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ABSTRACT

The purpose of this essay was to find out if the Swedish methadone program was ethically
justifiable by comparing it in theory and practice. Our main questions were:

¤ Is it ethically justifiable to replace one addictive substance with another?
¤ Are the criterias of the the National Swedish Social Welfare Board being fulfilled?
¤ Is the methadoneprograms purpose agreeable in practice and theory?
¤ Does life change for methadonepatients, if yes, then how?

We interviewed patients and staff at the methadoneprogram in Lund and other actively
involved in the subject of methadone. We also studied articles, books and reports on the
subject.
We found that the methadoneprograms purpose is not agreeable in practice and theory, but the
program is still ethically justifiable in certain individual cases. We also found that the absence
of social and mental rehabilitation is the biggest deficiency in the program.
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Förord

Vi skulle vilja tacka Mats Svensson och Ingrid Fridolf på metadonmottagningen i Lund för ett

vänligt och trevligt bemötande, samt tacka för hjälpen att få kontakt med patienter för

intervjuer samt Bengt Wennermark och Bodil Sjelén-Bull på Sönnarslövsgården.

Vi vill också tacka patienterna som ställde upp på intervjuer och gav sin syn på

metadonprogrammet.

Slutligen tack till Kerstin Svensson för god kritik och hjälpsamhet.
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1 INLEDNING

1.1 Problemformulering

Metadonunderhållsbehandlingen debatteras då och då i massmedia och i olika tidsskrifter.

Man pratar ofta om dess vara eller icke vara och det verkar vara uppdelat mellan de som är för

och emot. Debatten 2000 och 2001 har handlat mycket om det nya preparatet Subutex som är

ett alternativ till metadon.

Metadon är ett syntetiskt opiat som framställdes i Tyskland under andra världskriget. Under

denna tid rådde det brist på morfin som användes som ett smärtlindrande medel och

metadonet användes som ersättning för detta. Till skillnad från heroin har metadon lång

halveringstid, det vill säga effekten sitter i mycket längre. Metadonet kan intagas via dryck.

Dessa egenskaper gör att metadon kan ersätta heroin i så kallade

metadonunderhållsbehandlingar. Före detta heroinmissbrukare får inta en för dem okänd dos

metadon under kontrollerade former en gång per dygn. Metadonet dämpar suget efter heroin

samtidigt som heroineffekten blockeras så att en heroininjektion inte ger någon kick.

Sveriges narkotikapolitik är en av de mest restriktiva i Europa. Lagen förespråkar ett

totalförbud av all användning av narkotika som inte är ordinerad utav läkare.

I narkotikastrafflagen 8§ definieras narkotika som ” Läkemedel eller hälsofarliga varor med

starkt vanebildande egenskaper eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med

sådana egenskaper……” Metadon är ett starkt vanebildande narkotikaklassat läkemedel som

kräver lång nertrappningstid. Det delas lagligt ut till heroinister som uppfyller förutbestämda

kriterier. Hur kan det komma sig att en restriktiv narkotikapolitik som Sveriges tillåter

behandling med metadon? Kompletteras metadonbehandlingen med någon form av ytterligare

rehabilitering? Är metadonbehandlingen förenlig i teori och praktik?

1.2 Syfte och frågeställningar

Vårt syfte är att få reda på om metadonbehandlingen är etiskt försvarbar genom att jämföra

teori och praktik.

För att uppnå syftet har vi valt att fokusera på följande frågeställningar:
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Är det etiskt försvarbart att ersätta ett beroendeframkallande medel med ett annat?

Uppfylls socialstyrelsens kriterier för metadonbehandling?

Överensstämmer metadonbehandlingens målsättningar i teori och praktik?

Hur såg debatten rörande metadon ut i dagstidningarna år 2000 och 2001?

Förändras livet för metadonpatienter, i så fall hur?

1.3 Metod och urval

Vi har valt att titta på metadonprogrammet ur en etisk synvinkel, genom att jämföra teori och

praktik.

Vi har samlat in primärdata i form av kvalitativa intervjuer, men även sekundärdata i form av

litteratur, tidsskriftsartiklar och SoS-rapporter. Tidsskriftsartiklarna har vi fått fram genom

bibliotekets mediearkiv. Vi tog först kontakt med metadonmottagningen i Malmö av

geografiska skäl, men de hade inga möjligheter att ta emot oss. Vi vände oss därefter till

metadonmottagningen i Lund som startade 1990 och är därmed den äldsta i Skåne.

Metadonprogram finns utöver Lund även i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och

Helsingborg.

Eftersom metadonprogrammen är centralt styrda, antog vi att metadonprogrammet i Lund

skulle vara representativt även för de övriga programmen.

De kvalitativa intervjuerna valde vi eftersom kvantitativa hade tagit för lång tid.

Eftersom den kvalitativa analysens mål är att upptäcka variationer, strukturer eller processer

hos  t ex individer ansåg vi att den är den mest användbara för oss. (Starrin, Bengt 1994)

Ulla Sjöström skriver i boken kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994) att hermeneutikens

studieobjekt utgörs av unika mänskliga handlingar och händelser sedda i sina sammanhang.

Det gäller att visa på hur människor lever under de villkor som existerar för dem.

Det är det som vi tittar på i vår uppsats när vi jämför teorin med praktiken.
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1.3.1 Urval

Från början hade vi inte tänkt intervjua patienter på metadonbehandlingen i Lund, utan istället

försöka nå lämpliga intervjupersoner utan hjälp av metadonmottagningen. Vi ville att

patienterna i så stor utsträckning som möjligt skulle känna sig trygga under intervjun med

tanke på anonymiteten. Vi ville undvika att metadonkliniken valde vad de ansåg vara

lämpliga intervjupersoner. Efter åtskilliga försök att på egen hand finna intervjupersoner

utanför mottagningen valde vi att kontakta Ingrid Fridolf, biomedicinsk analytiker på

metadonmottagningen i Lund. Vi skrev ner ett formulär där vi uppgav syftet med vår

undersökning, samt garanterade patienterna fullständig anonymitet. Formuläret gav vi sedan

till personal på metadonprogrammet, vilka vidarebefordrade det till patienterna som fick

anmäla sitt intresse för en intervju. Det blev slutligen fyra stycken som ställde upp på en

intervju, men på grund av dålig kvalitet på bandet kunde vi inte använda den fjärde intervjun.

Det finns inga garantier för att det material vi har fått fram speglar en rättvis bild, eftersom

metadonpatienterna befinner sig i en beroendeställning gentemot metadonkliniken.

Förhoppningsvis har alla fått samma möjlighet att ta del av formuläret, dessvärre är det

ingenting som vi kan kontrollera.

När det gäller artiklarna valde vi att ta upp så färska artiklar som möjligt för att följa debatten

som har varit under år 2000 och 2001. Det hade varit intressant att gå ännu längre tillbaka i

tiden, men det hade tagit för stor plats i uppsatsen. Vi har valt att använda oss av fem stycken

artiklar från år 2000 och 2001. Dessa fem artiklar valdes ut av ett femtiotal som vi fick fram

genom att söka i bibliotekets mediearkiv. Eftersom många av artiklarna hade liknande

innehåll valde vi ut dessa fem för att de täckte huvuddragen i debatten. En annan orsak till att

vi valde artiklarna var att vi ville få fler kritiska synpunkter på metadon, eftersom endast en av

våra intervjupersoner var negativt inställd till metadon. Samtiliga artiklar är hämtade ur

svenska dagstidningar.

Vi ville besöka Sönnarslövsgården som är det enda behandlingshemmet för metadoninställda

patienter. Tyvärr hade de ingen möjlighet att ta emot oss. Vi erbjöds dock att skriva ner våra

frågor efter att ha läst deras kvalitetshandbok som beskriver deras verksamhet och skicka över

frågorna via e-post. Det gjorde vi och fick tillbaka omfattande svar via posten.

Vi valde att göra intervjun på följande sätt eftersom det var den enda möjligheten att få deras

syn och inställning till metadon.
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Vi genomförde en kort telefonintervju med Bengt Wennermark på socialstyrelsen i Stockholm

som delade med sig av sina synpunkter rörande riktlinjerna för metadonprogrammet. Vi tog

också kontakt med RFHL, riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende i

Lund. Eftersom de hjälper läkemedelsberoende antog vi att de var negativt inställda till

metadon. Roland Sjöberg ställde upp på en intervju.

Intervjuerna har gjorts med hjälp av bandspelare och anteckningsblock och har därefter

skrivits ut i sin helhet. Aktuella delar har citerats i uppsatsen. Vi är medvetna om att

personalen som vi har intervjuat  har ett särskilt engagemang och intresse för narkotikafrågor,

vilket kan ha påverkat uppsatsens resultat. Här nedan följer en presentation av våra

intervjupersoner:

Fridolf, Ingrid – biomedicinsk analytiker på metadonmottagningen i Lund. Har arbetet sedan

starten. (2001-04-27)

Sjerén-Bull, Bodil. Driver Sönnarslövsgården, ett behandlingshem för metadoninställda

patienter. (2001-05-02)

Sjöberg, Roland. Arbetar på RFHL, Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och

läkemedelsberoende i Lund. (2001-05-09)

Svensson, Mats. Föreståndare på metadonmottagningen i Lund. (2001-04-03)

Wennermark, Bengt. Socialstyrelsen Stockholm. (2001-04-17)

Patient nummer 1. Man , 34 år gammal. Har varit i metadonprogrammet i 3 år.(2001-04-27)

Patient nummer 2. Man, 35-40 år. Har varit i programmet i 4 år. (2001-04-27)

Patient nummer 3. Man, 35-40 år. Har varit i programmet i 10 månader. (2001-05-04)

Inom kvalitativ metod är det forskarens uppfattning eller tolkning av information som står i

fokus, t ex tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang.

Dessutom fångar de kvalitativa intervjuerna egenarten hos den enskilda individen och dennes

speciella livssituation ( Holme 1991).

De data vår analys bygger på, bygger delvis på kvalitativa intervjuer. Detta innebär att vi kan

ha fått vinklade individuella synpunkter, framför allt av människor som är på ett eller annat

sätt beroende av metadonunderhållsbehandlingens kontinuitet. Detta kan ha bidragit till att

resultaten av analysen har blivit mer positiva än vad de hade blivit om vi hade intervjuat en

annan kategori människor. Vi tyckte ändå att dessa intervjupersoner skulle ge oss en bra bild
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av hur kriterierna uppfylls i praktiken. Vi har valt att analysera det insamlade materialet

genom att jämföra metadonbehandlingen i teorin och i praktiken för att se om dessa två är

förenliga. Analysen bygger främst på moralfilosofins utilitarism, då vi tyckte att just

utilitarismen var den intressantaste grenen inom moralfilosofin att använda i vår uppsats. Vi

är medvetna om att de källor vi valt skapar en viss begränsning. Det finns många böcker inom

moralfilosofin och vi hade eventuellt fått andra infallsvinklar om vi valt andra källor. Vi tror

ändå att Ofstad (1982) och Tännsjö (1998) ger oss en bra bild över utilitarismens grunder.

Vi har valt att låta analysen följa parallellt med empirin för att få en intressantare

framställning. Vi har skrivit en kort bakgrund under varje rubrik, som följs av citat från våra

intervjuer. Avslutningsvis följer en analys av det som är presenterat.

1.3 Fortsatt framställning

Vår avhandling inleds i kapitel två med en beskrivning av den teori vi kommer att använda

oss av i analysarbetet. I kapitel tre beskriver vi Sveriges narkotikapolitik samt ursprung och

utveckling. Vi tar även upp utdrag ur socialstyrelsens författningssamling när det gäller

intravenösa opiatmissbrukare.

