-

handling. Detta är en svårighet, då patienterna enligt föreskrifter (2016:1) ska få en psykoso-

cialrehabiliterng.  

Detta är något som den yrkesverksamma är medveten om, hen beskriver hur de 

ibland behövs via motiverade samtal diskuteras tillsammans med klienten. Då det 

efter en tid i den medicinska behandlingen kan tillgodogöra sig en behandling på 

ett annat sätt än innan.  

Rune, yrkesverksam: ”Och det är ju det som är syftet med medicineringen, huvudsyftet är ju 

att drogsuget ska kunna lägga sig, så att man ska möjliggöra ett arbete med missbruket, det 

har man inte kunnat gjort innan, då opiaterna hela tiden har snurrat i tankarna.” 

Detta kan förstås genom, de kognitiva förmågorna påverkas negativt av en tids narkotika 

bruk. Detta kan ge skador som efter tid läker eller ge permanenta skador. Det är därför av vikt 

att kombinera den medicinska behandlingen med psykosociala insatser som möjliggör patien-

tens förmåga att förbättra sin livssituation (Alborn & Falkhe, 2012).  

Amadh, yrkesverksam: ”Idag är det 5 LARO-patienter som är under insatser av social-

tjänsten, en av de fem har återfallsprevention som insats, de andra har tackat nej till CRA och 

återfallsprevention”. 

De yrkesverksamma beskriver att det är viktigt att se varje patient som unik, och att varje in-

divid har olika behov av psykosociala insatser.  

Rune, yrkesverksam: ”Man behöver utgå från varje individ, och vi behöver lyssna på vad 

patienterna säger. Och hitta en fungerande framkomlig väg för alla.” 

Dock så visar resultaten att den psykosociala behandlingen för dessa patienter inte tillgodose.  

Något som framkommer är att samarbetet mellan olika myndigheter kan komma att påverka 

patienternas tillgång till psykosociala insatser.  
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Idag så anses ansvaret över de psykosociala insatserna ligga på kommun och socialtjänst, ge-

nom detta så blir det landstinget som har det medicinska ansvaret över LARO-patienterna. 

Rune, yrkesverksam: ”Rehabilitering för mig, är inte att sjukvården står för hela biten, utan 

det är ett samarbete mellan olika instanser, där socialtjänsten har en viktig roll, och dom 

finns ofta med.”  

Det syfte som det första metadonprogrammet i Sverige hade är idag detsamma som det som 

finns idag, en möjlighet till att förändra livet.  

Rune, yrkesverksam: ”Där medicineringen är en del i det, liten del skulle jag säga. Den 

möjliggör för de andra delarna i rehabilitering.” 

Behandlingen är idag uppbyggt med samma tvärprofessionella team som det var när behand-

lingen startade. Det vill säga läkare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer samt sekreterare 

som alla arbetar med patienterna (Grönbladh & Gunne, 1989; Grönbladh, 2004). 

Rune, yrkesverksam: ”Vi har haft ett bra samarbete. Och vi har ett gemensamt forum, där vi 

jobbar, med en förbättring för det här, hur vi kan få en samsyn och hur vi kan få en samverkan 

på ett bra sätt. Så det är ju ett kontinuerligt förbättringsarbete.” 

De olika huvudmännen har en vilja att skapa förbättrade förutsättningar för samarbetet kring 

patienterna.  

Amadh, yrkesverksam: ”Vi håller på att arbeta fram en gemensam rutin mellan beroende-

enheten och socialtjänsten och som kommer att vara klar innan sommaren. I rutinen framgår 

vikten av samarbete mellan båda huvudmännen samt hur formen för detta ska gå till.” 

Det sker även samverkan med andra verksamheter som är betydande för psykosociala insat-

serna och patienternas behov.  

Rune, yrkesverksam: ”Vi har ofta ett samarbete med socialtjänst, frivården och försäkrings-

kassan.” 
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Trots detta framkommer det att de yrkesverksamma från olika verksamheter uppger en osä-

kerhet över hur de andras arbete ser ut.   

