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ABSTRACT

The purpose with this essay, was to examine if the drugpolitical policy related to the

development of the methadon treatment in St: Lars in Lund versus the Socialphsytiatric clinic

in Roskilde. We wanted to compare the rehabilitation methods and by that, emphasise

possible simularitys and differenses. We choose to work with the following questions:

Ø In what way does the drugpolitical policy effect the development of methadon treatment

in Sweden verses Denmark?

Ø How does the purpose of the methadon treatment compare with the drugpolitical goals in
each country?

Ø How is the methadon treatment developed in St: Lars in Lund verses the Socialpshytiatric
clinic in Roskilde, when it comes to criterions, controls, other abuse on the side,
defections and discharges?

The purpose had to end the means of the choise of method, wich became the intervju. We
intervjued five persons, three from Sweden and two from Denmark, all with attachments to
the methadon treatment program. We also used litteratur, rapports and information from
different websites on the Internet.

Our conclusions of the two rehabilitation methods are, that a drugfree society and ”harm
reduction”, affects and shapes the two establishments even if they look identical on the
outside. The methadon treatment, which in both countrys is named as “ad modum Dole –
Nyswander”, has dispite the same origin, big differenses.
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FÖRORD

Vi tyckte det skulle vara intressant att få kunskap om hur S:t Lars metadonmottagnings

behandlingsverksamhet var utformad och vi fick då idén om att skriva en komparativ c-

uppsats. Detta ledde fram till vår komparativa studie mellan S:t Lars metadonmottagning i

Lund och Socialpsykiatrisk klinik metadonbehandling i Roskilde. Det har varit arbetsamt, för

oss, vid översättning av det danska skrift- och talspråket men vi har försökt att vara så

korrekta som möjligt. Vi vill rikta ett stort tack till:

Alla våra respondenter för att ni tog er tid och bidrog med information och egna åsikter. Ett

speciellt tack till Bengt Wennermark, som har varit en inspirationskälla samt bifogat en hel

del textmaterial och lästips. Vi vill även lyfta fram Annette Kornerup-Nielsen, som avsatte

flera timmar till vårt förfogande i samband med intervjun vid vårt besök i Danmark.

Ett extra tack till vår handledare, Mats Hilte, för tips på möjlig respondent, textmaterial samt

konstruktiv kritik, vilket har varit till stor hjälp i vårt arbete med uppsatsen.

Grethe Andersson, Bente Sjöqvist och Anna Wirén för hjälp med översättning av text.
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1 INLEDNING

1.1 Introduktion till problemområdet

Narkotikan är ett stort samhällsproblem som för med sig konsekvenser ur bland annat socialt,

psykologiskt och politiskt perspektiv.

I Sverige är målet för narkotikapolitiken ett narkotikafritt samhälle. Sverige för en restriktiv

narkotikapolitik som skiljer sig från de flesta andra länder i Europa. Det svenska samhället ser

narkotikan som ett ekonomiskt problem när det gäller kriminalitet, dödlighet och

narkotikarelaterade sjukdomar.(Olsson & Stymne, 1997, s 162). Ett samhälle, som för en

restriktiv politik och som inte accepterar narkotikan i någon form anses vara prohibistiskt.

Prohibition  bygger på att allt icke medicinskt bruk av narkotika är förbjudet.(Goldberg, 2000,

s 244).

Narkotikan har aldrig haft någon kulturell förankring i Sverige. Det svenska samhället är

formellt, när vi talar om förhållandet mellan stat och individ. Den enskilde individen får

vanligtvis foga sig och kan inte avvika på legal väg, från de gällande reglerna i landet. All

hantering och allt bruk av narkotika är kriminaliserat i Sverige. När metadonet introducerades

i substitutionsbehandlingen av opiatmissbrukare i mitten på 1960-talet, möttes behandlingen

av stora motsättningar. Det ena lägret förespråkade behandlingen som en erkänd metod,

medan kritikerna ansåg det vara en legalisering av narkotika. Trots motsättningarna är

metadonprogrammen idag en permanent verksamhet i landet. Påverkar Sveriges

narkotikapolicy metadonbehandlingens utformning i dess helhet? Genomsyras behandlingen

av denna policy, när man beslutar om intagningskriterier, kontrollåtgärder, sidomissbruk,

avhopp och utskrivningar? Kan Sveriges metadonbehandling för missbrukare strida mot de

narkotikapolitiska målen?

Metadonet liksom andra opiater är beroendeframkallande, men abstinensbesvären är inte lika

kraftiga. Verkningstiden är den viktigaste skillnaden mellan metadon och andra opiater.

Metadonets verkningstid är på 36 – 40 timmar medan morfinets verkningstid endast är på sex

till sju timmar. Om metadonet ges utspätt i till exempel juice eller saft och drickes en gång per
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dag uppstår inga ruseffekter.(Socialstyrelsen, 1997, s 11). Opiat är ett läkemedel vilket

innehåller opium.(Bonniers Compact lexikon, 1997).

I Danmark har man ett annat förhållningssätt ”harm reduction”. Begreppet kan översättas med

skademinskning.(Goldberg, 2000, s 308). Utgångspunkten i Danmark är att

narkotikaproblemet inte kan avskaffas och att insatserna stället skall inriktas mot att begränsa

spridning av narkotika samt att minska de skador som följer med missbruket. Insatserna för att

begränsa missbruket får inte göra mer skada än nytta och alltså inte medföra större

skadeverkningar för missbrukaren eller för samhället än missbruket som sådant. Betoningen

läggs på att individen ska vara välinformerad för att kunna fatta egna beslut. Målet med

Danmarks narkotikapolitik är harm reduction.(Ege, 1998).

Insatserna mot narkotikan i Danmark inriktar sig, till skillnad från Sverige, på hantering och

smuggling av narkotika och inte på ”gatumissbrukaren”. Man har inte heller kriminaliserat

bruket av lätta droger, som till exempel cannabis. Även om metadonbehandlingarna, i

Danmark, idag har riktlinjer och ramar så är detta en ganska ny företeelse. Uppstramningar

skedde i mitten av 1990-talet och innan dess hade allmänläkarna ordinationsrätten av

metadon. Även i Danmark är metadonbehandlingen en permanent verksamhet.

Metadonbehandlingen anses dock vara ett behandlingsalternativ av flera. Påverkar Danmarks

narkotikapolicy, vilket kan innebära en form av legaliseringspolitik, synen på

metadonbehandlingen i Danmark? Kan denna politik medföra att man inte använder sig av

kontrollinsatser i behandlingsarbetet och samtidigt sänder signaler om att ett

narkotikamissbruk kan vara accepterat?

1.2 Syfte och frågeställningar

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om Sveriges och Danmarks narkotikapolicy,

inverkar på utformningen av S:t Lars metadonprogram respektive Socialpsykiatrisk kliniks

metadonbehandling. Vi vill jämföra de två behandlingsmodellerna och därigenom lyfta fram

skillnader och likheter.

Vi har valt att fördjupa oss i följande frågeställningar:

• På vilket sätt påverkar narkotikapolicyn utformningen av metadonbehandlingen i

Sverige respektive Danmark?
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• Hur överensstämmer metadonbehandlingens syfte med de narkotikapolitiska målen i

respektive land?

• Hur är metandonbehandlingen utformad på S:t Lars i Lund samt Socialpsykiatrisk

klinik i Roskilde, när det gäller intagningskriterier, kontrollåtgärder, sidomissbruk

samt avhopp och utskrivningar?

2 METOD

 

 2.1 Val av metod och urval

Vi har valt att använda oss av befintligt material så som böcker, rapporter samt en icke

slumpmässig kvalitativ metod – intervjun. Vi har gjort en komparativ studie, av S:t Lars

metadonmottagning i Lund och Socialpsykiatrisk kliniks metadonbehandling i Roskilde.

När vi benämner den som en komparativ studie lutar vi oss mot Knut Halvorsen beskrivning.

(1992, s 68). Halvorsen menar nämligen att en studie skall specifikt benämnas som

komparativ, när den baseras på jämförande undersökningar mellan olika länder. I analysen

använder man sig inte, enligt Halvorsen, av olika teorier, istället jämför man relevant data.

Därigenom utmönstrar sig likheter och skillnader vilka gör att man kan komma fram till

förståelse/förklaring hur - som i vårt fall - narkotikapolicyn i Sverige och Danmark har

påverkat utformningen av metadonbehandlingarna i de båda länderna. Vår utgångspunkt är att

försöka urskilja likheter och skillnader i ländernas behandlingsmodeller, jämföra

behandlingarna samt se om respektive lands narkotikapolicy har inverkat på verksamheternas

utformning i Lund och Roskilde. En komparativ studie är att föredra, enligt Halvorsen, när

man skall analysera olika effekter av till exempel social- och vårdpolitiska åtgärder i två

länder.