I kapitel fyra tar vi upp metadonbehandlingens uppkomst och därefter metadonprogrammet i

Sverige och Lund. Under kapitel fyra har vi också valt att ta upp skillnader och likheter

mellan metadon och heroin. Vidare beskriver vi vem som får metadon och vilka kriterier som

måste uppfyllas. I denna del går vi noggrant in på hur dessa kriterier överensstämmer i praktik

och teori, vi tar också upp socialstyrelsens mål med metadonbehandlingen och undersöker om

dessa efterföljs. Kapitel fyra avslutas med ett stycke om metadonrelaterade dödsfall samt en

kort beskrivning av Sönnarslövsgården.

I kapitel fem tar vi upp hur debatten i media kring metadon har sett ut under de senaste två

åren. I efterföljande kapitel tar vi upp förändringar i livet före och efter metadonbehandlingen,

så som positiva och negativa effekter. Kapitel sju är en resultatsammanfattning samt

slutdiskussion där vi har lämnat utrymme för egna funderingar, tankar och åsikter kring

uppsatsens teman.
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2. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT

Vad är etik? Med etik menar Torbjörn Tännsjö i boken Vårdetik (1998) ett problem om rätt

och fel, om vad man bör göra eller ha rätt att låta bli att göra. Till de etiska problemen räknar

Tännsjö även problem om vad som är värdefullt i sig, vad som gör livet värt, eller inte värt, att

leva. När vi analyserar resultatet av vår uppsats har vi valt att använda oss av moralfilosofisk

teori – utilitarism. Denna teori innefattar ett tänkande som skiljer på rätt och fel genom att

man värderar moraliska handlingar genom dess konsekvenser. Enligt utilitarismen – eller

nyttomoralen – kan en handling betraktas som etiskt rätt – eller icke etiskt orätt – endast om

den tenderar att skapa mer lust än olust. I boken Ansvar och handling (1982) skriver Harald

Ofstad om Benthams riktighetsdefinition:

”En handling är etiskt rätt, om och endast om den skapar ett lika stort eller större

lustöverskott – eller ett olustöverskott som inte är större men gärna mindre – än någon annan

handling personen kunde ha utfört istället. Skapar den ett mindre lustöverskott, eller större

olustöverskott än någon annan handling personen kunde ha utfört är den etiskt orätt.”

(Ofstad, 1982 s. 46)

Utilitarismen säger vidare att om en handling inte är rätt, är den fel. Om den inte är fel, är den

rätt. Detta innebär dock inte att den bör utföras om den är rätt, utan snarare att det är i sin

ordning om den utförs, det är tillåtet att utföra den. För att en handling skall vara obligatorisk,

det vill säga tvungen att utföras, skall den ha bättre konsekvenser än alla övriga alternativ.

Inget konkret sägs dock om hur man bör gå till väga för att komma fram till ett riktigt beslut,

utan tyngdpunkten läggs på att se till att konsekvenserna blir de bästa möjliga. (Tännsjö,

1998)

3. SVERIGES NARKOTIKAPOLITIK

3.1 Narkotikapolitikens framväxt

Sverige har en av de mest restriktiva lagarna gällande narkotika i Europa. Den förespråkar ett

totalförbud av alla illegala droger både då det gäller överlåtelse, framställning, förvärvning,

innehav, bruk och hantering på andra sätt. I boken Narkotikan avmystifierad definierar
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Goldberg Sveriges narkotikalagstiftning som en  kontrollpolitik med vilken avser

”regeringars försök att via juridiska åtgärder begränsa förekomsten av en icke-önskvärd

företeelse.” (Ted Goldberg, 1999 s. 262)

Dagens narkotikalag har sitt ursprung i 1960-talet, då användningen av illegala droger växte i

Sverige, och snart kom att betraktas som ett socialt problem som krävde åtgärder från

myndigheterna. I första hand var inte problemet kopplat till själva narkotikaproblemets

skadeverkningar eller omfattningar, utan att det fått spridning till asociala och kriminella

ungdomsgrupper. ”Narkotikan medförde en hedonistisk livsstil, ett moraliskt förfall och en

sviktande viljekontroll hos ungdomar” (Bengt Svensson, 2000  s. 22)

Åtgärderna mot missbruk av illegala droger vid denna tidpunkt inriktades främst på att bygga

upp en kontrollapparat, samt att informera läkare, vilka på så sätt skulle bli mer försiktiga och

restriktiva gällande receptbelagda mediciner, något som ansågs vara ett problem. 1965

tillsattes en Narkomanvårdskommitté av regeringen, vars främsta funktion var att kartlägga

narkotikasituationen, narkomanvården, kontrollapparaten, prevention i Sverige samt föreslå

nya åtgärder. En kartläggning 1967 visade att antalet ”svåra missbrukare” i Stockholm var

drygt 3000 personer, varav ca 400 av dessa använde opium eller liknande. Samtidigt som

bekämpningen av handel med narkotika var i fokus, erkändes brister i vård och prevention.

Den traditionella ”vården” hade hittills mest bestått av psykiatrin och nykterhetsvård, och det

behövdes en ny form av narkomanvård med nya behandlingsmodeller. En av de nya

behandlingsmodeller som skulle komma att prövas var legalförskrivningsprojektet, ett projekt

där drogmissbrukare legalt fick utskrivet droger av ett fåtal läkare. Detta var en debatterad

form av behandling, och lades ner efter ett par år.

(Dolf Tops, 2000)

Under 1970-talet ansågs narkotikan som en av de viktigaste samhällsfrågorna. 1972 nådde

narkotikakonsumtionen bland ungdomar en topp, då det visade sig i undersökningar gjorda att

15% av pojkarna och 14% av flickorna i årskurs nio hade prövat narkotika.

Narkotikapolitiken blev då fast grundad, genom de tre traditionella åtgärderna:

¤ Kontroll

¤ Prevention

¤ Vård
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Dessa åtgärder fick ytterligare dragningskraft på 1980-talet, då HIV-epidemin slog med störst

kraft i Sverige, och narkomaner ansågs som den största riskgruppen för vidare spridning av

viruset. Under denna tid var kommunerna generösa med vård av narkomaner, något som

ebbade ut på 90-talet då pengarna i kommunerna sinade, och vården för missbrukare inte var

det som prioriterades. (Bengt Svensson, 2000)

I en stor artikelserie av tidningen Aftonbladet 1997 skildrades ”de nya heroinisterna”. Det var

tusentals ungdomar, unga och med goda uppväxtförhållanden, i svenska städer som börjat

röka heroin. I artikelserien verkade det som om vem som helst kunde bli heroinist, och detta

gav tonårsföräldrar ett oroande perspektiv. (Bengt Svensson, 2000)

3.2 Socialstyrelsens författningssamling

Nedan följer citerade utdrag ur socialstyrelsens författningssamling som vi tycker säger en hel

del om när och hur metadon skall användas:

”Målet med narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle…./…/

För vissa intravenösa opiatmissbrukare med mycket långvarigt missbruk kan detta mål vara

svårt att uppnå. Det kan då vara försvarbart att ställa in en sådan patient på

metadonunderhållsbehandling efter ingående bedömning av en särskild

metadonbehandlingsenhet i samråd med socialtjänsten. Behandlingsenheten skall sedan följa

upp metadonunderhållsbehandlingen i nära samarbete med socialtjänsten. ”(SOSFS

1990:16)

”På sikt bör den behandlande läkaren, i de fall det är lämpligt, verka för att patienten förmår

avveckla metadonunderhållsbehandlingen för att denne därmed skall kunna uppnå drogfrihet.

Patienten skall upplysas om  denna inriktning innan behandlingen inleds.” (SOSFS 1990:16)

Vi har här presenterat den svenska narkotikapolitikens utveckling, samt tagit upp två viktiga

utdrag ur socialstyrelsens författningssamling gällande metadon.

4. METADONPROGRAMMET

Vi ska i detta kapitel gå vidare och titta på hur metadonprogrammet växte fram i USA, hur

och när det kom till Sverige samt när metadonmottagningen i Lund startade.



13

4.1 Metadonbehandlingens framväxt

Dr Vincent Dole, specialist på ämnesomsättningssjukdomar vid Rockerfeller Universitetet i

USA, blev intresserad av heroinmissbruk genom sina studier av fetma. Han såg likheten

mellan de feta patienternas begär efter mat och narkomanernas begär efter narkotika. Hans

iakttagelser fick honom att dra slutsatsen att återfall bland narkomaner hade en metabolisk,

det vill säga biokemisk orsak. (SoS-rapport 1981:12)

Behandling av opiatmissbrukare med metadon inleddes i USA 1964 av  Vincent Dole och

Marie Nyswander. Det första som de gjorde var att skriva in de missbrukare som de ville

undersöka på Rockerfellersjukhuset. De två första patienterna hade båda varit missbrukare i

åtta år. De hade tillbringat många år i fängelse för stölder och innehav av narkotika, och de

hade gjort många frivilliga försök att sluta med droger. Båda var villiga att deltaga i projektet,

för där kunde de få narkotika utan att behöva stjäla och jagas av polisen. De började att testa

morfin på de två patienterna som avgiftningsmedel. Resultatet visade att patienterna blev

passiva och bara satt och väntade på nästa morfindos. De flesta inom drogbehandlingen var

överens om att metadon var att föredra framför nedtrappning med morfin. Dole och

Nyswander överförde sina patienter till metadon som ett första steg i avgiftningen, men i

stället för att direkt reducera metadondosen bestämde de sig för att behålla patienterna på en

hög metadondos under en längre tid. Oväntade förändringar började ske med patienterna, de

blev aktiva och ville förändra sin situation.  Försöket utvidgades till att omfatta 22 patienter

och 1965 publicerade de sina första resultat. (SoS-rapport 1981:12)

Metadonprogrammen ökade i antal under 1970-talet, men behandlingsresultaten var inte alltid

lika bra som Dole och Nyswander hade rapporterat. Nästan alla undersökningar som har

gjorts har dock visat att effekterna av metadonbehandling för opiatmissbrukare är positiva i

olika avseenden. Den social anpassningen förbättras avsevärt. De kriminella aktiviteterna

minskar i och med att missbrukarna inte behöver köpa heroin illegalt. (SoS-rapport 1997:22)

4.1.1 Metadonprogrammet i Sverige

Metadonunderhållsbehandlingen enligt Dole-Nyswanders metod introducerades i Sverige

1966 av Lars-Magnus Gunne, professor vid Ulleråkers forskningsklinik.
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I januari 1967 startade ett metadonprogram vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Ulleråker har

sedan starten tagit emot opiatmissbrukare från hela landet under förutsättning att

missbrukarna uppfyller vissa kriterier för att accepteras i programmet. (SoS-rapport 1981:12)

Efter en utvärdering av Socialstyrelsen 1980-1981 och beslut 1982 i Socialdepartementets

dåvarande sjukvårdsdelegation godkände Socialstyrelsen 1983 att behandlingsformen med

metadon kunde anses som en behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. (SoS-

rapport 1997:22)

Under tidsperioden 1967-1987 rådde det stora vårdideologiska motsättningar mellan

personalen vid Ulleråkers metadonenhet och personal inom den drogfria narkomanvården.

Det fanns också en oenighet mellan vissa sjukvårdshuvudmän om vem som hade ansvaret för

den uppföljande behandlingen. Under åren 1979-1984 var det intagningsstopp för nya

patienter. (SoS-rapport 1997:22)

4.1.2 Metadonprogrammet i Lund

Landstinget i Lund fattade 1988 ett beslut om att en metadonmottagning skulle inrättas. Under

1989 ställdes fem patienter in på metadon och en etablerad verksamhet kom igång i maj 1990.

(SoS-rapport 1997:22)

I Lunds metadonteam ingår två sjuksköterskor, en föreståndare, en halv psykolog, en

socionom, en biomedicinsk analytiker, en sekreterare och en halv överläkare. I Lund har man

för närvarande 65 patienter. Taket styrs av vad respektive behandlare kan ta hand om.