Ewa, yrkesverksam: ”Frågan jag ställt mig är om dom får stöttning på beroendeenheten, att 

få prata om, hur det känns efter ett tag. Att dom faktiskt får sin medicinering sin drog.” 

Charlie, yrkesverksam: ”Jag vet inte om vem man ansöker om skuldsanering hos. Men om 

det är socialtjänsten så är det ju där man måste söka, ansöka om det då.” 

Grönbladh et al. (2001) visade på ett starkt stöd för att det är det egna programmet som be-

hövde ta ansvar över de psykosociala delarna i behandlingen. Om ansvaret över behandlingen 

läggs på andra aktörer till exempel socialtjänsten, behöver detta ske i samverkan med pro-

grammet och samverkan ska ske efter tydliga generella överenskommelser. 

5.6 Sammanfattning av resultat och analys  

Intervjuerna visar på att det finns ett behov av en daglig sysselsättning. Sysselsättningen syf-

tar till att ge patienten en struktur över livet. De yrkesverksamma beskriver hur denna psyko-

sociala insats ger patienten möjlighet till struktur och att vara del av vardagliga saker som inte 

hänger ihop med missbruk. Patienterna själva beskriver sysselsättningen som viktigt för att få 

något att göra på dagarna och att de på så sätt blir en del av något. Detta går i linje med de 

teoretiska perspektiv som finns med.  

De tre patienternas behov visar att det behövs en rad olika psykosociala insatser förutom de 

som de redan har hjälp med att avsluta sin kriminella livsstil, skuldsanering och att bygga ut 

sitt sociala nätverk. Dock så framgår det att patienterna inte per automatik har insatser som 

skulle vara de behjälplig med detta.  

Resultatet visar på att patienterna inte får delta i aktiviteter i anonyma narkomaner (NA) som 

andra.  

Landsting och socialtjänsten arbetar för att förbättra det befintliga samarbetet, detta sker ge-

nom en tillsatt arbetsgrupp som ska skapa en samsyn och förbättrade riktlinjer för samverkan.  

!38



Samverkan kan även ske på nätverksträffar där de som är betydande för patienten medverkar. 

Detta är också för att patienten inte ska behöva vara på ett flertal olika möten och beskriva 

samma sak.  

De som framkommer från de yrkesverksamma är att de alla vill förbättra samarbetet mellan 

varandra, dock så visar resultatet på att det finns brister i insyn över vad i de olika verksamhe-

terna gör för något.  

Resultatet pekar på att brukarnas perspektiv bör lyftas fram i socialt arbete, inte minst för att 

det sociala arbetet ska kunna uppnå en evidensbaserad praktik.  

6 Diskussion  

De psykosociala insatserna som skall finnas i programmet har diskuterats lika länge som be-

handlingsformen har funnits i Sverige. Även om de resultat som denna studie kommit fram 

till inte kan generaliseras, upplever jag att resultaten kan ge en blick in i den sociala verklig-

het som dessa patienter lever under.  

Studiens syfte var att undersöka patienters behov av insatser med fokus på ett brukarperspek-

tiv. De frågeställningar som studien utgått från var:  

Hur beskriver brukarna behovet av psykosociala insatser?  

Hur beskriver brukarna de psykosociala insatserna som de erbjuds idag?  

Hur upplever de yrkesverksamma att de psykosociala behoven hos brukarnas överensstämmer 

med de insatser som ges idag?  

Studiens syfte och frågeställningar har besvarats via innehållsanalys med kvalitativ ansats av 

semistrukturerade intervjuer. Brukarperspektivet har lyfts fram som viktigt då det är i linje 

med evidensbaserad kunskap och den praktik som bedriv inom socialt arbete (SOU 2008:18). 