 Datainsamlingen kommer bland annat att göras vid förutbestämda besök på S:t Lars

metadonmottagning och Socialpsykiatrisk kliniks metadonbehandling. Vår intention var att, i

respektive land, få intervjua personer med olika yrkesfunktioner vilka skall ha någon form av

anknytning till metadonbehandling. Vi bandade, efter medgivande, våra intervjuer detta för att

få ett så fullständigt samt korrekt underlag till vår uppsats som möjligt.
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 Efter telefonkontakt med personal på mottagningarna beslutade vi oss för att sammanlagt

intervjua sex personer, varav två som arbetar som behandlare på S:t Lars metadonmottagning

i Lund och två behandlare på Socialpsykiatrisk klinik i Roskilde. Utöver dessa ville vi

intervjua två nyckelpersoner i respektive land. Detta urval valde vi för att få en så heltäckande

bild av behandlingsmodellerna som möjligt. Samtidigt var vi medvetna om att urvalet var

begränsat och styrt utifrån dessa olika yrkesrollers syn på behandlingarna. Vi var medvetna

om att det kunde finnas många andra variabler så som till exempel ländernas narkotikahistoria

och kulturella skillnader, vilka också kunde ha betydelse för hur metadonbehandlingens

utformning i respektive land. Men med tanke på arbetets omfattning samt tidsbegränsning,

valde vi att göra denna avgränsning. Vi var också medvetna om, att även våra tolkningar av

intervjumaterialet kunde spegla uppsatsen till en viss del.

 

 Som vi tidigare har nämnt, valde vi medvetet personal från de två metadonbehandlingarna

samt aktörer på beslutande och rådgivande nivå. Vårt val föll på en nyckelperson på

Socialstyrelsen, när det gäller metadonbehandling i Sverige, Bengt Wennermark och

Narkotikarådets ordförande i Danmark, Preben Brandt. Vi har med andra ord gjort ett

strategiskt urval.(Trost, 1997, s 105f). Detta innebär att vi får variation i urvalet av

respondenter och i vårt sammanhang är detta viktigt när det handlar om en komparativ studie.

 

 I initialskedet av vårt uppsatsarbete hade vi, utifrån vårt syfte, en tanke om att kvalitativt

intervjua ett antal anställda som på något sätt hade anknytning till metadonbehandlingen i

Lund respektive Roskilde. Vi ville använda oss av en intervjuform i en mer nära interaktiv

form vilket skulle gynna vår avsikt med uppsatsen. Eftersom vår förhoppning var att, vi

genom intervjuerna, eventuellt skulle kunna urskilja likheter och skillnader i de två

behandlingsmodellerna detta genom att använda oss av den interaktiva kvalitativa

intervjuformen. Den kvalitativa metoden, går på djupet istället för på bredden, och söker

beskriva tillvaron så som respondenterna, de intervjuade, genom sin yrkeserfarenhet upplever

den.(Trost, 1997, s 105f).

 

 Det som vi ovan skildrat, att vi måste nyttja kvalitativa intervjuer för att så långt det går,

kunna uppfylla vårt syfte, förstärktes när vi tagit del av hur Jan Trost (Trost, 1997, s 15f)

beskriver skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod. För att förstå människors sätt att

resonera och reagera, eller för att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är,

enligt Trost, kvalitativ studie rimlig. När man som vi, är ute efter att försöka synliggöra
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likheter och skillnader i två behandlingsmodeller samt jämföra dessa och även se på vilket sätt

Sveriges respektive Danmarks narkotikapolicy eventuellt har inverkat på utformningen av

behandlingen, är den kvalitativa intervjuformen att föredra.

 

 Vi tror att vårt val av metod ger det bästa resultatet för vårt ändamål, och vi anser att syftet

med uppsatsen måste vara avgörande för vilken metod man använder sig av. Även här lutar vi

oss mot Trost, som hävdar att: ”Slentrian eller tradition skall inte avgöra, inte heller socialt

tryck. Det senare kan många gånger vara nog så starkt i riktning mot kvantitativa studier. De

betraktas inte sällan som mera riktiga och mera tillförlitliga”.(Trost, 1997, s 7).

 

 2.1.1 Förberedelser och utformning av intervjuguide

 

 Då vi beslutat oss för att använda intervju som metod, började arbetet med att utforma en

intervjuguide. När vi kommit så här långt var det dags att ta ställning till vilken form intervjun

skulle ha. Vi uteslöt omgående den strukturerade formen, vilken nästan kan liknas vid en

enkät. Denna form kan kännas starkt hämmande på både intervjuaren och respondenten i

försöket att få en naturlig kontakt och skapa ett naturligt samtal, då man är begränsad av fasta

frågor och svar.(Trost 1997, s 19f).

 

 Nu stod valet mellan halvstrukturerad form, vilken är en lite friare form, och den helt

ostrukturerade, vilken fungerar som ett regelrätt samtal. Den helt ostrukturerade intervjun har

formen av ett vanligt vardagssamtal mellan två lika parter, vilket också är uteslutet då vi har

vissa bestämda ämnesområden som vi vill ha svar på. Undersökningens syfte får styra valet,

och i vårt fall blev det en halvstrukturerad intervju, med en frågeguide att gå efter, men som

dock ger möjlighet för avvikelser om respondenterna så skulle behaga. Fördelarna med den

halvstrukturerade intervjun är dels att man reducerar informationsmängden till att till största

del innefatta sådant som är av intresse för frågeställningen, och dels att man kan ställa samma

frågor till ett större antal människor.

 

 Intervjuguiden bör utformas enkelt och övergripande men samtidigt så omfattande som

möjligt. Jan Trost (1997, s 19f) varnar för alltför detaljerade guider han menar att det är

meningslöst att belasta respondenterna med ändlösa, detaljerade frågor, samtidigt som man

måste sträva efter att få en balans i samtalet. I utformandet av intervjuguiden, med vårt syfte i
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tankarna, tog vi del av litteratur rörande vårt ämnesområde och därigenom växte våra

intervjuguider fram (se bilaga 1, 2 och 3).

 

 2.1.2 Genomförande av intervjuer

 

 Hur vi fick tag på respondenterna varierade. Vi kontaktade, per telefon,

avdelningsföreståndaren och sjuksköterskan Mats Svensson på metadonmottagningen S:t Lars

i Lund. Han var mycket positiv till att ställa upp på en intervju och kunde även tänka sig att

göra en förfrågan bland övrig personal, om någon av dessa kunde tänka sig att ställa upp på en

intervju. Men först var vi tvungna att skriftligt ansöka om tillstånd, för genomförandet av

intervjuerna, hos Mats Svenssons chef Torvald Höjerback på medicinskt centrum, S:t Lars i

Lund. Vid detta första telefonsamtal med Mats Svensson, gav han oss tipset att använda oss

av Socialpsykiatrisk kliniks metadonbehandling i Roskilde i vår komparativa uppsats. Via Bo

Eriksson, anställd på metadonmottagningen på S:t Lars, samt efter sökningar via internet, fann

vi Socialpsykiatrisk kliniks telefonnummer.

 

 Vi kontaktade, via telefon, konstitueringschefen och psykiatrisjuksköterskan Annette

Kornerup-Nielsen, på Socialpsykiatrisk klinik i Roskilde. Vi berättade i stora drag vilket syfte

vi hade och att det var jämförelsen mellan de två behandlingsmodellerna, som stod i centrum

för vår undersökning. Hon var mycket positiv till vårt arbete och vi var välkomna över och

göra våra två intervjuer.

 

 Då vi fortfarande sökte några respondenter frågade vi vår handledare Mats Hilte om lämplig

kandidat. Han tipsade oss då om Bengt Wennermark på Socialstyrelsen, som har stor

erfarenhet av metadonfrågan i Sverige. Genom Anette Kornerup-Nielsen, chef på

Socialpsykiatrisk klinik i Roskilde, fick vi tipset att kontakta Dr. med. Preben Brandt, som

hon benämnde ”missbrukarnas man” i Danmark. Brandt är även ordförande i Narkotikarådet i

Danmark.

 

Bengt Wennermark fick vi vår första kontakt med genom e-mail. I ett senare skede gjorde vi

en telefonintervju med honom, detta eftersom han är stationerad i Stockholm. Preben Brandt

hade vi en e-mail kontakt med, detta på grund av att vi inte skulle feltolka vad han ville ha

sagt samt att vi i lugn och ro kunde översätta hans svar på våra frågor. Vid vårt besök på

Socialpsykiatrisk klinik, fick vi frångå vårt mål att intervjua två personer. Detta på grund av
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att kliniken är under omorganisation och därför kunde de inte avsätta tid till två intervjuer

men i gengäld hade vi en respondent till förfogande i flera timmar.

 

 Platserna för intervjuerna utsågs av våra respondenter och dessa genomfördes under dagtid på

deras arbetsplatser. Det är enligt Trost  viktigt att intervjun görs i en ostörd miljö där samtalet

kan fortskrida utan åhörare.(Trost, 1997, s 42). Detta var fallet vid våra intervjusamtal, vilka

genomfördes i små avskilda samtalsrum.

 

Om vi skulle vara en eller två som intervjuade, löste vi vid de första kontakterna med våra

respondenter. Vi meddelande dem, att vi kom två personer till intervjusamtalen. Vi valde att

delta båda två vid intervjuerna av flera skäl. Bland annat på grund av att eliminera de risker

för missförstånd som kan uppstå när man kommer i kontakt med ett annat språk, danskan. En

annan anledning var att inte förbise viktiga följdfrågor som spontant kan uppstå beroende på

respondentens svar av frågan. När vi var två som intervjuade, var det en som hade

huvudansvaret för samtalet, medan den andre lyssnade och var uppmärksam på olika

reaktioner från respondenten.