Normalt riktmått är 25 personer per behandlare. Det är överläkaren och föreståndaren som

ansvarar för metadonbehandlingen rent juridiskt. Målet med behandlingen är missbruksfria

patienter. (Intervju med Mats Svensson 2001-04-03)

4.2 Skillnader/likheter mellan metadon och heroin

Vi har nu beskrivit hur metadonprogrammet har växt fram. För att få en klarare bild av vad

metadon respektive heroin är har vi valt att göra en jämförelse av dessa två.
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Heroin är en halvsyntetisk substans som härstammar från opievallmo, medan metadon är ett

helsyntetisk ämne med likartad verkan. Då de båda är kraftigt smärtdämpande, förstoppande,

lugnande och hostdämpande har de sedan lång tid tillbaka använts i medicinska syften.

I äldre tider var det endast den torkade mjölksaften från vallmon – råopium – som röktes.

Efter att man börjat renframställa morfin uppstod ett injektionsmissbruk, främst bland

medicinpersonal som hade tillgång till både preparat och verktyg att använda det med.

Det populäraste, och kanske mest kända, illegala opioidpreparatet är heroinet, som ger en

snabb effekt – kick – men som också har kortare verkningstid än vad metadon har. (Metadon

har en halveringstid på mellan 15 – 57 timmar, och har också långsammare omsättning i

kroppen.) I ruset är det främst hjärnans opiatreceptorer som påverkas vid intag.

Då heroin injiceras blir effekten omedelbar, och ruset karaktäriseras av dåsighet och en

behaglig omtöckning. (Berglund/Rydberg, 1995)

Den inledande kicken har av heroinmissbrukare beskrivits som en stark, nästan erotisk

lustkänsla. Fysiska smärtor, ångest, tristess och problem försvinner ur medvetandet.

Metadonet tar bort dessa effekter för heroinmissbrukare; om heroin tas under pågående

metadonbehandling ska inga av de eftersökta effekterna uppnås. Detta på grund av att

metadonet blockerar receptorerna i hjärnan som är mottagliga för heroinet. Ovanstående

gäller endast under kontrollerad metadonbehandling. Vid påverkan av heroin kan individen

verka frånvarande och slö, medan det vid metadon under kontrollerade doser inte ger några

synliga tecken på att preparatet tagits.(Berglund/Rydberg, 1995)

Om herointillförseln upphör tvärt, upplever individen kraftiga abstinenssymptom, såsom

ångest, sömnstörningar, svettningar, rastlöshet, frossa, kramper, diarré, snuva, hosta, rinnande

ögon och näsa, feber och muskelvärk. Upphör metadonintaget tvärt uppstår samma abstinens,

med den skillnaden att den är mildare men mer utdragen. De vanligaste biverkningarna på

både heroin och metadon är förstoppning, impotens eller minskad sexlust, illamående och

kräkningar. ( Ca 20% av alla metadonpatienter drabbas av illamående och kräkningar)

(www.fass.se) Andra biverkningar som kan uppstå genom både heroin och metadon är

svettningar, yrsel, sömnlöshet, aptitlöshet, eufori och, vid överdos, andningsdepressioner.
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En av metadonets mest långvariga biverkningar är förstoppning, som kan ta upp till tre år

innan normalisering sker. Den mest vanligaste långvariga effekten på metadon är ökad

svettning.

I en intervju med Mats Svensson, föreståndare på metadonmottagningen i Lund, säger han att

metadonpatienterna lagligt kan köra bil utan att detta skulle vara en fara. I Fass uppslagsverk

om metadon står det dock att ”Vid behandling av metadon Pharmacia kan reaktionsförmågan

nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid

bilkörning.”(www.fass.se) Att köra bil påverkad av heroin är enligt lag förbjudet.

4.3 Vem får metadon?

Vi skall nu gå in närmare på de kriterier som måste uppfyllas för att bli antagen i programmet.

Vi går först kortfattat igenom alla, därefter presenterar vi in tre av dem mer ingående.

Det finns speciella riktlinjer för vad metadonbehandlingen skall innehålla i Sverige.

Socialstyrelsens nationella metadonråd utsåg i oktober 1992 en arbetsgrupp vars uppgift var

att utarbeta riktlinjer gällande innehållet i metadonbehandling. De fyra metadonprogrammen

som fanns i Sverige 1992 - Malmö, Lund, Stockholm och Uppsala - slog sig samman och

enades om riktlinjer för innehållet i programmet.

Socialstyrelsen har även utformat kriterier som ska uppfyllas för att en heroinmissbrukare

skall få komma in på en metadonbehandling. I Riktlinjer för svensk metadonbehandling står

att dessa kriterier utgör ”grunden för verksamheten”, och att en noggrann utredning görs för

att fastställa att de patienter som godkänns uppfyller dessa.(Riktlinjer för svensk

metadonbehandling 1997)

För att kunna få metadon måste man uppfylla vissa kriterier. De är följande enligt det

informationshäfte som man får när man antas till metadonprogrammet i Lund:

• Man måste ha ett minst 4-årigt, dokumenterat tvångsmässigt intravenöst opiatmissbruk.

• Man måsta ha uttömt alla drogfria behandlingsmöjligheter.

• Man måste ges en acceptabel valfrihetssituation eftersom behandlingen är frivillig.
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• Man måste vara minst 20 år gammal.

• Man får inte ha ett avancerat blandmissbruk.

Utöver detta skall de som har ett mycket långvarigt missbruk ges företräda vid intagning i

programmet. (SoS-rapport 1997:22) Vid bedömningen om en klient skall få metadon eller inte

skall anläggas en helhetssyn på patientens missbruk samt dennes hälsotillstånd och sociala

situation.

4.3.1 Ett fyraårigt tvångsmässigt intravenöst opiatmissbruk:

Endast missbrukare som huvudsakligen använder heroin eller andra opiater får komma med i

metadonprogrammet. Har individen ett omfattande blandmissbruk kan de inte komma ifråga

för denna form av behandling. Heroinmissbruket skall vara styrkt i utredningen som följer

med remissen eller i en kompletterade utredning som skall göras vid intagningen. Dessa

uppgifter kan bland annat komma från kriminalvård, socialtjänst eller narkomansjukvård.

(Riktlinjer för svensk metadonbehandling 1997)

En av patienterna som vi har intervjuat tycker att det är alldeles för lätt att få

metadonbehandling idag:

”Det är alldeles för lätt för somliga människor att få metadon idag. För där är människor

som inte är heroinister som får metadon idag. De äter piller och så tar de då en fix, sedan går

de upp här och så får de metadon…/…/Det har blivit bättre sedan Helsingborgarna åkte väck

här ifrån, då har här blivit bättre folk. Nu är här nästan till ett hundra procent heroinister,

vad jag vill säga folk som verkligen behöver metadon. Jag menar när helsingborgarna sprang

här så var här ju…Det var som om de skrev ut papper på dem hipp som happ, det spelade

ingen roll om de drack, ja då var det metadon, det var någon universaldrog för att minska allt

missbruk.(patient 3)

Patient två håller delvis med patient tre, han fokuserar dock mer på fyraårsgränsen än på att

det är för lätt att få metadon.

”Jag tycker faktiskt mer, gärna sex år tycker jag att det skulle vara. Har du bara varit

narkoman i den perioden, fyra år så har du ändå chans att klara dig ut ur det.”(patient 2)
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Mats Svensson säger i intervjun att man aldrig gör undantag på fyra års gränsen då det är ett

så pass viktigt och grundläggande kriterium. (Mats Svensson 01-04-03)

Fyraårsgränsen är ett kriterium som väcker en viss diskussion hos patienterna. En av

patienterna menar att det är för lätt att få metadon och hävdar att inte bara heroinmissbrukare

tas med i programmet. Om vi utgår från att detta är sant, att individer med andra missbruk än

opiater remitteras till metadonprogrammet, så faller kriteriumet. Detta skulle innebära att man

inte följer reglerna och att man försöker förhindra utvecklingen av andra missbruk än opiater

med metadon.

I riktlinjer för metadonbehandling står det, ” … däremot har metadon ingen effekt vid bruk av

andra psykoaktiva droger som  t ex amfetamin, alkohol och cannabis.” (Riktlinjer för svensk

metadonbehandling 1997)

Hur vet man att fyraårigt dokumenterat missbruk är rätt gräns? Är det vid denna gräns som

samhället menar att det har fortgått tillräckligt länge för att en insats skall vara rimlig?

Patient två menar att man vid fyra års dokumenterat missbruk fortfarande kan ta sig ur

missbruket utan metadon.

Om man som heroinmissbrukare vill sluta med heroin, men inte klarar av det på egen hand

eller med hjälp av de andra behandlingsmöjligheter som finns, vilka alternativ finns då kvar,

om man har injicerat heroin i två år? Individen kan inte välja att söka metadonprogrammet,

utan måste vänta i ytterligare två år om man skall följa kriterierna. Innebär det att man ser

annorlunda på missbrukare som har använt opiater i fyra år, än de som har använt det i två?

Har dessa mindre benägenhet att dö i överdoser eller att begå kriminella handlingar? Om man

väljer att utgå från utilitarismen, vilket vi gör, får man här titta på vilken handling som ger

mest positiva och minst negativa konsekvenser. Om man ger en intravenös heroinmissbrukare

metadon efter två års användande av heroin, vilka skulle då vara de positiva effekterna av

denna handling? Man kan anta att en minskad kriminalitet skulle vara följden av detta, likaså

en minskad risk för död av överdos. Om man tar dessa effekter och väger dem mot eventuella

negativa konsekvenser, såsom att man riskerar att göra en individ beroende av metadon livet

ut, vilket beslut har då bäst konsekvenser? Hade det kanske varit bättre att inte vara så
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restriktiva med fyraårsgränsen om konsekvenserna för den enskilde skulle visa sig vara mer

positiva än negativa om denne blir antagen till metadonprogrammet?

4.3.2 Åldersgräns

Patienten måste vara minst 20 år gammal. De som har missbrukat länge får företräde.

(Riktlinjer för svensk metadonbehandling 1997)

Patienterna skiljer sig åt i sina åsikter rörande tjugoårsgränsen. Patient två tycker att trettio år

hade varit lämpligare, han säger:

”Tjugo år är nästan för ungt. Jag tycker trettio år skulle vara bättre. Metadon skall först och

främst vara för de som jag, som har gått så många år. Som är slitna och inte har något annat

alternativ.” (patient 2)

Mats Svensson har en klar åsikt om tjugoårsgränsen. Han menar att tjugo år är bra, man skall

inte göra unga människor beroende av metadon:

”Tjugoårsgränsen gör man aldrig undantag på. Det är ett så oerhört grundläggande beslut

att man inte skall göra någon beroende på metadon som är under tjugo år.”(Mats Svensson

01-04-03)

Vad patient ett tycker skiljer sig mycket från vad patient två tycker om åldersgränsen, han

säger följande:

”Tjugoårsgränsen är nog rätt lagom. Det börjar ju idag när de är tretton, fjorton år med

heroin. Så de hinner fylla upp den kvoten redan i tjugoårs åldern.”(patient 1)

Det kan diskuteras om tjugo år är en rimlig ålder för metadonbehandling. Visserligen finns det

tjugoåringar som uppfyller vissa kriterier, såsom att ha missbrukat i fyra års tid, däremot är

det tveksamt om alla andra behandlingsmöjligheter är uttömda vid en så låg ålder. Det råder

delade meningar bland våra intervjupersoner om detta kriterium, och Bengt Wennermark på

socialstyrelsen i Stockholm säger i en telefonintervju (01-04-17) att det är väldigt sällan att en

så ung individ tas med i metadonprogrammet. Trots detta uttalande  är det ett faktum att man
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tillåts att bli upptagen i behandlingen vid denna ålder. Är det etiskt försvarbart att göra en

tjugoårig person beroende av metadon? Samtidigt kan man ställa sig frågan om det är etiskt

och moraliskt försvarbart att inte låta en tjugoåring få hjälp av metadonprogrammet, om andra

behandlingsmöjligheter är uttömda, på grund av dennes ringa ålder i sammanhanget. Är man

mindre benägen att dö eller utföra kriminella handlingar ju yngre man är? Enligt Tännsjö

(1998) är det viktigare att se till hur man bör handla i situationer istället för att se till hur man

skall handla enligt lag. Utifrån detta kan man anta att det är viktigare att hitta en individuell

lösning för individen än att hitta en generell lösning för den stora massan.