Resultatet visar hur de yrkesverksamma beskriver en psykosocial insats som syftar till att be-

handla patientens missbruk/beroende. CRA-behandling är något som erbjuds och att det kan 

behövas motivera patienten att vilja påbörja denna behandling. Patienterna själva beskriver att 

de redan gjort denna behandling så många gånger att de inte vill göra det igen. Behandlings-

metoden är något som rekommenderas utifrån de riktlinjer som är framtaget av socialstyrelsen 

(2015). Där framkommer det också att patienterna inte anser att de får deras psykosociala be-

hov tillgodosedda.  
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Det är intressant hur de inte anpassar behandlingen efter patienternas behov, utan att patien-

terna ska anpassa sig efter behandlingsmetodens innehåll. Detta visar på en diskrepans mellan 

brukarnas behov och insatser. Detta följer inte de riktlinjer som finns för det evidensbaserade 

arbetet, som anser arr  kunskapen och praktiken skall ses i tre led. Det vill säga forskning 

inom området, professionellas erfarenheter och brukarnas förväntningar och värderingar 

(Oscarsson, 2009). 

Detta visar sig också  i hur brukarna själv beskriver hur de skulle vilja ha hjälp med att avsluta 

sin kriminella livsstil. Personer som haft denna problematik i hög grad har en kriminell livsstil 

överensstämmer med de resultat som socialstyrelsens (2001) uppföljning visar. Behovet av att 

avsluta sin kriminella livsstil har  funnits under lång tid, varför  jag anser att behandlingsme-

todens psykosociala delar kunde vara  knutet till detta behov. Patienter själva beskriver att 

frånvaron av denna insats blir till ett stort hinder i deras tillfrisknande.  

Resultatet visar även hur patienterna beskriver hur de har skulder och kan ha behov av 

skuldsanering. Detta behov är också något som framkommer av andra studier (Åberg et al., 

2001). Även detta är något som skulle vara angeläget för patientens välmående och tillfrisk-

nade om detta fanns med i de psykosociala insatserna. Så klart kan inte alla patienter beviljas 

skuldsanering, och så klart har inte alla patienter detta behov. Dock så upplever jag att detta är 

ett område som skulle vara positivt för patienterna om det skulle ses över.  

Vidare beskriver de även hur de upplever att de känner en ensamhet och att de inte längre kan 

umgås med sina kompisar som har ett pågående missbruk. Att personer som haft ett missbruk/

beroende ofta har en brister sitt sociala nätverk är något som är kartlagts (Skårner, 2012). 

Gemenskap och delaktighet är något som är viktigt för alla människor. En verksamhet som 

narkomaner finner en gemenskap i anonyma narkomaner (NA), de som har en LARO-be-

handling får inte delta under samma förutsättningar. Då det inom denna rörelse inte anses vara 

drogfria. Detta upplever jag kan skapa ett utanförskap ur flera perspektiv, patienterna har inte 

samma tillgång till samhället som andra som inte levt under missbruk/beroende. Samtidigt har 

de inte samma tillgång till en gemenskap där andra som delar samma bakgrund som de. Ända 

sedan behandlingsformen start har det förekommit att patienter inom LARO-behandlingen 

uteslutitts från samhället. 

Det står klart att det finns en stor risk för depressioner inom denna patientgrupp. Då de med 

ett missbruk/beroende lever med depressioner men det finns också stora risker att depressio-

ner kommer när personen avslutar sitt missbruk. Detta beskriver resultatet i denna studie.  
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Det finns en vilja från alla verksamheter att förbättra deras samverkan kring patienter som har 

LARO-behandling. Jag upplever att de yrkesverksamma skulle vara hjälpta av att utveckla 

rutiner kring de behovsområden som forskning visar. Dessa områden är förenliga med de be-

hovsområden som framkommer i denna studie. På så sätt kanske fler psykosociala insatser 

lättare kunna finnas tillhands för patienten. Detta borde medföra att arbetet blir lättare för yr-

kesverksamma.  

Resultatet pekar sålunda på att det finns en diskrepans mellan behoven som finns och de in-

satser som erbjuds.  