 

Vid varje intervjutillfälle fick respondenterna avgöra om vi fick använda oss av bandspelare,

vilket gick bra för samtliga. Man kan inte komma ifrån att det känns tryggast att få möjlighet

att använda bandspelare, framförallt när man inte är en van intervjuare samt när det rör sig om

språkskillnader. Det är också bra utifrån aspekten, att man kan lyssna på sig själv och bli

medveten om de fel man gör. Vi förtydligade för alla våra respondenter att vi skulle komma

att namnge dem i vår uppsats, vilket samtliga samtyckte till.

 

 Ett problem som vi brottades med var att undvika ledande frågor, vilket gick bättre efter hand.

Varje intervju tog mellan en och en halv till tre timmar. Vår intervjuguide fungerade bra, den

gav oss fasta utgångspunkter som täckte in de fakta, vilka var relevanta för vår uppsats.

 

 2.1.3 Bearbetning av intervjuer

 

 Efterarbetet var mycket omfattande. Vi lyssnade igenom varje intervju och skrev ner dem

ordagrant. De danska intervjuerna krävde mer arbete eftersom vi var tvungna att lyssna

igenom bandinspelningarna flera gånger, för att få en så korrekt förståelse för innehållet som

möjligt. För att ytterligare minimera riskerna för felöversättningar, tog vi hjälp av danska
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vänner och släktingar. Vi redigerade texterna och utformade dem utifrån olika tematiseringar.

Dessa tematiseringar handlar om ländernas olika narkotikapolicy och på vilket sätt dessa olika

förhållningssätt kan påverka utformningen av metadonbehandlingarna. Vi tar även upp andra

faktorer i vår analys, som visar på stora skillnader med också likheter mellan de två

behandlingsmodellerna. Dessa faktorer är Sveriges och Danmarks intagningskriterier,

kontrollåtgärder, sidomissbruk samt avhopp och utskrivningar från de båda behandlingarna.

Vi använder oss därefter av dessa, i vårt arbete med analysen.

 

2.1.4 Källkritik

Vi har, som vi tidigare nämnt, använt oss av både litteratur, internet men även annan skriftlig

information som vi fått av bland annat cheferna på metadonmottagningarna.

Vår strävan, när det gäller den danska litteraturen, har varit att hitta den på originalspråket.

Detta därför att det visat sig att några översättningar oftast inte finns, vilket i sin tur orsakat

nya problem. Vi har i samtliga fall fått beställa de danska böckerna från andra bibliotek runt

om i Sverige. Vi har därför tvingats leta efter samt använda oss av information från internet i

större utsträckning än vi kanske egentligen hade tänkt från början. Vi är medvetna om de

svagheter som finns med att använda sig av information från Internet och vi har därför i de

allra flesta fall endast använt oss av officiella och väl förankrade organisationers web-sidor.

Ett undantag är den webpublicerade boken ”Narreskibet - en rejse i stofmisbrugerens selskab

fra centrum til periferi af det danske samfund” av Jacob Hilden Winslöw. Då vi inte kunnat få

tag på den i bokform, har vi varit tvungna att hålla till godo med internetversionen. Men vi

tycker inte att vi behöver vara tveksamma till denna version, då författaren både är en välkänd

författare och forskare i Danmark. Denna bok är hans licentiatavhandling i sociologi vid

Köpenhamns universitet år 1984. Möjligtvis är den något gammal, men då vi endast har

använt oss av den när det gäller historisk fakta spelar utgivningsåret mindre roll.

För att minimera riskerna med felöversättningar från danskan till svenskan, har vi tagit hjälp

av både dansktalande vänner och anhöriga.

 

 Övrig litteratur och publikationer har varit användbara då de alla är av nyare datum, grundar

sig på modern forskning samt innehåller sådan fakta vilken varit relevant för vår uppsats.
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2.2 Fortsatt framställning

I den fortsatta framställningen kommer vi i kapitel tre redogöra för metadonets utveckling

samt metadonets introduktion i Sverige och Danmark. Därefter beskriver vi ländernas

narkotikapolicy och hur den har påverkat metadonbehandlingen i Sverige och Danmark. Vi är

medvetna om att betydligt fler faktorer så som till exempel kulturella skillnader, relationen

mellan individ och stat/myndighet samt även metadonets olika förankring i

behandlingsapparaten, har stora betydelser för utformningen av metadonbehandlingarna. Vi

har valt att koncentrera oss på ländernas narkotikapolicys påverkan med tanke på arbetets

omfång och den rådande tidsbegränsningen.

I kapitel 3 kommer vi förutom ovanstående även att beskriva S:t Lars metadonmottagning i

Lund respektive Socialpsykiatrisk klinik verksamhet i Roskilde. Sist i kapitlet tar vi kort upp

om tidigare forskning, som är intressant för vår uppsats.

Kapitel 4 består av vår analys. Vi har gjort en tematisering utifrån intervjuernas resultat och i

detta kapitel kommer vi bland annat att knyta an och jämföra intervjuresultaten från Sverige

och Danmark med respektive lands narkotikapolicy samt verksamheternas utformning. Vi

kommer vidare behandla och jämföra intagningskriterier, kontrollåtgärder, sidomissbruk,

avhopp och utskrivning från metadonbehandlingen i respektive behandlingsprogram. Därefter

gör vi en avrundning med en friare och mer personlig slutdiskussion.

3 BAKGRUND

3.1 Metadonbehandlingens utformning

3.1.1 Grunderna till metadonbehandling av opiatmissbrukare

Den underhållsbehandling med metadon som används idag, är i stort identisk med den som en

gång startade i USA och som därefter kom till Sverige och Danmark.(Winslöw, 1984). I

kommande text beskriver vi lite hur denna behandlingsform kom till.

Winslöw (1984) skriver i Narreskibet, att långtidsbehandling med metadon upptäcktes lite av

en tillfällighet av två amerikanska läkare Vincent Dole och Marie Nyswander. Efter ett
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misslyckat experiment med heroin- och morfinbehandling av kriminella drogmissbrukare

inlagda på sjukhus åren 1963 till 1964, upptäckte Dole och Nyswander att patienterna, efter

det att Dole och Nyswander hade påbörjat behandla dem metadon i stället för morfin, i syftet

att trappa ned från den experimentella behandlingen, blev patienterna aktiva, utåtriktade och

slutade prata om droger, från att tidigare ha varit slöa, irriterade och drogfixerade. Som en

följd av detta avslutade Dole och Nyswander sina experiment med andra opiater och fortsatte

i stället uteslutande med metadon.

Metadonbehandlingsprogrammen i Sverige bedrevs i början i sluten vård, där patienterna

ställdes in på lämplig metadondos. Behandlingen flyttades sedan till den öppna vården, för att

få kontinuitet och uppföljning.(Socialstyrelsen, 1997, s 12).

3.1.2 Metadonbehandling i Sverige

Utvecklingen av metadonbehandlingen beskrivs i Socialstyrelsens rapport.(Socialstyrelsen,

1997, s 21 f). Nedan tar vi upp hur behandlingen bedrevs från början och därefter utvecklades

till. Än i dag benämns behandlingen som ad modum Dole-Nyswander. Dagens kriterier som

gäller vid beslut om intagning till metadonunderhållsbehandling har vi också tagit upp, bland

annat för att längre fram i uppsatsen, kunna jämföra eventuella likheter och skillnader med de

kriterier som finns i Danmark.

I Sverige utvecklades metadonbehandlingen, som behandlingsform för narkomaner med svårt

opiatmissbruk, först av professor Lars Gunne och medarbetare under slutet av 1960-talet. Det

svenska metadonprogrammet, startades år 1967 på Ulleråkers sjukhus i Uppsala och är

därmed ett av de äldsta programmen i Europa. Från början bedrevs verksamheten som en

försöksverksamhet, men efter ett beslut år 1982 i Socialdepartementets dåvarande

sjukvårdsdelegation och efter en utvärdering inom Socialstyrelsen 1980-1981, godkände

Socialstyrelsen år 1983 behandlingsformen (ad modum Dole-Nyswander). Man ansåg att den

kunde anses som en behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Metadonbehandlingen betraktas sedan dess som en reguljär verksamhet inom sjukvården,

även om den har speciella restriktioner i form av föreskrifter från Socialstyrelsen.

(Socialstyrelsen, 1997, s 21). Socialstyrelsen angav i en föreskrift från år 1983, att

metadonbehandlingen i landet borde begränsas vid en och samma tidpunkt till högst 150

patienter. Detta så kallade tak, har där efter höjts vid olika tillfällen. Idag får enheterna

tillsammans ha maximalt 800 patienter inskrivna samtidigt. Samtliga metadonprogram är
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högtröskelprogram det vill säga, det finns många villkor för att antas till, och stanna kvar i

verksamheten.(SOSFS 1999:20 : Goldberg, 2000, s 285).

Vidare beskriver Socialstyrelsen (1997, s 21) de stora vårdideologiska motsättningar som

rådde under denna introduktionsperiod, mellan å ena sidan personalen vid Ulleråkers

metadonenhet och å andra sidan stora delar av personalen inom den drogfria narkomanvården.