4.3.3 Uttömt alla drogfria behandlingsmöjligheter:

Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret enligt SoL att förebygga och att

vidtaga vårdinsatser mot narkotikamissbruk. Detta kan bland annat innebära att

ansträngningar måste ha gjorts för att genomföra drogfri behandling, att det görs en noggrann

utredning av klientens bakgrund och problem inför behandlingen samt att då patienten blir

antagen i behandlingen skall vård och behandlingsplan upprättas i samråd med

metadonprogrammet och patienten. (Riktlinjer för svensk metadonbehandling 1997)

Hur man tolkar tidigare behandling är individuellt. Öppenvård vid specialiserade

narkomanvårdsenheter, vistelse på narkotikafri avdelning inom kriminalvården, LVM-hem

eller placeringar i familjehem eller på behandlingshem är några av alternativen.

Behandling med metadon ” Skall dock aldrig ersätta utebliven behandling som skall

genomföras i enlighet med SoL.” (Riktlinjer för svensk metadonbehandling 1997)

Mats Svensson på metadonmottagningen i Lund talar om hur ovanstående kriterium bedöms.

Han menar att det måste vara en viss längd på behandlingsförsöken:

”Man skall ha provat  många drogfria behandlingsförsök tidigare…… Om folk bara har varit

inne tre dagar på varje ställe, så räknas det inte. Då kan det vara som de har gjort bara för

att få metadon.” (Mats Svensson 01-04-03)

Patienterna som vi har intervjuat hade delade erfarenheter av tidigare behandlingsinsatser. En

av patienterna hade inte genomgått någon behandling alls, han säger:
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”Nej…det har jag aldrig gjort…men de räknar ju det här med fängelser lite grand som

behandling också. Så att man får lov att tillgodoräkna sig dem, och då har jag ju gjort ett

antal behandlingar.” (patient 3)

Patient två har genomgått flera behandlingsförsök i Norge innan han kom till

metadonprogrammet i Lund:

”Sex försök på drogfribehandling i Norge…/…/Längsta tiden jag var på behandling var tre

månader, det var ingenting för mig. Metadon är grejen för mig. Det är väldigt bra, jag har

suttit inne i 13 år liksom. Allt på grund av narkotikamissbruk. (patient 2)

Patient ett har genomgått en arbetsinriktad behandling, dock utan lyckat resultat:

”Det var en träningsbehandling inriktad enbart på arbete. Inga samtal eller sånt, bara

arbete. Kroppsarbete åtta timmar, det var en öppen behandling. Den fungerade under tiden

man var där. Man var där sex månader i stöten. De sex månaderna man är där, de är inte så

svårt. Då är man i en skyddad verkstad.”(patient 1)

En av patienterna vi intervjuade hade genomgått en behandling, en annan hade gjort sex

försök på drogfri behandling. Vidare hade en av de tre inte genomgått någon behandling alls,

utan enbart suttit i fängelse, vilket han uppgav räknades som behandling. Resultaten här

förvånade oss, då ett av kriterierna är att andra behandlingsmöjligheter ska vara uttömda

innan metadonbehandlingen. Detta verkar inte efterföljas. Vad innebär detta för individens

möjlighet till andra alternativ än metadon? Är det kanske så att ett kriterium väger så tungt att

ett annat inte blir lika viktigt att uppfylla? Om man som en av de intervjuade patienterna inte

genomgått några tidigare behandlingar alls, dvs. inte getts några alternativ till metadon, hur

vet man då att metadon är det bästa för honom?

Om det är så att en handling endast är rätt om det inte finns något alternativ som skulle ge

bättre konsekvenser, innebär detta att olika alternativ måste presenteras för att avgörandet om

vilken handling som är rätt skall kunna bestämmas. Metadonbehandling ska vara ett

erbjudande som finns till hands då andra alternativ är uttömda. Om individen inte fått

alternativ till andra former av drogfria behandlingar, hur vet han vad som är rimligt att klara
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av för just honom? Tar man ifrån individen en chans till ett ännu bättre liv, eller alternativ

med bättre konsekvenser? Tar man ifrån honom möjligheten att utföra den handling som är

rätt?

4.3.4 Patientens valfrihet:

Då behandlingen skall vara en frivillig insats skall patienten ha en acceptabel

valfrihetssituation. Detta skall bland annat innebära att patienten inte är häktad, intagen på

kriminalvårdsanstalt eller dömd till fängelsepåföljd. Det har förts en diskussion om att för

vissa patienter som  t ex varit intagna en lång tid i fängelse kunna göra undantag från detta.

När patienten är inskriven på metadonprogrammet har socialtjänsten det yttersta ansvaret för

denna och skall medverka till den sociala rehabilitering som behövs. (Riktlinjer för svensk

metadonbehandling 1997)

4.4 Målen med metadonbehandling:

Vi sak nu gå in på målen med metadonbehandlingen genom att jämföra dem i praktik och

teori.

Ett av målen med behandlingen är att stabilisera livssituationen för individen. En patient i ett

metadonprogram behöver inte längre bekymra sig om den illegala anskaffningen av narkotika.

Detta skall leda till att individen får bättre möjligheter att skaffa och klara av ett arbete. Att

minska kriminaliteten är ytterligare ett mål med behandlingen. Eftersom metadonet skrivs ut

av läkare och är kostnadsfritt behöver patienten inte begå brott för att för att få pengar till

droger.

I boken Narkomani, orsaker och behandling talar Jan Ramström (1983) om två huvudtyper av

målsättningar med metadonprogrammet. Han menar att båda dessa målsättningarna eller

grupper av målsättningar kan förekomma, men ibland dominerar den ena målsättningen helt.

1. Målsättningen är avkriminalisering och överhuvudtaget kontroll av missbruksgruppen. Här

finns ibland en föreställning om att metadonprogrammen kan minska missbrukets utbredning.

Vid utvärdering av program med denna målsättning intresserar man sig framför allt för

programmets förmåga att sänka kriminaliteten i missbruksgruppen.
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2. Målsättningen är den enskilde narkomanens rehabilitering. Förmågan att leda till social

anpassning oftast uttryckt i återgång till arbetslivet och ”ett bra liv” blir huvudfrågan vid

bedömningen av dessa program.  Målsättningen innehåller dock inte drogfrihet utan gäller i

allmänhet  social återanpassning och ”ett bra liv” inom ramen för metadonberoende.

Jan Ramström talar om tre olika kritiska perspektiv på legal narkotikaförskrivning som

metadon är enligt honom:

1. Ett programinriktat perspektiv som kritiskt granskar metadonprogrammet.

Jan Ramström menar att det svenska metadonprogrammet är välskött och framgångsrikt. Han

ställer sig dock lite tveksam då forskarna och behandlarna tillhör samma institution. Trots

detta anser han att det forskningsresultat man har kommit fram till är acceptabla.

2. Ett behandlingsideologiskt perspektiv.

När det gäller detta perspektivet är Ramström tveksam. Skall metadonberoende accepteras

som ett behandlingsmål? Hur mår egentligen de socialt anpassade, men metadonberoende

narkomanerna? Ramström hävdar att mycket få studier har undersökt detta.

Många ställer sig frågan varför metadonprogrammet inte redan från början inriktas på

avgiftning. Även om detta sker efter lång tid då social stabilisering inträtt skulle en sådan

målsättning ge behandlingsmetoden en mindre resignerad framtoning.

3. Ett socialt – samhälleligt (politiskt) perspektiv.

Behandlare inom den drogfria vården anser att de krav som måste uppfyllas för att man skall

få komma med i metadonprogrammet får många patienter att låta bli att anstränga sig i

drogfria program. Om dessa patienter går in i ett drogfritt program gör de det för att

misslyckas och därmed inför sig själva och omgivningen meritera sig för

metadonbehandlingen.

Ramström menar att de tre perspektiven hör ihop. Han menar att det t ex kan vara lättare att

kritisera ett behandlingsprogram än att kritisera saker som ligger på social eller samhällelig

nivå.
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Ramtröm avslutar sin diskussion med att ställa sig negativ till en utvidgning av det svenska

metadonprogrammet. Han menar att det är mycket som tyder på att underhållsbehandling med

metadon sedd i sitt totala sammanhang har allt för många negativa effekter. (Ramström 1983)

4.5  Målsättningen i praktik och teori

Målsättningen med metadonbehandling skall alltid vara ”missbruksfrihet, stabilisering och

rehabilitering. Tillämpningen av målen måste ske individuellt för varje patient…/…/En

person som missbrukat narkotika i 10 – 15 år behöver många års behandling.” (Riktlinjer för

svensk metadonbehandling, 1997). Angående dessa mål har vi genom våra intervjuer fått fram

följande varierande åsikter. Ingrid Fridolf talar om patienternas livssituation som fokus för

målsättningen, samtidigt som hon förespråkar större variation i programmet. Hon berättar

följande:

”Målet med behandlingen är att patienterna ska få ett bättre liv, bättre livskvalitet, slippa

förnedring, slippa utsätta sig för fara, slippa vara kriminella, slippa dö i förtid. Att de ska

slippa dö i förtid av heroin…/…/ Idealet hade ju varit att vi hade olika mediciner, alla är inte

lika även om de är heroinister. Jag tror inte det finns en enda medicinare i detta land som

varit lycklig med en enda blodtrycksmedicin. Men är du heroinist ska du bli lycklig med en

enda medicin och pedagogik. Det har jag svårt för…/…/Jag skulle vilja ha en större

behandlingsform med olika resurser. Tänk om vi haft så vi kunde lära vissa läsa och skriva, vi

har massor som inte har gått i skolan.” (Ingrid Fridolf, 01-04-27)

När det gäller en lyckad behandling talar Ingrid om individen och vad denne upplever som en

lyckad behandling:

”När patienten själv tycker att han/hon mår bättre, när de upptäcker att de har fått ett bättre

liv, och att… det tar ju lång tid, för vissa fungerar det aldrig…/…/ De behöver stödkontakt,

men det tror jag det är dåligt med, rent för lite och rent fel…/…/ Vi har en psykologtjänst som

inte är utannonserad än. Nu har vi en psykologstuderande som är här en förmiddag och en

eftermiddag i vecka. Tjänsten hoppas vi ska annonseras ut. Vi har haft en psykolog och en

kurator här, men inte längre, de tjänsterna är indragna.”
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Mats Svensson håller delvis med Ingrid rörande målsättningen. Med missbruksfria patienter

menar han missbruksfria med metadon:

”Målet är missbruksfria patienter…/…/Det var ett mer omfattande mål från början. Man

hade mer rehabiliteringssträvan, man hade patientgrupper. Det finns det ingen möjlighet till

längre.” (Mats Svensson, 01-04-03)

Roland Sjöberg på RFHL i Lund är mer kritisk till den rehabilitering som han menar att

metadonpatienterna i Lund saknar. Han tror att det behövs mer än det som finns:

”De behöver inte bara rehabilitering, de behöver någon som sparkar dem i häcken. Och det

är egentligen mer avancerad vård, därför i drogfri vård i familjehem där gör patienterna ju

saker själv, för när oron kommer, då de har varit drogfria ett tag vill de att det ska hända

någonting…/…/Metadonpatienterna, de får man ta och sätta upp vid frukostbordet och

handleda dem, lätt överdrivet alltså. Det är mer personalkrävande och dyrare vård.” (Roland

Sjöberg, 01-05-09)

En av de patienter vi intervjuade kände att han inte hade behov av någon ytterligare

rehabilitering:

”Man får rehabilitering om man vill ha det. Man ska ha en socionom från socialkontoret. Jag

har sagt nej till det för de kan inte hjälpa mig med någonting. Jag har väldigt bra kontakt

med min mor…/…/Du har ju din behandlare, har du problem kan du ju sitta ner och prata

med honom. Det gör jag ofta. Sitter och pratar med Mats, Mats är den bästa här.” (Patient 2)

En annan patient hade ett större behov av att ha någon att prata med:

”Vi har haft psykolog, nu har vi inte det längre. Det största problemet är att man inte har

någon att snacka med. Om man inte har någon att snacka med och man mår dåligt så blir det

ofta lätt att ta till droger.” (Patient 1)

Till skillnad från metadonmottagningen i Lund lägger Sönnarslövsgården ner mer tid på

rehabilitering och stödsamtal. Bodil Sjelén-Bull berättar hur bitar ur deras verksamhet

fungerar:
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”Klienten får stöd vad gäller tandvård, regelbunden kost och motion. Får stödsamtal en gång

per vecka…/…/Klienterna känner en trygghet i att vi här har enbart individuell vård och

behandling…/…/Positiva omdömen om patienter tar vi ofta i grupp. Vi pekar dock inte ut

enskild person i grupp, utan belyser istället klientens beteende i enskilda samtal. Detta leder

oftast till bättre stämning i klientgruppen. Ett måste är att kontinuerligt ta upp stämningar

och drogfrihet i grupp. Inte släppa taget!” (Bodil Sjelén-Bull 01-05-02).