6.1 Metod diskussion  

De fördelar som funnits med en kvalitativ undersökning är att det gett studien möjlighet att 

fånga respondenternas åsikter och erfarenheter. Detta har möjliggjorts via semistrukturerade 

intervjuer, då grunden i intervjuerna har varit öppna frågor, det vill säga frågor som gett re-

spondenterna en möjlighet att fritt besvara frågorna. Att jag kunnat använda mig av följdfrå-

gor som inte varit bestämda innan har gett ett levande och innehållsrikt material.  

De fördelar som finns med den kvalitativa metoden blir på samma sätt också dess nackdelar. 

Då tiden och resurserna för denna uppsats varit knappa så har respondenterna blivit få i antal, 

respondenterna har allt som allt blivit 7 stycken. Dessutom var respondenterna uppdelade i två 

grupper, patienter och yrkesverksamma. På så sätt kan deras erfarenheter och kunskaper inte 

generaliseras över hela patientgruppen. Inte heller generaliseras över alla verksamheter som är 

involverade i LARO-behandling. Dock som tidigare är nämnt, kanske deras erfarenheter och 

kunskaper kan ge en inblick i delar av gruppens verklighet (Bryman, 2014). 

Att myntet alltid har två sidor framkommer även när jag lyssnar igenom alla intervjuer, att 

vara väl påläst om ämnet beskriver Bryman (2014) som positivt, och det upplever jag att jag 

var. Detta har på så sätt gett mig verktyg till att kunna bemöta mina respondenter på ett re-

spektfullt sätt och det har kunnat leda till djupare diskussioner. Men på myntets andra sida, så 

hör jag när jag lyssnar igenom materialet, att det också gett nackdelar. Respondenterna svara 

stundtals på ett sätt som att det vet att jag vet. Många gånger upptäcker jag detta och ställer 

följdfrågor, men så klart inte alla gånger. Detta är farligt, då det som jag förstår och det som 

respondenterna beskriver inte alls behöver överensstämma.  

Att studien har gjorts genom ett brukarperspektiv kan även ses som ett försök till att brukarna 

inte skall bli objektiferade i forskningsprocessen, utan att de får möjlighet att vara en del av 
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denna samt att de genom denna medverkan kan komma att påverka den evidensbaserade prak-

tiken.  

Utifrån de resultat som denna studie visar så skulle det vara betydande för socialt arbete att se 

över vilka åsikter som finns inom socialtjänst och andra verksamheter som är involverad i be-

handlingsformen. Då det historiskt sett påverkat patienternas tillgång till insatser. Det är bara 

16 år sedan som socialtjänsten ställde sig negativ till medicinsk behandling. Problematiken av 

tillämpningen av brukarnas inflytande och perspektiv av behandlingen är betydande för soci-

alt arbete att undersöka vidare. De frågor som uppkom är i linje med de Bryant et al. (2008) 

framför i sin studie, påverkar samhällssynen på brukarna och deras inflytande i missbruksbe-

handling.  

Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att undersöka patienters behov av insatser med fokus på 

brukarperspektivet.  

Studiens frågeställningar var: 

Hur beskriver brukarna behovet av psykosociala insatser? 

Hur beskriver brukarna de psykosociala insatserna som de erbjuds idag?  

Hur upplever de yrkesverksamma att de psykosociala behoven hos brukarnas överensstämmer 

med de insatser som ges idag?  

Den här studien konstaterar att det finns psykosociala insatser  som idag upplevs fungerande 

för patientgruppen utifrån brukarnas perspektiv. Daglig sysselsättning är en viktig del för pa-

tienternas tillfrisknade. Dock har jag identifierat fem behovsområden som visar på den dis-

krepans som finns. Dessa är betydande för socialt arbete att ta del av. I det första behovsom-

råder framför de intervjuade patienterna, hur de har en önskan att avsluta sin kriminella livs-

stil. Det andra behovsområdet är patientens behov av att få hjälp med skuldsanering. Det tred-

je behovsområdet är att patienterna upplever att de är ensamma, att de saknar en förankring i 

ett socialt liv som inte är sammankopplat med droger. Det fjärde är att det finns ett behov av 

behandling för depressioner och det sista och femte behovsområdet jag identifierat är att pati-

enterna efterfrågar en mer fungerande samverkan mellan de som är involverade i behandling-

en. 