Det fanns även oenighet, om vem som hade ansvaret för den uppföljande behandlingen,

mellan vissa sjukvårdshuvudmän.

Sedan år 1972 har Socialstyrelsen utfärdat föreskrifter kring förskrivning av opiater på

indikation narkomani. De nu gällande metadonföreskrifterna utfärdades av Socialstyrelsen år

1990 och urvalet av patienter skall ske med stor restriktivitet.(SOSFS 1990:16, s 2).

De så kallade inklusionskriterierna, är de krav som måste vara uppfyllda för att

narkotikamissbrukare ska få komma ifråga för metadonunderhållsbehandling. De är följande;

• Acceptabel valfrihetssituation (vilket innebär att patienten inte är, arresterad, häktad

eller dömd till fängelsepåföljd eller intagen i kriminalvårdsanstalt).

• Dokumenterat minst fyraårigt tvångsmässigt intravenöst opiatmissbruk.

• Andra behandlingsmöjligheter uttömda efter försök med drogfri behandling.

• Minst 20 år.

• Frånvaro av avancerat blandmissbruk.

I Socialstyrelsens utvärdering (2001, s 43) står det att 15% av de behandlade accepteras för

behandling, trots avancerat blandmissbruk. Detta kan ses som ett resultat av en individuell

bedömning av behandlingsbehov, där en glidning i indikationsställningen kan ha ansetts

motiverad av andra skäl. Men policyn på de fyra metadonenheterna är, att

inklusionskriterierna skall följas.

Det framgår också av föreskrifterna att metadonbehandlingen ska skötas av allmänpsykiatrins

narkomanvård av vårdenheter inom Uppsala läns, Stockholms läns samt Malmöhus läns

landsting; enligt en tilläggsföreskrift som gäller från år 1992 (SOSFS 1991:33), även vid en

vårdenhet inom Malmö kommuns sjukvård. I de flesta fall bör målet (SOSFS 1990:16, s 2)
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med behandlingen vara att avveckla metadonmedicineringen för den enskilde patienten.

Metadonbehandlingsenheterna är skyldiga att till Socialstyrelsen rapportera varje månad,

förutom antalet under månaden nyinställda patienter, även det totala antalet patienter i

enhetens program samt motivera hur kriterierna har tillämpats.

Några praktiska anvisningar för hur metadonbehandlingen ska skötas i det enskilda fallet, har

Socialstyrelsen inte angivit i sina föreskrifter. Det är den behandlingsansvarige läkaren som

utformar behandlingen, enligt Socialstyrelsens föreskrifter, tillsammans med patienten och

vårdgrannar, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

För att utveckla och slå vakt om metadonverksamheten som en del av den restriktiva

narkotikapolitiken har de fyra verksamheterna enats om riktlinjer för innehåll och

kvalitetskrav i vården. De fyra metadonprogrammens gemensamma riktlinjer (Metadonrådet,

1997, s 3), utarbetades senast av Socialstyrelsens nationella metadonråd i mars år 1997.

Särskild vikt läggs på aspekter rörande kvalitetssäkring och etiska problemställningar.

Metadonrådet är en arbetsgrupp som utsågs år 1992 av Socialstyrelsen. De senast utarbetade

riktlinjerna har undertecknats av cheferna för de fyra svenska programmen.

I riktlinjerna står det att läsa att, det är de av Socialstyrelsen uppställda kriterierna för

intagning av patient i metadonbehandling som är grunden för verksamheten. Det sägs vidare

att det är av avgörande betydelse att metadonbehandling organiseras som en egen

specialiserad verksamhet. Patientunderlaget på enheterna måste vara så stort att verksamheten

i sig kan utgöra en egen specialitet inom psykiatrin. Verksamheten skall drivas av ett speciellt

team. Denna personal skall ha den medicinska, sociala och psykiatriska kompetens som

bestäms av patienternas vårdbehov. En läkare med specialistkompetens i psykiatri och

erfarenhet av narkomanvård, skall leda den medicinska verksamheten.

I de gemensamma riktlinjerna sägs vidare att när det gäller behandlingsarbetet, är det viktigt

att patienten ges tid och möjlighet att skapa varaktiga och djupa relationer till

behandlingspersonalen. Kontakten med metadonmottagningen skall vara tät. För att förhindra

en eventuell illegal spridning av metadon, skall metadonet drickas under kontroll. Det kan

dock ske en förändring av dessa rutiner i relation till, grad av sysselsättning och

missbruksfrihet.
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Avslutningsvis anges i riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2001, s 8), att målen för

metadonbehandling alltid är missbruksfrihet, stabilisering och arbetsrehabilitering.

3.1.3 Metadonbehandling i Danmark

I ”Narreskibet” skriver Winslöw (1984), att den första metadonbehandlingen i Danmark, gavs

av psykiatrikern Mogens Nimb till äldre medlemmar i Nyhavsgruppen, och bestod

undantagslöst endast av ordination av metadon. Från omkring år 1970 började också Dansk

Forsorgsselskab och år 1971 även den privata institutionen Höjbjerggård, att ordinera

metadon för långtidsbehandling, kombinerat med socialpedagogisk och psykiatrisk

behandling. De här behandlingsinsatserna har dock aldrig blivit utvärderade.

Winslöw skriver vidare att de metadonbehandlingar som förekom har under alla

omständigheter varit något som de praktiserande läkarna utförde. De första ifrågasättandena

av de här behandlingarna som innefattade metadon kom år 1971. Året därpå tillsatte

Kontaktudvalget med tanke på ungdomsnarkomanin en arbetsgrupp, som skulle undersöka

olika aspekter av metadonets användning i behandlingen av drogmissbrukare. Arbetsgruppens

rapport var färdig år 1973 och den var generellt mycket kritisk. I rapporten avrådde man helt

för användningen av metadon till drogmissbrukare som väntade på plats, i en drogfri

behandling. Rapporten ställde sig också tveksam till värdet av avgiftningsenheter samt att de

praktiserande läkarna på egen hand utförde underhållsbehandling. Samtidigt vände sig

rapporten mot en centralisering av underhållsbehandlingen, det vill säga upprättande av

kliniker, med förklaringen att det kunde uppfattas som om det rörde sig om en ny men osäker

behandlingsform. Sundhetsstyrelsen tog till sig Kontaktudvalgets rapport, men i och med att

man från Sundhetsstyrelsen inte önskade att ingripa i läkarnas fria behandlings- och

förskrivningsrätt, fick de restriktiva anvisningarna i rapporten inga konsekvenser.

Situationen blev tillspetsad då Sundhetsstyrelsen i november år 1978 drog in den

praktiserande läkarens Ole Hjortös rätt till att ordinera § 5-medicin, det vill säga ”starka”

opiater och amfetaminpreparat, efter det att han hade haft 174 drogmissbrukare i långvarig

metadonbehandling. Som en följd av detta tillsatte Kontaktudvalget i januari 1979 en ny

arbetsgrupp, som skulle titta på metadonfrågan.

Anledningen med rapporten var att först och främst ge långtidsbehandling av metadon under

bestämda former en ”legal stämpel”, genom att vägleda om indikationer och praktiska
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riktlinjer i behandlingens genomförande. Rapporten var ett försök att skapa en godtagbar

kompromiss mellan förespråkarna och motståndarna av metadon. Det man skrev år 1973 om

denna behandlingsform var att den endast borde genomföras ”vid mycket speciella

undantagstillfällen”, innebar år 1979 att ”långvarig metadonordination inte bör vara en allmän

behandlingsform för drogmissbrukare”. Kontaktudvalget fann det däremot viktigt att

poängtera att bland de hårdast belastade drogmissbrukarna, kunde finnas de som levde under

sådana förhållanden att det kunde vara värdefullt för dem, att påbörja en behandling som

understöddes av en långvarig metadonordination.

I rapporten underströks att de praktiserande läkarna inte borde påbörja en långtidsbehandling

med metadon på egen hand och man tog också avstånd från ett upprättande av särskilda

kliniker. Målet med behandlingen skulle vara att klienten inte skulle fortsätta eller påbörja

illegalt missbruk, begå kriminalitet eller fortsätta att vistas i drogmiljöer. Dessutom togs olika

punkter upp som skulle säkerställa en förbättring av klientens livskvalitet.

1979-rapporten blev väl mottagen av Sundhetsstyrelsen, som var nöjd med rapportens

anvisningar till landets samtliga samråd, för vilka rapporten var tänkt som vägledning. Men

denna rapport, i likhet med 1973-rapporten, fick inte någon praktisk betydelse.

Winslöw anser vidare att läkarna vid denna tid varken var intresserade av patientens status

eller personlighet. Vidare menar han att läkarna accepterade att drogmissbrukarna var

drogmissbrukare, och de kände inget starkt behov av att moralisera över sina patienter. Lika

lite som det socialpedagogiska systemets intresse för missbrukarens personlighet, var det

läkarmässiga systemets ”respekt” lika lite baserat på nyfiket engagemang i den enskilde

drogmissbrukaren. Det var tvärtemot baserat på likgiltighet.