Det finns olika mål med metadonbehandlingen. Ett av målen är att kriminaliteten ska upphöra,

eller i alla fall minska, bland opiatmissbrukare. Enligt socialstyrelsens rapporter är detta ett

mål som uppnås, då kriminaliteten hos heroinmissbrukare som är med i metadonbehandlingen

i Lund minskat drastiskt. Undersökningen visar att kriminaliteten i Lund minskat från 2,0 till

0.7 brott per person och år. (Denna siffra visar brott som är lagförda.) (SoS-rapport 1997:22)

Ett annat mål som ingår i Socialstyrelsens riktlinjer är rehabilitering och behandling. Enligt

personal och patienter i Lund är detta inte ett mål som prioriteras vilket enligt personal beror

på ekonomiska nedskärningar samt personalbrist. På grund av detta är det omöjligt att få till

stånd någon vidare form av rehabilitering, och tyngdpunkten har lagts vid att hålla patienterna

missbruksfria, det vill säga avhålla dem från andra droger än metadon. Man kan ställa sig

frågan om metadon är tillräckligt för att återanpassa en individ till samhället, hur viktig är

social rehabilitering? Personalen uppger att många känslor som varit försvunna hos

missbrukaren kommer tillbaks när de börjar med metadon. Detta bekräftas av patienterna som

upplever dessa bitar som svårhanterliga. Dock är detta inget problem som de får hjälp med i

den utsträckning som kan önskas. Vem ska man ställa till svars för dessa brister?

Socialstyrelsens direktiv är ganska klara om att rehabilitering och behandling ska ingå i

metadonprogrammet, det är kommunerna som brister i sin förmåga att efterfölja dem. Det

finns helt enkelt inga resurser. Ofstad (1982) ställer sig frågan om det är riktigt att ge

patienterna en del av behandlingen, och därmed uppnå en viss del av målet, när det inte finns

resurser att fullfölja andra delar som i det här fallet är rehabilitering. Är det en brist att det

som erbjuds patienterna inte på något sätt är individuellt anpassat? John S Mill menar följande

i boken Om frihet:

”Människonaturen är inte en maskin som kan byggas efter modell och sättas att fungera

precis på det sätt som avses därmed, utan den är ett träd som måste växa och utvecklas åt alla
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håll i enlighet med tendensen hos de inre krafter som gör den till ett levande väsen.”(Mill

1967 s. 67)

4.6  Synen på livslångt beroende av metadon hos intervjupersonerna.

Enligt riktlinjerna skall metadon vara en del av ett brett vårdprogram som ska ge möjlighet för

patienterna att utveckla ett socialt och psykiskt välbefinnande. Detta skall vidare leda till att

patienten kan sluta tvingas begå kriminella handlingar. ”På lång sikt bör behandlingen i de

fall där det är lämpligt syfta till att patienten förmår avsluta

metadonunderhållsbehandlingen.” (Riktlinjer för svensk metadonbehandling 1997)

I SoS rapport 1997:22 säger man dock följande ”Målet med behandlingen bör i de flesta fall

vara att avveckla metadonmedicineringen för den enskilde patienten."

Roland Sjöberg ställer sig negativ till livslångt beroende av metadon:

”Vi är negativa till metadon, även om vi inte är motståndare…/…/Jag tillhör dem, och folk

får tycka vad de vill, men jag tror att alla, ja, 99,9% av Sveriges befolkning kan leva drogfria

och må bra. Den dagen jag inte tror på det är det dags att byta arbete.” (Roland Sjöberg, 01-

05-09)

Mats Svensson är till skillnad från Roland positivt inställd till metadon. Han ser inget

dilemma i ett livslångt beroende:

”Jag ser inget dilemma i att gå på metadon livet ut. Inte när man har träffat de som går här.

Egentligen är tillvaron skit, men hade de inte metadon så hade de levt eländligare, gått under

och dött. Så ifall metadon kan ge dem en värdigare tillvaro, så får de väl vara beroende. Ett

liv med heroin är inget liv…/…/Om alternativet är döden så är svaret enkelt. Heroinisten kan

inte själv komma ifrån missbruket. Heroinet sitter kvar ända in i själen…/…/Om man tar

metadon i rätt dos kan man leva normalt. ” (Mats Svensson, 01-04-03)

Mats berättar också att det är sällan en patient trappa ner sitt metadon och när det görs är det

på patientens eget initiativ.
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Ingrid Fridolf har i likhet med Mats en positiv inställning till metadon. Hon har svårt att se

någon skillnad mellan metadon och insulin:

” Det är kanske den enda möjligheten för somliga. Och jag har väldigt svårt att inse vad det

är för skillnad rent medicinskt att behöva gå på metadon eller behöva gå på insulin. Är det

inte sjukdom som sjukdom?” (Ingrid Fridolf 01-04-27)

Bodil Sjerén-Bull på Sönnarslövsgården menar att om klienten mår bra och klarar av sitt liv

på ett för honom bra sätt, finns det ingen anledning att förändra detta, om denne vill ha kvar

metadon. Hon säger följande:

” Om klienten är HIV-positiv, mår fysiskt och psykiskt dåligt med dödsångest och liknande,

med klara av sin situation drägligt i metadonbehandling, så finns ingen anledning från vare

sig klient eller oss att lägga några värderingar på livslång metadonbehandling. Det viktigaste

för mig som behandlare är att före detta opiatmissbrukare får ett bättre och i övrigt drogfritt

liv.” (Bodil Sjerén-Bull 01-05-02)

Alla patienter vi intervjuade var tveksamma till om de skulle kunna sluta med metadon. Vissa

var dock mer negativa än andra. Patient ett var den som var mest positiv:

”Just nu vet jag inte, jag har sagt att jag skall ge det fem år, de är normal tid. Det beror på

vad som händer. Det enda som har gått till helvete sedan jag började med metadon är mina

tänder.” (patient 1)

Patient två hade betydligt svårare att se sig själv trappa ner och sluta med metadon:

” Nu ser jag ingen nedtrappning. Alternativet är att gå och göra en massa skit. (patient 2)

Även patient tre hade svårt att se något annat alternativ än metadon:

”Nä, men det tror jag inte. Man har ju sett dem som tagit metadon länge och sedan slutat. Då

har de ju börjat med heroin igen efter ett tag så… Nä… Men det är ju vissa det går bra för.

Somliga går det bra för med metadon. Jag menar jag kan inte se mig själv hålla på och

springa runt där uppe alltså, och ha tag i knark. Jag orkar inte med det längre.”(patient 3)
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Det mål som tas upp i SoS-rapporten 1997:22 och i riktlinjer för svensk metadonbehandling

tycks inte vara ett mål i praktiken. Nedtrappning sker på patientens eget initiativ, förutom i de

fall det handlar om ofrivillig utskrivning. Varken personal eller patienter på

metadonmottagningen i Lund ser livslångt beroende av metadon som ett problem. Personalen

anser att ett liv med metadon är ett bättre liv än ett liv med heroin. Patienterna tycker det

samma, men deras åsikt i denna fråga färgas också av deras rädsla för vad som kommer att

hända om de trappar ner. Hade en ökad rehabilitering och en mer omfattande behandling fått

patienterna att ta initiativet till nedtrappning av metadon? Skall man främja individens fria

vilja, att välja att inte trappa ner metadondosen, eller skall man istället välja att handla utefter

vad man bör göra, det vill säga följa riktlinjerna.

Ted Goldberg tar upp Charles Perrows teori  om officiella och operativa mål. Det officiella

målet är det som officiella dokument och offentliga uttalande från högt uppsatta personer

säger syftet, medan de operativa målen i en organisation är de verkliga målen som avläses

genom att se på vad människornas handlingar verkligen åstadkommer.(Goldberg 1999)

I det här fallet tycks det vara så att det officiella målet – nedtrappning av metadon – skiljer sig

från det faktiska målet i verksamheten. Det faktiska målet i detta fallet tycks vara att de skall

sluta använda heroin. I de flesta fall verkar detta innebära att livslång avhållsamhet från

heroin innebär ett livslångt beroende av metdon.

4.7 Metadonrelaterade dödsfall

Då det i intervjuerna har nämnts behandlingsmål som minskad dödlighet och minskad

kriminalitet ville vi undersöka närmre om detta överensstämde i verkligheten.

Att metadon kan rädda liv och förbättra livskvaliteten för narkomaner är dokumenterat från

många håll i världen. De heroinmissbrukare som deltar i programmet har en betydligt lägre

dödlighet än heroinmissbrukare som inte får denna behandling.

En annan effekt av metadonprogrammet är att missbrukaren kan lämna sitt destruktiva liv

med kriminalitet bakom sig. Istället för att jaga pengar till heroin, kan denne ägna sig åt att

leva ett mer ordnat liv. En jämn tillförsel av metadon håller opiattoleransen på hög nivå och
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förhindrar effektivt dödsfall i samband med injektion av heroin. Även om målet för

metadonbehandling är att narkomanen helt skall sluta med heroin är återfall inte ovanligt. Att

enbart skriva ut metadon till narkomaner sänker dock inte dödligheten. Det kan till och med

öka dödligheten, dels hos dem som behandlas, dels genom läckage av metadon till den

illegala marknaden. Detta har skett i Danmark, där man har funnit en anmärkningsvärt hög

dödlighet hos personer som varit i metadonbehandling (hos enskild läkare), dels en ökning av

metadonrelaterade dödsfall i Köpenhamn, där dessa dödsfall utgör cirka en fjärdedel av alla

opiatrelaterade dödsfall.

1998 hade inget dödsfall till följd av heroininjektion inträffat hos narkomaner som varit med i

metadonprogrammet i Stockholm. Nästan alla dödsfall i Stockholm som har inträffat till följd

av metadon har varit genom metadontabletter från sjukvården som använts i missbrukssyfte

eller i suicidsyfte bland personer som behandlats för olika smärttillstånd. Endast något enstaka

dödsfall finns rapporterat på grund av drickbart metadon som kommer ifrån

metadonprogrammet. (Fugelstad/Rajs 1998)

För att ett metadonprogram skall kunna sänka dödligheten krävs att programmet kompletteras

med socialkurativa åtgärder som ger narkomanen möjlighet att skaffa bostad, arbete eller

skola, så att den kan slussas in i ett missbruksfritt liv. (Fugelstad/Rajs 1998)

Dilemmat med metadonbehandling är dels att kunna erbjuda behandling till alla

heroinmissbrukare som inte klarar av att bli helt drogfria och på så sätt sänka dödligheten,

men samtidigt ha ett program som är väl kontrollerat och har resurser att verkligen ta hand om

de narkomaner som skrivs in samt ge dem en chans till ett bättre liv. Om inte detta fungerar

kommer dödligheten inte att sänkas och man riskerar läckage av metadon till den illegala

marknaden. (Fugelstad/Rajs 1998)

4.8 Sönnarslövsgården

Sönnarslövsgården är ett hem för vård och/eller boende (HVB-hem) med tio platser.