Dessa resultat är alla i linje med vad Åberg et al. (2001) studie visade redan för femton år se-

dan som också gjordes i ett brukarperspektiv.  
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Frågan jag avslutningsvis vill ställa är, varför har inte brukarnas röster fått genomslag och vad 

ska vi göra för att minska diskrepansen? Detta återstår att utforska.  
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8 Bilagor  

8.1 Intervjuguide  

Intervjuguide patient  

Vad innebär LARO för dig?  

Kan du beskriva vad du får av behandlingen förutom subutex eller metadon?  

Har du erbjudits CRA, KBT eller MI?  

Kan du beskriva den behandlingen för mig?  

Om du själv fick bestämma hur din behandling ska se ut, hur skulle den se ut då?   

Intervjuguide personal  

Vad innebär LARO för dig?  

Kan du beskriva vad som ges patienten förutom metadon eller subetex?  

Om jag gav dig ett magiskt trollspö, och du  fick alla förutsättningar du ville för att skapa en LARO 

behandling, vad skulle den innehålla?  

8.2 Informationsbrev  

Hej, 

Mitt namn är Zandra Hjelm och jag studerar sjätte terminen på socionomprogrammet vid Mittuniversi-

tet i Östersund. Jag är skrivandets stund i början på min C-uppsats. Anledningen till att jag kontaktar 

just dig/ er är för att ni med er erfarenhet och kunskap kan komma att utgöra en betydelsefull del av 

studien. Studiens syfte är att undersöka läkemedelassisterad rehabilitering för opiat beroende. (LARO)  

och att belysa vilka insatser som erbjuds utöver den medicinska behandlingen och vilka behov som 

finns. För att kunna undersöka detta närmare,jag intervjua dig/er.  

Intervjun kommer att ta 40-60 minuter. Jag kommer att be om tillåtelse till att använda bandspelare när 

jag  intervjuar,  för  på  så  sätt  säkrar  jag  att  det  du/  ni  säger  kommer  att  komma  med.  Inspelningen 

kommer endast jag ta del av. Efter jag lyssnat igenom det inspelade materialet kommer jag att tran-
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skribera, det vill säga skriva ner det exakta som sägs.  Detta är det som är viktigt för min studie/ upp-

sats. Ni som väljer att delta i studien kommer att vara anonyma och ert namn kommer inte att finnas 

med. Det som sägs under intervjuerna kommer endast att användas i denna studie. Allt inhämtat mate-

riel kommer att förvaras säkert, och det inspelade materialet kommer att förstöras efter ca 3 månader. 

Deltagande i studien grundas på frivillighet, och man kan välja att avbryta sitt deltagande om man vill 

det.  

Jag  är  väldigt  tacksam  om  du/ni  kan  tänka  er  att  delta  i  min  studie  för  att  ge  patienternas  syn  på 

LARO- behandlingen.  

Om ni känner att ni har möjlighet att delta i intervjun så kan ni kontakta mig via min mail eller via min 

telefon. Dock behöver jag ditt svar senast den 13 april. Vid önskemål gällande plats för intervjun kan 

jag anpassa mig efter er. Om ni vill veta mer om studien innan ni svarar, så tveka inte med att höra av 

er.  

Tack för att ni redan nu tog er tid att läsa mitt informationsbrev 

Med Vänlig Hälsning  

Zandra Hjelm  

almzandra@hotmail.com 

070-85 666 34 

Handledare Birgitta Forsberg 

birgitta.forsberg@miun.se  

010-142 8582 
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