Under 1980-talet steg enligt Sundhetsstyrelsen (2001) antalet metadonbehandlingar av

drogmissbrukare kraftigt. Samtidigt påpekades det från flera håll om de allmän praktiserande

läkarnas otillräckliga behandlingsinsatser och den risk för spridning av metadon till den

illegala marknaden.

I Folketinget uttryckte Yvonne Herlöv Andersen i januari år 1995 följande om lagförslag L

112 – även kallad Metadonlagen: ”Hermed vill regeringen sikre stofmisbrugerne den mest
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hensigtsmässige behandling og samtidigt imödegå de velkendte vanskeligheder og problemer,

som metadonbehandlingen forvolder i dag.”.(Winslöw, 1984).

När lagförslag L 112 gick igenom i Folketinget den 19 maj år 1995, menade man att detta

skulle vara slutet på den mer än 20 år långa danska ökenvandringen på

drogmissbruksområdet. Samtidigt gick även L 117 igenom i Folketinget, vilket innebar att

ansvaret för de sociala behandlingsinsatserna för landets omkring 12000 drogmissbrukare

samlades på ett ställe – hos amterna (kan likställas med Sveriges landsting).(Narkotikaraadet,

2001).

Metadonlagen trädde i kraft den 1 januari år 1996. Samtidigt gav Sundhetsstyrelsen (2001) ut

ett cirkulär av 12.12.95, om ordination av beroendeframkallande läkemedel. Detta cirkulär

kommer vidare i texten att benämnas som Sundhetsstyrelsens cirkulär eller som

metadoncirkuläret, eftersom det benämns så i dansk ”folkmun”.

Danmarks motsvarighet till Socialstyrelsen i Sverige är Sundhetsstyrelsen. Sundhetsstyrelsen

har uppgjorda riktlinjer för bland annat metadonbehandlingarna i landet. Dessa riktlinjer,

finns, vilket nämnts tidigare, i Sundhetsstyrelsens cirkulär af 12 december 1995, och  är

avsedda som yttre ramar vilket ger stora möjligheter för behandlingsenheterna att själva forma

innehållet i verksamheten. I metadoncirkuläret (12.12.95, s 12 f) anges även riktlinjer för

kontrollåtgärder i behandlingen. Följande går att läsa: ”All metadonbehandling förutsätter

kontroll./…/ Omfattningen av kontrollåtgärder bör alltid vara anpassade till den enskildes

specifika behandlingsbehov och ska vara nedtecknade i behandlingsplanen./…/ Daglig

övervakning av intaget av metadon är den viktigaste kontrollåtgärden”. Vidare går att läsa att

den dagliga övervakningen av intaget av metadon kan delegeras till exempelvis apotek och

vårdhem.

I Danmark är substitutionsbehandling med metadon den kvantitativt helt dominerande

behandlingsformen idag.(Sundhetsstyrelsen, 2000). Substitutionsbehandling innebär att

narkotikamissbrukare förskrivs en ersättningssubstans som liknar eller är identisk med den

drog de normalt konsumerar. I metadonunderhållsbehandling förses användaren med

tillräckliga mängder för att minska riskbeteende och andra relaterade skadeverkningar under

en längre period.(ECNN, 2000, s 33).
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I en intervjuundersökning gjord av Amternes och Kommunernas Forskningsinstitut framgår

det att det år 1996 fanns 5600 missbrukare i behandling och av dessa var tre femtedelar i

metadonbehandling.(Mehlbye, 1997, s 58). Danmarks metadonbehandling är ett

lågtröskelprogram vilket menas att det finns vissa kriterier och kontroller utfärdat i

Sundhetsstyrelsens cirkulär. Dessa kriterier fyller en rådgivande funktion.

Kriterierna för drogmissbrukare som önskar påbörja en långtidsbehandling med metadon sker

efter följande riktlinjer:

• Det skall föreligga ett långvarigt missbruk av opiater, det vill säga drogmissbrukarens

dagliga livssituation skall i flera år vara fokuserat på bruket/behovet av opiater. Det

innebär i praktiken att det är ytterst sällsynt att man påbörjar långtidsbehandling med

metadon till personer under 25 år.

• Drogmissbrukaren ska vara motiverad till att upphöra med sitt illegala missbruk.

Målsättningen med behandlingen är också att man ska kunna sluta med illegalt

opiatmissbruk.

• Andra relevanta behandlingsalternativ skall värderas som utsiktslösa.

• Gravida drogmissbrukare, som önskar fullfölja graviditeten, bör erbjudas

metadonbehandling, om en opiatavgiftning inte kan genomföras.

• Hiv-infektion i sig själv är inte kvalificerande för en långtidsbehandling med metadon.

Behandling med metadon kan emellertid öka den sociala stabiliteten, självkänslan och

tryggheten och kan därför minimera riskspridning.

Ansvaret för organiseringen av substitutbehandling har amtskommunerna samt Köpenhamns

och Fredrikbergs kommuner. Vid särskilda skäl kan man ingå avtal med en

allmänpraktiserande läkare, som då får överta ordinationsrätten på amtskommunens vägnar.

Drogmissbrukare som behandlas med metadon rapporteras varje månad till

Sundhetsstyrelsens metadonregister.(Sundhetsstyrelsen, 1995, sid 9).

3.2 Narkotikapolitiken i Sverige och Danmark

Olsson och Stymne skriver (1997, s 8) att det finns många gemensamma drag i Sveriges och

Danmarks narkotikapolitik, men även klara skillnader mellan de två länderna. Gemensamt för
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länderna är betoningen av att insatserna mot narkotikamissbruk måste vara sammansatta och

balanserade samt bestå av förebyggande insatser, behandling och kontroll.

3.2.1 Narkotikapolitikens utformning i Sverige

I rapporten Narkotikautvecklingen i Norden – en sammanfattning (Olsson, 1997, s 161) kan

man läsa att grunden för en restriktiv svensk narkotikapolitik lades under slutet av 1960-talet,

genom införandet av narkotikastrafflagen år 1968 och skärpningar av densamma året därpå,

målet var ett narkotikafritt samhälle.

Både Olsson (1997, s 161f) och Goldberg ( 2000, s 248 f) menar att 1970-talet innebar i

princip en fortsättning på denna politik, med successiva utökningar av framför allt straffen för

grövre narkotikabrott. Parallellt med detta valde man att skapa möjligheter för

åtalsunderlåtelse, vid innehav av narkotika för eget bruk. Tanken är att det är personer som

begår grova brott som ska straffas, medan rättstillämpningen gentemot missbrukarna själva

inte skulle försvåra eller hindra att dessa personer kommer under vård. Inte förrän mot slutet

av 1970-talet började denna hållning ifrågasättas. På grundval av den ideologiska hållning

som främst formulerats av polisläkaren Nils Bejerot, krävde man att det i första hand var den

enskilde missbrukaren som skulle angripas.

I övrigt kom den narkotikapolitiska debatten under 1980-talet att handla om främst två saker.

För det första restes krav på ytterligare skärpningar av politiken då man år 1988, beslöt att

kriminalisera också bruket av narkotika. Kriminaliseringen skulle förbättra möjligheterna att

ingripa mot de enskilda missbrukarna och därmed också minska efterfrågan på narkotika. Nu

riktades insatserna direkt mot brukarna på gatuplanet, i linje med Bejerots hållning. Tanken är

att det i Sverige skall vara omöjligt att vara langare och svårt att vara missbrukare.(Olsson &

Stymne, 1997, s 34f).

Den andra huvudfrågan i 1980-talets debatt, var hur samhället skulle agera till följd av att

HIV och aids spreds bland injektionsmissbrukare. Även i denna fråga kunde två riktningar

urskiljas. Den ena grundade sig på den officiella målsättningen om ett narkotikafritt samhälle

och uppfattningen att minskningen av narkotikabruket, också är det bästa sättet att hindra

spridningen av HIV och aids bland missbrukare. Denna riktning blev den dominerande och

resulterade bland annat i vad som kom att kallas ”Offensiv narkomanvård”. Målet var att ”nå
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alla intravenösa narkotikamissbrukare med avgiftning, provtagning och behandling”.(Olsson

& Stymne, 1997, s 34f).

I Sverige kom metadonprogrammen att mötas med mycket hård kritik, då de ansågs ge

signaler om att samhället accepterade användning av narkotika. Vissa läkare menade att såväl

fria sprutor som förskrivning av metadon, inte innebar något accepterande av

narkotikamissbruk. Man ansåg att såväl svensk som internationell erfarenhet visade att olika

skadereducerande åtgärder var effektiva.

1980-talets slut innebar en allt större konsensus i narkotikapolitiken. År 1993 skrev

Folkhälsoinstitutet (Olsson, 1997, s 163) ”Det finns i Sverige idag en vidsträckt

värdegemenskap kring narkotikapolitikens inriktning. Tvärs igenom alla politiska partier och

åsiktsriktningar finns en enighet om att icke medicinsk användning av narkotika är

oacceptabel.”