Verksamheten riktar sig till metadoninställda kvinnor och män och startade 1990. De bedriver

samarbete med samtliga metadonprogram i Sverige. Personalen är stor med samlad erfarenhet

och hög kompetens, ledningen är den samma sedan starten 1990.
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Sönnarslövsgården tar emot metadoninställda kvinnor och män med olika vårdbehov. De tar

även emot HIV-positiva och aidsdiagnostiserade. Det är heldygnsvård som bedrivs året runt. I

mötet med klienterna som sker dagligen arbetar Sönnarslövsgården med beteendeförändringar

för att bättre val än missbruksval skall fattas. Vidare arbetas det här med kognitiva

förändringar som gör att klienten bättre förstår konsekvenserna av sitt missbruk samt

attitydförändring som möjliggör respekt för sig själv och andra. De arbetar utifrån ett

salutogent perspektiv, det vill säga att stödja det friska. (www.sonnarslovsgarden.com)

Vi har i detta kapitel bl.a. tagit upp kriterierna och målsättningarna för metadonprogrammet.

Vi har med hjälp av citat försökt skildra hur verkligheten förhåller sig i förhållande till teorin.

5. Debatten i dagtidningarna under 2000 och 2001

Vi ska i detta kapitel titta på hur debatten har sett ut i dagstidningarna under år 2000 och

2001. Vad har varit aktuellt, och vad har man diskuterat gällande metadon?

Droger är ingen ren privatsak, på samma sätt som barnuppfostran och bilkörning inte är

områden där var och en gör som den vill. Så skriver Widar Andersson, debattör i Borås

Tidning 2000-01-21. Han säger också att regelverket på dessa och andra områden är skapade

för att skydda den enskilde och samhället. Widar Andersson menar att det är fel att söka

moraliska och fördömande förklaringar bakom de svenska droglagarna. Bakgrunden till den

restriktiva politiken är tvärtom djupt praktiskt och bygger på grundläggande analyser av vad

som ur social och ekonomisk synpunkt är mest kostnadseffektivt. Därför är narkotika

förbjudet, därför delar vi inte ut metadon hur som helst.

Privatisering av sjukvård och statliga företag diskuteras livligt. Widar Andersson menar att

debatten är överdriven, eftersom verksamheterna fortfarande omgärdas av ett offentligt

regelverk och av väsentlig offentlig finansiering. Andersson tycker att den mentala

privatiseringen är värre. Drogfrågan är ett exempel. Regeringens narkotikakommission där

Widar Andersson sitter med diskuterade, när artikeln skrevs, drogpolitikens brister och

förtjänster. Andersson menar att det finns många saker att uppmärksamma. En av de

viktigaste nyheterna är att Sverige har blivit ett riktigt ”pillerland”. Narkotikaklassade

läkemedel finns i stor utsträckning ute på gatorna.
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Det svenska metadonprogrammet har precis utökats efter beslut i Socialstyrelsen. Detta kan

vara bra menar Andersson, men de förutsätter att man skjuter till ordentliga sociala resurser

för stöd, boende och rehabilitering. Att bara ge metadon till missbrukare är enligt Andersson

rena döden. Metadonet hamnar på gatan, i London t ex är metadon den tredje vanligaste

drogen. Andersson avslutar artikeln med att poängtera att privat drogande dövar privata

problem och döljer offentliga tillkortakommanden. Med fler missbrukare i samhället kommer

fler röster att höjas för avreglering av drogmarknaderna och fler politiker kommer att valtala

på temat ”skyll dig själv”. Vi har alla menar Andersson, från nykterist till alkoholister och

narkomaner, allt att vinna på en drogpolitik som inte mentalt privatiserar drogfrågan.

(Borås Tidning 2000-01-21)

Under 2000 och 2001 har debatten kretsat mycket kring det nya preparatet Subutex som är ett

alternativ till metadon. Medlet Buprenorfin som är ett annat namn för Subutex godkändes i

början av år 2000 av läkemedelsverket. Medlet prövades av Beroendecentrum Syd vid

Mariakliniken i Stockholm. Markus Heilig chefsöverläkare på Beroendecentrum Syd är

mycket positiv till Subutex. Han menar att behandlingsmetoden innebär en ljusning för

heroinister som har en mycket hög överdödlighet på grund av överdoser. Det enda alternativ

de har är metadonprogrammet men där krävs minst fyra års missbruk för att få komma med.

Han uppger att en fördel med Subutex är att det ger mindre abstinensbesvär och är inte lika

beroendeframkallande som metadon.

(Arbetet 2000-01-25)

Jette Frederiksen debatterar i Helsingborgs Dagblad om metadonprogrammet. Enligt uppgift

finns det cirka 1100 narkomaner i Malmö och hälften av dessa är heroinister. I Malmö har

heroinisterna tredubblats under den senaste 10 års perioden och Frederiksen antar att det

samma har skett i Helsingborg. Helsingborg har nu fått en egen metadonklinik, men

Frederiksen förstår inte helheten av programmet. Förutom ett 40-tal inskrivna är ett tiotal

under utredning och 20-30 står i kö till programmet.

Det sägs att om man har gått på heroin i t ex 16 år, tar det hälften av tiden att bli av med

metadonet, alltså 8 år om man kan avvara det och inte behöver ta det livet ut. Frederiksen

menar att heroinisten får vänta flera år innan han får komma med i programmet och hinner då

med flera år på heroin om han inte dör på vägen. Men de som överlever hinner åtminstone att
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kvalificera sig rejält till metadonprogrammet för det är väl det som krävs, att man har varit

heroinist ett visst antal år.

Frederiksen ställer sig också frågan hur man skall göra med alla andra narkomaner. De som

går på amfetamin eller blandmissbrukare. Måste de gå över på heroin innan de kan få hjälp

med sitt missbruk? Debattören jämför ovanstående med ett skepp som har fått ett hål i skrovet

som i väntan på reparation har fått ett så stort hål i skovet att det hinner sjunka innan vi får

upp ögonen för det som händer. (Helsingborgs Dagblad 2000-06-20)

Överläkare Ola Thulin på metadonprogrammet i Lund anser att kriterierna för

metadonbehandlingen är förlegade och inaktuella. (Helsingborg dagblad 2000-11-16) Han

menar att många unga dör för att de inte uppfyller ålders- och tidskriterierna. Olika rapporter

visar att andelen narkotikamissbrukare är fler i dag än för 10 år sedan och de är i genomsnitt

yngre.  Antalet unga missbrukare och deras ”karriär” i dag är snabbare, det vill säga att de på

kort tid fastnar i tyngre drogmissbruk. Om fler får vård innebär det enligt Ola Thulin att en

stor samhällsekonomisk lönsamhet. Man får bort fler missbrukare från gatan, de begår färre

brott och belastar inte socialtjänsten och sjukvården på samma sätt. (Helsingborgs dagblad

2000-11-16)

Debatten under 2001 har bland annat handlat om att socialstyrelsen överväger att ge

läkemedelsverket regleringsansvaret för metadon. Kent Andersson och Widar Andersson

menar att socialpolitiska sambandet försvinner om regeringen godkänner detta. (Göteborgs-

Posten 2001-04-20) Metadon är omstritt i den narkotikapolitiska debatten. Diskussionen om

metadon är i stort en spegling av den konflikt mellan socialtjänst och sjukvård som finns

inbyggd i narkomanvården.

I dag är det socialstyrelsen som meddelar föreskrifter om vilka läkare som har rätt att skriva ut

metadon. Föreskrifterna tar också upp vilka missbrukare som är aktuella för

metadonbehandling. Anledningen till den stränga regleringen är de stora risker som är

förknippade med förskrivning av droger. För drygt ett år sedan fick polisen röja upp i

verksamheten vid Ulleråkers metadonfilial i Västerås. Kontrollen vid filialen var bristfällig

och metadonet spreds i vida missbrukskretsar.
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Det finns dock inga skäl att förneka att metadon, om det används kontrollerat och tillsammans

med utvecklade sociala stödinsatser, hjälper många heroinmissbrukare att frigöra sig från

heroin och misär. (Göteborgs-Posten 2001-04-20)

Debatten under 2000 och 2001 har bland annat kretsat kring hur man på bästa sätt bör hjälpa

heroinmissbrukare. Är metadon ett alternativ till ett liv som heroinmissbrukare, eller krävs det

andra resurser för att uppnå goda resultat? Debatten har under dessa år dominerats av en

negativ kritik gentemot metadonprogrammet på ett eller annat sätt. Widar Andersson menar

att endast  ge missbrukare metadon utan rehabilitering är dömt att misslyckas och hjälper inte

individen. Ofstad (1982) menar att orsaken till bristande insatser inte handlar om att det

reflekteras eller forskas för mycket, utan orsaken är att vi inte gör någonting på grund av att vi

vet för lite om hur andra har det och inte förmår eller vill leva oss in i deras situation.

Man kan ställa sig frågan varför inga förändringar skett gällande metadonbehandlingen trots

all kritik som uttryckts i media. Är det kanske så att de ansvariga för metadonprogrammet är

nöjda med det utfall de får? Är det rätt att låta heroinister få vänta flera år innan de kommer

med i programmet som Frederiksen tar upp? Hur länge skall de behöva vänta, vad är en

acceptabel tidsgräns? Ola Thulin överläkare på metadonmottagningen i Lund anser att

kriterierna för behandling är förlegade och bidrar till att många unga heroinister dör, då de

inte uppfyller kriterierna. Om man hade förändrat vissa kriterium, t ex fyraårsgränsen, hade

detta fått mindre negativa konsekvenser för heroinister som inte har missbrukat tillräckligt

många år för att få komma med i programmet?

6. LIVSSITUATIONEN  FÖRE  OCH  EFTER

METADONBEHANDLINGEN

Vi avslutar vår avhandlingsdel med ett kapitel rörande förändringar i livet för

metadonpatienterna. Vi börjar med att titta på de sociala förändringarna, därefter tittar vi på

de positiva och negativa effekterna av metadon.
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6.1 Sociala förändringar

Vi var intresserade av att se om, och i såfall hur, livet förändras för de som går på metadon.

Blir det några förändringar i livskvalitén hos metadonpatienter, och om ja, vilka är de? Mats

Svensson berättar att patienter som går på metadon ska kunna leva och må så bra som de

någonsin kan. Han menar också att om man tar metadon i rätt dos kan man leva helt normalt,

utan några synliga tecken på att man använder detta.

Ingrid Fridolf berättar om en patient som det gått bra för sedan han börjat med metadon:

”Vi har en liten  pojke, superkriminell, skrikig och bråkig, han har fått metadon i några år.