Olsson (1997, s 163) påpekar vidare, att den narkotikapolitiska debatten under 1990-talet

oftast har präglats av åsikter som manifesterar den etablerade grundhållningen, istället för en

kritisk granskning av den förda politiken. Sveriges narkotikapolitik är prohibistisk och bygger

på att allt icke medicinskt bruk av narkotika är förbjudet. Målet för narkotikapolitiken är ett

narkotikafritt samhälle och den svenska linjen är nolltolerans och nolltillgång av narkotika,

det vill säga prohibition. I linje med denna hållning skärptes straffet för bruk av narkotika år

1993. Denna straffskärpning gav polisen en möjlighet att ta blod- eller urinprov för att därmed

säkra bevis, i kampen mot narkotikan.(Goldberg, 2000, s 244ff).

Vidare menar Olsson (1997, s 165) att kritikerna grovt sätt kan delas upp i två läger. Det finns

de som utifrån en nyliberal allmän grundhållning vill legalisera narkotikan, och det finns

behandlare, läkare och forskare som kritiserat den kategoriska hållningen i narkotikapolitiska

frågor. 1990-talet har uppenbarligen medfört en försämring av den svenska

missbrukarsituationen och av möjligheterna av att med bland annat social- och

arbetsmarknadspolitiska insatser minimera risker för allvarliga narkotikaproblem.

I Narkotikakommissionens senaste slutbetänkande (SOU 2000:126,  s 169) kan man läsa att

kommissionen anser att begränsade behandlingsprogram med stöd av metadon liksom andra

substitutionsbehandlingar, inte riskerar att skada den restriktiva narkotikapolitikens
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trovärdighet och möjligheter att uppfylla målsättningarna. Detta under förutsättning att

programmen ingår i en socialpolitisk helhet samt är väldokumenterade.

3.2.2 Narkotikapolitikens utformning i Danmark

Den kontrollpolitiska insatsen blev preciserad genom Rikspolischefens cirkulär från år 1969.

Sedan år 1969 var uppfattningen att de kontrollpolisiära insatserna skulle skilja på insatserna

när det gällde handel med lätta droger (exempelvis cannabis) respektive tunga droger

(exempelvis amfetamin) och att användningen av droger för eget bruk skulle behandlas

lämpligt.(Schmidt, 1997, s 62).

Den danska narkotikalagstiftningen styrs av ”Lov om euforiserende stoffer” (Jutterström &

Vikberg, 1996, s 27). Lagen tillkom år 1955 och reviderades år 1982. Enligt lagen är all

hantering av narkotika kriminaliserad, brukande av narkotika är dock inte straffbart.

I rapporten Narkotikasituationen i Danmark (Schmidt, 1997, s 61) går det att läsa att

Danmarks narkotikapolitik har baserats på den uppfattningen att narkotika problemet inte kan

avskaffas. Det är en utbredd enighet om att narkotikakontrollerade åtgärder får användas, för

att begränsa utbredningen samt de skador som följer med missbruket. Det har även varit en

uppfattning att åtgärderna som skall begränsa drogmissbruket får inte skada mer än de gagnar,

det vill säga, insatserna får inte åsamka missbrukaren eller samhället större skador än

missbruket själv, harm reduction. Sammanfattningsvis kan man säga att narkotikaproblemet

får bekämpas med en balanserad insats av kontroll, förebyggande åtgärder och behandling.

Vidare kan man läsa i rapporten att all behandling av missbrukare har i Danmark byggt på

frivillighet från den enskilde.

Peter Ege (1997, s 128), socialöverläkare vid socialdirektoratet i Köpenhamn och medlem

sedan år 1994 i Narkotikarådet, menar att samhällets insatser mot missbruksproblemen

indelas traditionellt i förebyggande- kontroll- och behandlingsinsatser. Tillsammans utgör

dessa tre insatsområden och balansen mellan dem, samhällets narkotikapolitik. Detta är helt

klart, men målet med narkotikapolitiken är mindre klart. Officiellt har Danmark anslutit sig

till målsättningen om ett narkotikafritt Norden och har i och med det också erkänt

målsättningen. Men i praktiken är där ingen, enligt Ege, som drömmer om att verkställa de

åtgärder som denna målsättning kräver. Det betyder att det i realiteten inte är någon
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målsättning. Varje amt, varje kommun, varje person har sin målsättning och det närmaste man

kan komma en icke officiell målsättning är harm reduction, det vill säga begränsa de

skadeverkningar som drogmissbrukaren har orsakat sig själv, sina närmaste och samhället.

I mitten av 1980-talet hamnade aids-epidemin i fokus i den danska debatten och missbrukarna

hamnade i centrum. Resultatet blev att metadon introducerades på allvar i behandlingen och

ett bredare koncept angående ”harm reduction” blev målet för insatsen av behandlingen.

(Schmidt, 1997, s 61).

Peter Ege (1998) skriver vidare i Narkotikarådets skrift att det avgörande i harm reduction

tankegången är inte att förkasta drogfrihet som ett relevant mål, på antingen kort eller lång

sikt, men drogfrihet är överhuvudtaget inte ett mål i sig. Det kan vara ett bland flera andra sätt

till att hjälpa missbrukaren till ett bättre liv. Harm reduction innebär således,

skadereducerande åtgärder, både för samhället i stort som för den enskilde missbrukaren,

insatserna får inte skada mer än de gagnar.

I början av 1990-talet förekom det en rad polisaktioner mot olika drogscener i Danmark,

Vesterbro år 1990 samt år 1991 och år 1993 genomfördes en polisaktion i Christiania. Syftet

med dessa polisiära insatser mot narkotikan var att aktionerna skulle skapa oro bland

missbrukarna och försäljarna av droger samt splittra drogscenerna. En massiv kritik av dessa

polisiära stressaktioner medförde att dåvarande justitieminister Erling Olsen återupptog tidiga

Rikspolischefens cirkulär, vilket medförde en nedtoning av insatser på gatunivå, när det

gällde handel med cannabis. I stället skulle man i en högre grad inrikta sig på bekämpningen

av den grova narkotikakriminaliteten och nedtona förföljelsen av missbrukarna som använde

lätta droger för eget bruk.(Schmidt, 1997, s 62).

År 1994 kom två viktiga förslag (Sundhedsministeriet, 1997, s 64) till ändringar i den danska

narkotikapolitiken. Förslagen hade utarbetats av Läkarföreningen och regeringen.

Läkarföreningen var aktiv att föreslå förändringar av den förda narkotikapolitiken och deras

hållpunkt var att narkotikamissbrukarna skall behandlas inte bekämpas. De menade att

kontrollpolitiken borde nedtonas samt att den behandlingsmässiga insatsen skulle utökas. Den

primära insatsen borde vara att begränsa skadeverkningarna vid missbruk, harm reduction,

framför en ensidig satsning på drogfrihet. Folketinget önskade inte nedtona den
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kontrollpolitiska insatsen, men det skulle ske en balansering mellan de olika insatserna samt

att behandlingsinsatserna skulle ses över och förbättras vilket resulterade i följande lag.

Den 1 januari 1996 fick amterna, vilket nämnts tidigare, tilldelat sig ansvaret för all

behandling av missbrukare samt den lagliga behandlingen med metadon. Detta innebar en

uppstramning av metadonordinationen. Innan lagen tillkom, var det allmänpraktiserande

läkare som hade ordinationsrätten.

Samma år som lagen tillkom, år 1996, blev återigen narkotikapolitiken mer restriktiv och den

kontrollpolisiära insatsen stärktes efter två lagändringar varav den ena var ”Pusherloven”.

Lagen innebar en skärpning av straffen rörande upprepad handel med tung narkotika (ej

cannabis eller läkemedel) även om det i varje enskilt fall gäller små mängder.(Olsson &

Stymne, 1997, s 35).

Den danska narkotikapolitiska debatten har de senaste 10-15 åren, huvudsakligen förts mellan

två läger. Varav det ena lägret har önskat en skärpning av de kontrollpolitiska insatserna och

en mer konsekvent behandling. Det andra lägret i sin tur hade den uppfattningen att det är

förbudet mot narkotikan i sig, som är orsaken till de stora samhälleliga omkostnaderna samt

skadorna men utan att lösa problemet. Detta läger argumenterade i stället för olika former av

legalisering av narkotika och en utbredning av ”harm reduction”.(Schmidt, 1997, s 62).

Schmidt (1997, s 66) tar vidare upp att harm reduction avspeglar sig i den danska

narkotikapolitiken i praxis. Politiken tar hänsyn till både samhället och till missbrukaren. I

mitten av 1990-talet har man sätt, att samtidigt med en förstärkt kontrollpolitisk insats har

synpunkter, som talar för mer behandling, mer humanism i insatsen rörande missbrukare,

vunnit gehör och utmönstrat sig i en omprioritering av behandlingsområdet och en

differentiering i behandlingsutbudet.

I nästa avsnitt kommer vi att beskriva lite mer ingående hur metadonbehandlingarna ser ut på

S:t Lars i Lund och på Socialpsykiatrisk klinik i Roskilde.

3.3 Metadonmottagningarna i Lund och Roskilde
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3.3.1 S:t Lars metadonprogram i Lund

Detta avsnitt bygger på intervjuer gjorda med avdelningsföreståndare Mats Svensson och

sjuksköterska Susanne Granholm på metadonmottagningen i Lund den 011116. Textmaterial

har även hämtats från häftena ”Riktlinjer för svensk metadonbehandling” och ”Information

om Metadonunderhållsbehandling. Lundaprogrammet”, det senare fick vi vid vårt besök på

mottagningen.

Efter ett beslut från Socialstyrelsen år 1988 startade man år 1990 metadonmottagningen i

Lund. Mottagningen är en del av Psykiatriskt centrum vid Lunds universitetssjukhus, S:t Lars.

En filial till mottagningen finns i Helsingborg.

Teamet som arbetar på mottagningen består av en avdelningsföreståndare, som även är

sjuksköterska, en läkare, två sjuksköterskor, en psykolog, en biomedicinsk analytiker, en

läkarsekreterare samt en utredningssekreterare. Sjuksköterskorna, som är behandlare, träffar

patienterna vid deras besök vid mottagningen. Läkaren träffar patienterna vid behov och varje

halvår.

I behandling finns idag 66 patienter och åtta smärtpatienter. Att vara smärtpatient innebär att

man har en somatisk sjukdom, som man tidigare behandlat med opiater. Dessa patienter får

med metadonbehandling en bättre livskvalité. Mats Svensson påtalar att man som

sjuksköterska bara kan ta 25 patienter. Fler hinner personalen inte med. Metadonbehandlingen

består av en läkemedelsbehandling på mottagningen, men också av psykosociala insatser

vilka är planerade tillsammans med patientens socialsekreterare. Behandlingen är långsiktig

men inte tidsbestämd men man räknar med att den pågår i minst fem år. För vissa är dock

behandlingen livslång.

Den enskilde kan bli antagen till metadonbehandling genom remiss från överläkaren för

narkomanvården eller psykiatriska öppenvårdssektorn eller genom att själv ansöka om

behandling. Den sökande måste då ha en fast kontakt med en socialsekreterare i

hemkommunen. Något krav på remiss finns alltså inte. Innan någon person accepteras för

behandling har man haft inledande samtal för att se om grundkriterierna har uppfyllts. Om

man anser detta, startas en utredning. Samtliga grundkriterier som är uppställda av

Socialstyrelsen, måste på ett rimligt sätt vara uppfyllda och dokumenterade. De psykosociala



27

insatserna som planerats tillsammans med patientens socialsekreterare samt fast bostad är

ytterligare krav, för att få påbörja underhållsbehandling med metadon. Kötiden är lång, cirka

två år, om man blir antagen till behandling.

Metadonbehandlingen inleds med en inställningsfas, som brukar vara i sex till nio månader,

på metadonmottagningen eller på sluten vårdavdelning. Den dos metadon som läkaren

ordinerar måste drickas på det sätt som läkaren föreskrivit. Vilken dos patienten är ordinerad

och vilken metadonkoncentration som finns i blodet, får patienten inte veta. Metadondosen

ändras inte heller utan att man diskuterat det med patienten.

Man anser också att det är viktigt med fasta ramar och regler bland annat för att alla ska få

samma information. Rutiner och praxis anser man också är viktiga för behandlingen. De

första två månaderna lämnar man övervakade urinprov samtidigt som man måste dricka

metadon övervakat varje dag. Under den här tiden beviljas inga ledigheter från behandlingen.

Urinproverna är viktiga och därför lämnas prov vid alla besök på mottagningen och de

övervakas av personal. Hur ofta patienten måste lämna urinprov beror på hur behandlingen

fortskrider. I allmänhet ska patienten komma till mottagningen för urinprov fem till två

gånger i veckan.

Under förutsättning att de senaste två månaderna varit helt drogfria kan patienten därefter

beviljas lediga helger. Om de första sex månaderna har gått bra, det vill säga drogfrihet och

att patienten följt sin planering, kan han får möjlighet att hämta sin metadondos på apoteket

för att dricka den i hemmet.

Det finns riktlinjer (Metadonrådet, 1997, s 12) som gäller bland annat, utskrivning från

metadonprogrammet. Handlingar som våld eller hot om våld, brottslig gärning som medför

fängelse, försäljning, överlåtelse eller smuggling av narkotika och/eller metadon samt fusk

med urinprov medför alla ofrivillig utskrivning från programmet. Även andra handlingar och

förhållanden, som till exempel samarbetsvägran, kan leda till ofrivillig utskrivning men då

måste händelsen först ha tagits upp i en diskussion i arbetsgruppen. Det händer att

mottagningen får rapporter om att metadon beslagtagits av polisen vid till exempel

försäljningssituationer. För att förhindra detta läckage kallas alla patienter slumpmässigt in för

provtagning.
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För de patienter som vill sluta med sin metadonbehandling och leva ett stabilt liv utan droger

finns hjälp med både rådgivning, motivation liksom ren konkret hjälp med nedtrappning.

Skulle de trots allt ångra sig, finns det alltid en möjlighet att återuppta sin metadonbehandling

För patienter som blivit ofrivilligt utskrivna, men där man sett att patienten efter

utskrivningen utvecklats på ett sådant sätt att det finns anledning att tro att en

metadonbehandling har förutsättningar att bli framgångsrik, finns det också en möjlighet för

dem, att åter komma in i behandling. För dessa patienter finns dock en spärrtid på mellan ett

till två år, då man anser att förändras och att se förändringar i sitt sätt att tänka och i handling

tar lång tid.

3.3.2 Socialpsykiatrisk kliniks metadonbehandling i Roskilde

Socialpsykiatrisk klinik i Roskilde är år 2001 inne i en omorganisation så någon skriftlig

information angående kliniken gick inte att erhålla. På grund av detta bygger följande avsnitt

på en intervju med konstitueringschef tillika psykiatrisjuksköterskan Annette Kornerup-

Nielsen (011112) samt på Sundhetsstyrelsens cirkulär (1995).

I Danmark finns det metadonkliniker i varje amt och sammanlagt finns det 14 stycken amter i

Danmark. Roskilde amt omfattar 11 kommuner varav Socialpsykiatrisk klinik är centrum när

det handlar om metadonutdelningen. Kliniken handhar alla missbrukare från de 11

kommunerna, som är villiga att gå i metadonbehandling.

Socialpsykiatrisk klinik i Roskilde har varit verksam sedan år 1997 och har i dagsläget cirka

250 stycken personer inskrivna i behandlingen. I och med omorganisationen på

Socialpsykiatriska kliniken är det i dagsläget, och kommer så även att vara framöver, en

sjuksköterska med socialpsykologisk kompetens som sitter som ledare för kliniken. Totalt på

kliniken arbetar det fem stycken psykiatrisjuksköterskor samt en läkarkonsult som är

tillgänglig tio timmar i veckan.

Det är sjuksköterskorna som delar ut metadonet och läkarkonsulten, som kommer varje

torsdag, som ordinerar metadonet. Metadonet levereras i 5 liters dunkar till kliniken och

kostar 350 kronor, vilket amten betalar. Vid utdelning av metadon träffar den enskilde
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missbrukaren samma sjuksköterska, detta innebär att den enskilde får en kontinuerlig kontakt

med en och samma person på kliniken.

Verksamheten är uppdelad, Socialpsykiatrisk klinik ansvarar för metadonutdelningen det vill

säga endast den medicinska delen. Förutom Socialpsykiatrisk klinik finns det två andra

instanser som är knutna till kliniken, en i Roskilde och en i Höje. Dessa enheter ansvarar för

den sociala delen som rör missbrukaren. Kliniken har även en behandlingsinstitution knuten

till sig, den ansvarar för dygnsbehandling av missbrukare. Socialpsykiatriska kliniken har ett

välutvecklat samarbete med den sociala enheten, när det rör den enskilde missbrukaren. Till

exempel så arbetar de gemensamt fram en behandlingsplan och givetvis är den enskilde

drogmissbrukaren med vid denna planering.

Sedan den nya lagen infördes år 1996, är det amten som finansierar metadonbehandlingen.

Den sociala delen i behandlingsplanen, till exempel psykologsamtal och olika projekt,

finansieras av den enskilde missbrukarens egna hemkommun.

Kriterierna för intagning till metadonbehandlingen står nedtecknade i Sundhetsstyrelsens

cirkulär (1995, s 11). Dessa kriterier har en rådgivande funktion och kan ses som yttre ramar

för verksamheten. Detta innebär att metadonbehandlingarnas innehåll, i Danmark, varierar

eftersom klinikerna själva till mångt och mycket styr utformningen av metadonbehandlingen.

För att bli inskriven i Socialpsykiatrisk klinik metadonbehandling, krävs det att den enskilde

skall vara missbrukare samt över 18 år och gärna själv ha behandling med metadon.

Missbrukaren få vidare inte ha intagit några morfindroger de senaste 42 timmarna.

Behandlingen initieras genom att missbrukaren först kommer till samtal hos en av

psykiatrisjuksköterskorna på kliniken. Under detta första samtal görs en bedömning om

metadonbehandling är den form av behandling som lämpar sig för patienten samt är den

behandling som patienten önskar. Anses metadonbehandlingen vara den rätta, trappar

läkarkonsulten upp missbrukaren på metadon till dess att dosen är rätt inställd. För att få

metadon krävs det att missbrukaren kommer till kliniken, metadonet ges i koncentrerad form

och dricks av missbrukarna under övervakning, vilket det finns riktlinjer för i

metadoncirkuläret. Varje ny patient rapporteras till Sundhetsstyrelsen men någon motivering

utifrån intagningskriterierna krävs inte.