Han brukar säga att han gått från sjutton år till sextiofem år de senaste åren. …/…/Nu har

han sparat pengar på sin mammas konto, så att inte kronofogden tar dem, han har köpt bil,

håller på att ta körkort. Han har köpt kolonistuga…/…/Han åkte utomlands när han fyllde

fyrtio. Nu åker han till Ullared med sin mamma och de andra pensionärerna och handlar. Nu

är han klar på kriminalvården.”(Ingrid Fridolf  01-04-27)

Vi pratade med patienterna om hur deras liv såg ut innan respektive efter de kom till Lunds

metadonmottagning. Samtliga upplevde sin livssituation innan de blev antagna till

metadonprogrammet som väldigt negativ, med tex. fängelsevistelse och kriminalitet. Patient

ett säger följande:

”Jag hade ingenting. Jag visste inte på dagen var jag skulle sova på natten…/…/Idag lever

jag som vilken människa som helst, till och med tråkigare än en vanlig människa. Jag har

bostad idag, inget arbete, jag har förtidspension. Jag har ju fyra ungar att ta hand

om…/…/Vissa vänner är inte vänner mer än i drogsammanhang. De är inte svåra att göra sig

av med. Sedan är där de vänner som inte är så djupt nere i drogen, de är svårare att göra sig

av med.” (patient 1)
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I likhet med patient ett tycker patient tre att hans liv har förändrats avsevärt. Han säger bland

annat att det sociala livet är bättre:

”Då precis innan jag började med metadon hade jag försökt fixa det utan metadon, med en

tjej, vi fick en unge och så. Men det sprack i den där vevan när jag fick fängelse. Jag hade ju

ansökt då om att få metadon…/…/Jag har förändrats, det har jag ju. Som att jag har blivit

lugnare, jag kan sova på nätterna och jag vaknar utan att hjärtat liksom … ja, alltså, sådana

här grejor är borta, all ångest…/…/Att tänka på allt, att tänka på andra människor när de

fyller år och höra av sig och åka och hälsa på. Det är sådant man inte gjorde. Det är mycket

sådana grejor, sociala. Man har blivit mer social helt enkelt.” (patient 3)

Patient två är glad att livet har förändrats. Det finns en del bitar i livet som han inte är helt

nöjd med:

”Jag kostade samhället miljoner, jag gjorde bara villainbrott. Det är förfärligt för folk som

får inbrott hemma. Det tänker du inte på då. Du tänker bara att du ska ha pengar till dagens

dos…/…/Jag har aldrig betalt fem öre i skatt, aldrig. Jag har aldrig jobbat i hela mitt

liv…/…/Livet har förändrats mycket, jag gör ju aldrig en människa någonting. Jag har

studerat lite. När det gäller bekantskapskretsen har jag inte kommit så långt. De enda jag

känner är de som går här och några som säljer droger…/…/Situationen har blivit bättre, men

inte när det gäller vänskapskretsen men det jobbar jag på. Jag har en egen lägenhet nu. Jag

har ingen kontakt med mina gamla vänner.” (patient 2)

Det sociala livet förändras i de flesta fall till det bättre. När det gäller familjelivet säger

patienterna att de numera kan ta del av detta på ett annat sätt. Umgås med sina barn, föräldrar

och släktingar. Vad de däremot saknar är en vänkrets utanför missbruksvärlden. Många av de

vänner som de har tillhör det ”gamla” livet. Att slippa kriminalitet, fängelsevistelser och en

ständig jakt på droger, är något som de alla upplever väldigt positivt. Ur ett

samhällsperspektiv ter sig detta vara en positiv förändring, likaså ur ett individperspektiv.

Man kan ställa sig frågan vilken effekt som värderas högst, den samhälleliga eller den

individuella? Skulle de vara så att det är den samhälleliga effekten som värderas högst, kan

det vara förståligt att nöja sig med att få ner kriminaliteten och att få bort heroinisterna från
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gatan. Antar man istället att det är den individuella effekten som är den väsentliga bör man

kanske gå ett steg längre att hjälpa dem med de förväntningar samhället ställer på dem,

tex. arbete, bostad, grundläggande kunskaper som läs - och skrivkunnighet samt att hjälpa

dem att skapa ett socialt nätverk.

6.2 Positiva effekter av metadon:

De flesta vi har intervjuat är väldigt positiva till metadon och metadonbehandling. Detta

kanske kan förklaras med att intervjupersonerna till största delen är personal på

metadonkliniken i Lund och metadonpatienter. Några av de positiva effekterna som tas upp

frekvent ät att heroinisterna slipper fängelsestraff, inte behöver jaga efter droger och att de är

lugnare. En av patienterna säger följande:

”Jag har kommit tillbaka till ett normalt liv. För mig har det bara varit fördelar, jag svettas

inte av det. Vissa svettas kopiöst. Det är det billigaste alternativet i behandlingsform. Om du

inte "dealar" kan du aldrig slappna av. Då har man alltid det i tanken att man måste ha nya

droger…/…/Man får tillbaka många känslor. Heroin tar död på många känslor.”(patient 1)

I likhet med patient ett säger patient två att han kan leva ett normalt liv:

”Jag vill ha metadon för det blir man inte påtänd av. Jag är lika glad och nykter som du är,

och det förstår inte folk. Tyvärr…/…/Fördelen är ju att det tar bort suget från heroinet, jag

fungerar normalt. Jag slipper  kriminalitet. Jag kan leva ett normal liv det har jag inte kunnat

förut…/…/Det är väldigt viktigt att folk förstår att det sparar jätte mycket pengar.

Kriminaliteten upphör när man går på metadon. Samhället sparar ofantliga miljoner.”

(patient 2)

Patient tre talar om att han fått en andra chans i livet, men att han är medveten om att metadon

är en drog:

”Det finns så jättemycket fördelar det är som svart och vitt. Det är helvete och paradis. Man

får chansen att leva vanligt samtidigt som man…ja, samtidigt som du ändå har en drog i dig.

Det har du ju det går inte att komma ifrån…/…/Det är en så pass snäll drog ändå, det är även

heroin, så man kan ta den drogen ändå och funka ganska bra i samhället. Om man inte tar
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det så att man sitter och sover så är det inga problem. Det är ju ett sätt att komma tillbaka.

Jag lever ju på lånad tid. Hade jag varit ute och knarkat, det  hade jag inte orkat. Troligtvis

hade jag blivit alkoholist eller så hade jag tagit livet av mig.”(patient 3)

Roland Sjöberg på RFHL är, som kanske har framgått tidigare, inte så positiv till metadon.

Han ser dock en fördel med metadon:

”Heroinister dör på löpande band, det är bara frågan om när. På det sättet kan det väl vara

bra med metadon…/…/Metadonberoende blir av med sitt metdon om de åker fast. De blir av

med det direkt och så blir de isolerade i häktet och fruktansvärt sjuka. Det är bland det värsta

som kan hända en människa. Det vet de om, vilket innebär att de är stenhårt bundna till att

inte begå brott. Ur ett samhällsperspektiv är det kanske bra.”(Roland Sjöberg 01-05-09.)

Mats Svensson ser en del positiva saker med metadon:

”Metadonet påverkar inte sinnena som heroinet gör. Heroin gör en påtänd, metadonet gör en

inte påtänd. Metadon kan man få köra bil på och ni hade inte sett på en person om han tagit

metadon…/…/Metadon gör inte att man vill ha mer”(Mats Svensson 01-04-03)

Alla de intervjuade patienterna tar upp att de kan leva ett vanligt liv som en positiv effekt av

metadon. Det de menar med ett vanligt liv är kanske inte detsamma som gemene mans syn på

ett normalt leverne. Vad är ett normalt liv, hur definieras detta? Är det att gå till ett arbete

varje dag, att hämta barnen på dagis, att betala sina räkningar regelbundet på banken, eller är

det att slippa göra inbrott, slippa behöva jaga droger, slippa att ständigt gå omkring med en

oroskänsla inför hur dagen eller morgondagen skall se ut?

När man definierar ett gott liv, är det individens syn på ett gott liv som är av värde. Ofstad

(1982) skriver att ett liv ska vara gott rent upplevelsemässigt, det ska inte värderas som gott

utifrån en eller annan standard. Om metadonpatienterna själva upplever att de lever ett

fullvärdigt liv, finns det då någon anledning att ändra på detta?

6.3 Negativa effekter med metadon:
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De negativa effekterna av metadon är ofta rent fysiska. Det finns även negativa effekter som

t ex känslomässiga avtrubbningar. Kunskapen om de negativa effekterna är den samma hos

både de som är för och emot metadon. De lägger dock olika värderingar på vilken betydelse

de negativa effekterna har i individens liv.

Roland Sjöberg ser betydligt fler nackdelar med metadon än vad han ser fördelar:

”Du går på halvfart med metadon…/…/Dessutom är det så att de som har blivit

metadonberoende blir inte insläppta i samhället, det är ingen som vill ha dem. Socialtjänsten

är inte intresserade av att arbeta med folk som kommer in påtända, det gör de ju.

Fastighetsägarna är inte intresserade. Arbetsmarknaden släpper definitivt inte in dem. Utan

vad händer? Jo, du kan ta här i Lund t ex; de sitter nere på bänkarna vid posten och blir

tjockare och tjockare för varje dag som går och dricker öl…/…/Sedan påverkar ju metadonet

psyket. Där är ju ingen driftighet i dem. De studsar inte upp på morgonen och rusar till

arbetsförmedlingen. De kommer kanske upp vid halv elva tiden och så orkar de på sin höjd ta

sig ner till stationen och hamnar på parkbänken där och så köper de sex öl.”(Roland Sjöberg

01-05-09)

Han fortsätter:

”Oron försvinner ur kroppen, det är det som är syftet med metadon, men oro är det som

driver folk framåt, utan oro hade det inte blivit mycket gjort här i världen. Följaktligen blir de

håglösa, där finns ingen drivkraft. Den ena dagen blir den andra lik…/…/Metadon är värre

än heroin. Avtändningen på metadon är det värsta som finns. Sedan så klipper man ju

vingarna på de här personerna. Om man nu skall gå in på det rent filosofiskt.”(Roland

Sjöberg 01-05-09)

Patienterna ser även de nackdelar med metadon, oftast är det rent fysiska, men även

känslomässiga biverkningar förekommer. Patient ett säger:

” Svettningar….. Ibland kan det komma någon som har varit på konferens i Stockholm, som

säger att vi inte få dricka Red Bull, att vi inte får äta franskbrödbullar med vallmofrön. Det

ger utslag i urinprovet. Det är sådana små, små saker som är störiga.” (Patient 1)

Patient två talar om känslolivet som han menar påverkas av metadon:
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”Nackdelarna med metadon har med känslorna att göra. Du blir ganska känslosam, tyvärr.

Det är nackdelen. Man går alltid på en medicin. Man skulle gärna varit utan det.” (Patient 2)

Patient tre ser precis som patient ett de mindre sakerna som svårast:

”Det finns ju många nackdelar… det är ju sådana grejor som…ja, det är ju smågrejor i det

stora hela. Tex. viktökning och man svettas väldigt mycket och sådana saker, det är väl det…

sedan går det på det sexuella också.” (Patient 3)

I intervjun med Mats Svensson menar han att det är viktigt att metadon inte ges till vem som

helst eftersom det är starkt beroendeframkallande:

”Man får biverkningar av metadon, men det får man av både metadon och heroin…/…/Man

blir jävligt beroende av det, lika beroende som av heroin. Därför är det extremt noga vem

man ger metadon. Ingen ska få metadon som inte redan är beroende av opiater…/…/Man blir

trög i magen, man kan bli svettig, somliga går upp i vikt och man kan bli impotent.” (Mats

Svensson, 01-04-03)

De fysiska nackdelarna med metadon är de som det pratas mest om. Patienterna upplever dem

som acceptabla då de jämför med effekterna av heroin; de flesta tycker inte att biverkningarna

är så allvarliga. De negativa effekter som patienterna berättar om verkar trots allt genomsyras

av en positivistisk, eller i alla fall inte en alltför negativ, syn på de negativa effekterna. Man

kan anta att detta beror på att patienterna jämför de negativa effekterna av metadon med de

negativa effekter – både sociala, fysiska och känslomässiga – de upplevde under sitt

heroinmissbruk. Om man antar att en metadonpatient har ett heroinmissbruk som enda

alternativ, så kan man se till det faktum att ett beroende av metadon ger mer positiva och

mindre negativa konsekvenser än vad ett opiatmissbruk gör, även om metadonet har vissa

negativa effekter. Enligt utilitaristiskt tänkande finns då inga tvivel om att beslutet att använda

metadon istället för att missbruka heroin är det enda rätta.

7. RESULTATSAMMANFATTNING
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Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka om metadonbehandlingen var etisk försvarbar

genom att jämföra den i teori och praktik. För att få svar på detta, ställde vi bl.a. frågan om

livet förändrades för metadonpatienterna och i så fall hur. Genom att intervjua olika personer

har vi fått fram att livet till stor del förändras, och att förändringen upplevs av patienterna som

positiv. Även om en hel del förändringar är positiva så finns det även negativa inslag. Många

känslor som varit borta under heroinmissbruket aktualiseras med metadon, vilket patienterna

upplever som svårhanterligt. Dessutom finns det negativa biverkningar av metadon såsom

svettningar, förstoppning, impotens och viktökning.

När det gäller frågan om kriterierna uppfylls råder det delade meningar. Kriteriet ”tidigare

vårdinsatser” är en bedömningsfråga enligt personal på metadonmottagningan i Lund. En av

de patienter vi intervjuade uppgav att han aldrig gjort några försök att bli drogfri innan han

började med metadon, han menade att hans fängelsevistelser räknades som behandling och

därmed var kriteriet uppfyllt. Eftersom detta kriterium är en tolkningsfråga är det svårt att

säga om det uppfylls. När det gäller kriterierna ”ett fyraårigt dokumenterat missbruk” och

tjugoårsgränsen är detta något som man aldrig gör undantag på, vilket bör innebära att de

alltid uppfylls.

När det gäller målsättningarna med metadonbehandlingen, och om dessa överensstämmer i

teori och praktik fann vi att så var inte alltid fallet. Vi upptäckte att den rehabilitering som

skall vara en del av metadonbehandlingen inte finns i den utsträckning som skulle behövas

och som även står i målen. Ekonomiska indragningar har lett till att både psykologtjänst och

kuratorstjänst har dragits in på metadonmottagningen i Lund. Detta är något som främst

verkade oroa personalen, men även patienter uttryckte behov av att ha någon att prata med.

Vi ställde oss också frågan om det var etiskt försvarbart att ersätta ett beroendeframkallande

medel med ett annat. Enligt personalen på metadonkliniken i Lund var svaret mycket enkelt;

om det enda alternativet var döden fanns det inget moraliskt dilemma. Widar Andersson

hävdar däremot i en av sina debattartiklar att det är rena döden att bara ge metadon till

missbrukare, då det krävs ordentliga sociala resurser för t ex rehabilitering och stöd för att

metadon skall ge ett riktigt resultat.
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Huruvida metadonbehandlingen är etisk försvarbar är en fråga som är svår att svara på. Vi har

kommit fram till att den kan vara det i vissa fall under förutsättning att social och mental

rehabilitering erbjuds

7.1 Slutdiskussion

Metadon är ett omdiskuterat ämne, och har varit så i perioder. När vi började vår

undersökning hade vi ingen klar åsikt om var vi stod i frågan om metadonets vara eller icke

vara.

Det är svårt att ta ställning till metadonunderhållsbehandling, då den visat sig vara mer

komplex än vad vi först trodde. Vad som förvånade oss var att målsättningen ansågs vara en

utopi bland personalen. Det verkar inte längre vara något man strävar efter, då resurser inte

finns för att uppfylla dessa. Det var lätt att fångas av den positiva syn som patienterna hade då

det gäller metadon. Man vill gärna tro att metadon är räddaren i nöden som ska ta bort allt

lidande och all misär från individen. Men det finns sällan något som är helt och hållet positiv,

man bör se på saker från olika vinklar för att få en enhetlig bild. Att försköna och försvara en

behandling som inte används på rätt sätt hjälper inte någon. Kritik behövs för att kunna

vidareutveckla saker till det bättre. Metadonbehandlingen behöver utvecklas till det bättre

enligt oss, det vill säga kompletteras med rehabilitering.

Även om målsättningarna inte uppfylls är det viktigt att se till helheten. Vi tror att

rehabilitering är ett måste för att metadonbehandlingen ska få sin fulla effekt. Det vill säga att

ge en människa metadon och nöja sig med detta, innebär att man inte fullföljer det man

påbörjat. Ett socialt liv är så mycket mer än metadon, det innefattar både vänner och daglig

livsföring som inte är en självklarhet om man varit heroinmissbrukare. Att inte ge dessa

människor chans till social och känslomässig utveckling, utan förvänta sig att de ska klara av

denna uppgift själv, är att förvänta sig för mycket.
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Genom att ge heroinisterna metadon, tar man bort möjligheten till ett drogfritt liv? Är det ens

något som patienterna eftersträvar? Eller är det så att de vill bli fria från kriminalitet,

fängelsevistelse och dylikt, utan att bli fria från sitt drogberoende? Metadon skall vara den

sista utvägen, när alla andra behandlingsmöjligheter är uttömda. Vi ställer oss frågan om det

verkligen ser ut så i praktiken. Då det gäller tjugoårsgränsen tycker vi att detta är en låg ålder

då metadon är så pass beroendeframkallande som det är. Att göra en tjugoåring beroende av

metadon anser vi vara oetiskt, då vi menar att andra utvägar alttid bör prövas först. Sedan kan

man ställa sig kritisk till om det är mer försvarbart att göra en äldre person beroende av

metadon när behandlingen ofta blir livslång.

Angående livslång behandling av metadon anser vi detta vara ett problem. Vi menar att målet

alltid bör vara metadonfria patienter. Att som i SoS-rapporten skriva att målsättningen i de

flesta fall bör vara metadonfria patienter, innebär att man redan där är fri att välja bort en del

av patienterna. Innebörden i orden ”bör” och ”de flesta fall” ger utrymme för tolkningar som i

praktiken kan innebära att nedtrappning inte blir ett mål som eftersträvas.

Är det etiskt försvarbart med metadonbehandling trots brister i programmet? Vi anser att

svaret på denna frågan är ja, i de fall där alla andra behandlingsmöjligheter är uttömda och då

enda alternativet till metadon är ett fortsatt heroinmissbruk. Detta då metadonbehandling ger

möjligheter till ett liv med mindre negativa konsekvenser än livet som heroinmissbrukare.

Även om metadon för många innebär ett livslångt beroende är konsekvenserna fortfarande

mindre negativa, det vill säga minskad kriminalitet, minskad dödlighet, större livskvalitet

m.m.. De kriterier och de målsättningar som finns bör följas för att denna form av behandling

skall uppnå sina syften. Det kan hända att målsättningarna och riktlinjerna inte är rättvisa för

individen, men då får man gå ett steg längre, det vill säga förändrade eller i alla fall

modifierade riktlinjer och målsättningar. Kanske är det viktigt att hitta någon form av

individuella lösningar i metadonprogrammet, då det trots allt är individer det handlar om.

Viktigast av allt anser vi är att ge metadonpatienterna social och mental rådgivning samt

känslomässigt stöd samtidigt som metadon delas ut.

Det är svårt att ställa sig alltför negativ till metadonunderhållsbehandling, däremot är det lätt

att vara kritisk till sättet det används på. Det är ingen behandling i ordets rätta bemärkelse.

Patienterna kommer dit, de får sitt metadon och sedan går de hem. Vari ligger behandlingen i

detta? Det är detta vi ställer oss kritiska mot. Vi menar att dessa människor behöver
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omfattande stöd och rehabilitering för att kunna få ett för individen acceptabelt liv. I

riktlinjerna står det tydligt att metadon är en del av ett brett vårdprogram som ger möjlighet

att stabilisera patientens sociala och psykiska situation. Som det ser ut nu finns det inga

resurser att uppfylla målen. Vi är inte negativa till metadonbehandlingen, däremot är vi

negativa till sättet det används på.
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BILAGA 1

Intervjufrågor till patienterna på metadonmottagningen i Lund

Inledande frågor:

1. När började du använda droger?

2.   När började du med heroin

3. Hur länge har du varit i metadonprogrammet?

Behandling:

4. Vilka tidigare behandlingar har du genomgått?

5. Varför har dessa inte fungerat för dig?

6. Vad fick dig att ta steget att söka till metadonprogrammet?

7. Fick du vänta länge innan du fick komma med? Om, ja vad gjorde du under tiden?

8. Tycker du kriterierna för att få komma med är rimliga?

9. Hur upplevde du inställningsfasen med metadon?

10. Förutom metadon, får man någon annan form av rehabilitering?, t ex stödsamtal?

11. Vad finns det för fördelar med metadon?

12. Vad finns det för nackdelar

13. Hur tycker du det känns att behöva komma hit här regelbundet?

14. Hur är stämningen mellan er som går på metadon?

15. Har du haft något återfall sedan du började här?

16. Använder du andra droger vid sidan om metadon? Hur mycket?, Vilka?

17. Dricker du alkohol? Hur mycket?, Hur ofta?
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18. Hur tycker du drogtesterna fungerar?

Social situation:

19. Beskriv hur dit liv såg ut före metadonbehandlingen? Arbete, bostad, familj, vänner?

20. Hur har dit liv förändrats sedan du började med metadon? Arbete, bostad, familj, vänner?

21. Hur påverkas ditt vardagliga liv av metadon?

Hälsa:

22. Har du några biverkning av metadon?

23. Hur tycker du att din hälsa har påverkats av metadonbehandlingen? Bättre, sämre,
oförändrad?

Framtiden:

24. Tror du att du kommer att trappa ner och helt sluta med metdon i framtiden? Har du
försökt trappa ner någon gång? Om ja, hur gick det?

25. Vad har du för planer inför framtiden?
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BILAGA 2

Frågor till övriga intervjupersoner

¤ När startade denna metadonbehandling?

¤ Hur många är ni som arbetar här?

¤ Hur många patienter har ni just nu? Vad är taket för intagning?

¤ Vem får metadonbehandling, vilka kriterier har ni?

¤ Vem ansvarar för behandlingen juridiskt?

¤ Vad har ni för mål med behandlingen? Har målen förändrats sedan metadonbehandlingen
startades?

¤ Hur tycker ni målet fungerar? Uppnås det?

¤ Vad anses som en lyckad behandling? När skrivs man ut?

¤ Hur många av de som får behandling stannar till behandlingens slut?

¤ Vilka orsaker kan finnas för ofrivillig avbruten behandling?

¤ Hur ser ni på användandet av andra droger under behandlingen?

¤ Hur ställer ni er till livslång behandling med metadon?

¤ Hur har metadonprojektet förändrats under åren?

¤ Hur länge får en patient behandling med metadon i snitt? Vad är den längsta
behandlingstiden man kan få?

¤ Hur vanligt är det att man trappar ned sitt metadon?

¤ Det talas om att taket för intagning av metadonpatienter skall tas bort, vilka konsekvenser
kan det att få? Positiva/negativa?

¤ Vad är syftet med att hålla metadondosen hemlig för patienterna?
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¤ Finns det några direktiv från socialstyrelsen, att en viss procent av patienterna måste bli
drogfria för att man skall få fortsätta  med programmet?

¤ Vad är er uppfattning om hur många som får stödkontakt i samband med
metadonbehandlingen?

¤ Hur ser ni på behandlingshem som har total avhållsamhet från alla droger som mål? Är detta
en utopi?

¤ Hur ser ni på behandlingshem för metadoninställda patienter?

¤ Hur fungerar det när man hämtar sitt metadon på apoteket?

¤ Dricker man fortfarande metadonet vid apoteksdisken? Ge gärna exempel.

¤  Har ni någon speciell metod ni arbetar utifrån?

¤ Hur tycker ni att livet förändras för de som får metadon? Exempel?

¤ Skulle ni vilja berätta om exempel på personer som lever i ordnade sociala situationer?

¤ Vad säger patienterna om att komma till kliniken varje dag?, ge gärna exempel.

¤ Vilken typ av frågor är det som är aktuella i er personalgrupp?

¤ Vad är det för frågor som väcker diskussion er emellan?

¤ Vad är det som är svårast i ert jobb? Ge gärna exempel.

¤ Hur ser ni på det att det finns de som betraktar metadon som legal narkotika?

¤ Har ni några egna reflektioner kring er jobb?
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