30

Den maximala väntetiden är 8 dagar, innan missbrukaren är inne i metadonbehandlingen.

Men på något ställe i Danmark är det upp till ett halvårs väntetid för att kunna komma in i

metadonbehandling.

I Sundhetsstyrelsens cirkulär (1995, s 12) finns vissa kontrollåtgärder nedtecknade, även

dessa har en rådgivande funktion. Socialpsykiatrisk klinik använder sig inte av

kontrollåtgärder i behandlingen. Kliniken var en av de första i Danmark som uteslöt att

använda sig av urinprover i kontrollerade syfte. Urinprover tas endast när en missbrukare

själv anser att det är till gagn för dennes behandlingsmål.

Socialpsykiatrisk klinik har ingen tidsbegränsning för hur länge en missbrukare får vara

inskriven i metadonbehandlingen. Missbrukaren får tillgång till behandling så länge denne har

ett behov av det.

Kliniken använder inte ofrivillig utskrivning av patienter och resultatet är att ingen

missbrukare har skrivits ut ur behandlingen, om inte detta gjorts på eget initiativ. I cirkuläret

(1995, s 14), vilket nämnts ovan, står det att ofrivillig utskrivning får ske om till exempel

missbrukaren har ett omfattande sidomissbruk av opiater, brukar våld eller hot om våld mot

medpatienter eller personal. Annette Kornerup-Nielsen beskrev deras förhållningssätt med att

de försöker hitta andra lösningar som fungerar för missbrukaren, istället för att skriva ut

honom från behandlingen. En missbrukare som hoppat av behandlingen kan när som helst

påbörja behandlingen igen.

Missbrukarna kan även delta, om de vill, i olika projekt som de har på kliniken. Bland annat

har de kört ett vitaminprojekt med missbrukarna. Då ”undervisade” en av sjuksköterskorna

dem i, hur viktigt det är för dem att ta vitaminer regelbundet. Kliniken håller även på att starta

upp akupunktur i metadonbehandlingen. Detta för att många av de som är i

metadonbehandling, har ett sidomissbruk av benzodiazepiner. Projektet heter NADA och

startades i USA och har gett goda resultat när det gäller sidomissbruk av benzodiazepiner.

Kliniken ansöker i dagsläget om pengar till ett tandhygiensprojekt för de inskrivna.

3.4 Tidigare forskning
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När det gäller tidigare forskning, studier och jämförelser av till exempel

metadonbehandlingar och olika länders narkotikapolicy, finns det en del som kan vara

intressanta med tanke på vår komparativa studie.

Lars Gunne (2001, s 3251f)) skriver i ”Läkartidningen Nr 28-29” att den svenska

metadonbehandlingen har den äldsta traditionen i Europa för denna behandlingsform. Gunne

menar vidare att Stockholmspolitikerna är fullt nöjda med den försäkran, som de fått, om att

Stockholmsprogrammet är ”restriktivt”, vilket han menar är modeordet vid diskussion om

narkotikafrågor idag. De problem som, enligt Gunne, skapas med denna inställning till bland

annat behovet av täta urinkontroller, har resulterat i mängder av desperata utskrivningar från

behandlingsprogrammet, och i ännu flera fall avstängningar beslutade av terapeuterna.

Dessutom, påpekar Gunne, har många patienter tvingats att sjukskriva sig, sedan de beordrats

att två gånger dagligen inställa sig vid metadonkliniken för att lämna urinprov. Sådan intensiv

kontroll kan vara förorsakad av att de tagit en sömnmedelstablett ordinerad av läkare, och

alltså uppvisat ett positivt urinprov innehållande ”narkotika” (det vill säga sömnmedel).

Olsson och Stymne (1997, s 28) har gjort en undersökning rörande Sverige och Danmark och

de hävdar att det finns en väsentlig skillnad mellan länderna. I Sverige ser man

metadonprogrammen som ett begränsat komplement till den drogfria missbruksvården.

Programmens regler är strikta och den överordnade målsättningen är att få patienten

rehabiliterad och på sikt drogfri. I Danmark däremot får en majoritet av de missbrukare som

erhåller behandling metadon, men målsättningen med behandlingen är både varierad och

individuell

Dolf Tops ( 2001, s 10 f ) har gjort en studie mellan Sverige och Nederländerna. Tops skriver

att drogpolitik är i praktiken social kontroll. Traditioner och mönster av social kontroll kan

vara olika, beroende på om de i historien har utvecklats i olika sammanhang. Ett framträdande

drag i den svenska kontrollmodellen är, enligt Tops, den starka närvaron av statens roll, att

leda det homogena svenska folket mot en gemensamt mål. I Nederländerna, har statens roll

däremot, varit av underordnad betydelse till förmån för minoritetsgrupperna i landets

heterogena befolkning. Drogpolitik är formell social kontroll som verkställs genom sociala

institutioner. Om man i praktiken har tillstånd att upprätta coffe shops eller att utföra

urinkontroller, så är det beroende på vilka traditioner som etablerats i landet när det gäller

formell social kontroll.
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4 ANALYS

4.1 Narkotikapolitiken

I både Sverige och Danmark samtalade vi en hel del med våra respondenter om respektive

lands narkotikapolitik. En central fråga var om landets narkotikapolicy har inverkat på

metadonbehandlingarnas utformning. Olsson och Stymne (1997, s 36) skriver följande:

”I en analys av nordisk narkotikadebatt hävdas bland annat att den svenska
narkotikadiskursen påverkas starkt av moraliska och ideologiska argument, medan den danska
diskursen följer en pluralistisk, politiskt pragmatisk väg. Detta ledde i början av 1980-talet till
att en skarp skiljelinje mellan Danmark och Sverige blev synlig.”

Även om ovanstående citat visar på två olika inriktningar med klara skillnader har länderna

gemensamma drag bland annat att insatserna mot narkotikamissbruk måste vara sammansatta

och balanserade och bestå av förebyggande insatser, behandling och kontroll.(Olsson &

Stymne, 1997, s 33).

I kommande avsnitt beskriver vi utformningen av Sveriges och Danmarks narkotikapolitik

och hur den påverkar metadonbehandlingen.

4.1.1 Det narkotikafria samhället

Grundidén bakom prohibition är att narkotika utgör en allvarlig fara för samhället och därför

inte kan accepteras. Prohibition bygger på att allt icke medicinskt bruk av narkotika är

förbjudet. När narkotikan kom till Sverige hade den inget starkt fotfäste i svenska traditioner

och tanken var att genom prohibition kunde man förhindra att narkotikan blev kulturellt

accepterad i landet. Därför inriktades narkotikapolitiken mot nolltolerans och nolltillgång och

målet för politiken blev ett narkotikafritt samhälle (Goldberg, 2000, s 244ff). Givetvis färgar

den svenska narkotikapolitiken av sig på S:t Lars metadonprogram i Lund, vilket följande

citat tydliggör.

Mats Svensson (011116), sjuksköterska och avdelningsföreståndare vid

Metadonmottagningen i Lund, menar:
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”att metadonbehandlingen kan ses som ett led i det politiska målet om ett narkotikafritt
samhälle. Målet med behandlingen är att patienterna till slut ska vara drogfria och
rehabiliterade. Metadonpatienterna utgör en liten och väl definierad grupp och Sveriges
maximala intag är i dagsläget 800 patienter. Men att ha ett narkotikafritt samhälle som det
ända rätta är lite att blunda för problemen. Men metadon skall inte ses som knark utan i stället
som livsuppehållande medicin. Så ska man se det! Därför har vi också klara regler och
kontrollåtgärder vid metadonmottagningen, de måste till exempel vara drogfria när de börjar i
programmet annars går det inte att jobba med dem.”

Narkotikakommissionen slutbetänkande ( SOU 2000:126, s 169 ) är i linje med Mats

Svenssons uttalande. Narkotikakommissionen anser att begränsade behandlingsprogram med

stöd av metadon inte riskerar att skada den restriktiva narkotikapolitikens trovärdighet samt

möjligheter att uppfylla de politiska målen. Detta under förutsättning att metadonprogrammen

ingår i en socialpolitisk helhet och är väldokumenterade, kan sådana verksamheter vara

betydelsefulla för rehabilitering. De i Sverige tillämpade principerna för metadonbehandling

innebär strikt kontroll.

Preben Brandt (011121), med dr och ordförande i Narkotikarådet i Danmark, menar i sin tur:
”att i Danmark betraktar man målsättningen om ett narkotikafritt samhälle som orealistisk. Vi
erkänner att narkotikan finns i samhället och givetvis ska utbredningen av den bekämpas men
man får inte glömma bort att reducera skadorna av missbruket. Men som målsättning för
politiken anser jag att den är ett orealistiskt mål.”

Susanne Granholm (011116), sjuksköterska och behandlare på Lunds metadonmottagning,

menar ”att metadonbehandlingen är en strikt medicinsk behandling och kravet på ett

narkotikafritt samhälle innebär att man blundar för problemen om behandlingen skulle strida

mot de politiska målen.”

Anette Kornerup-Nielsen (011112), konstituerande chef och psykiatrisjuksköterska vid

Socialpsykiatrisk klinik i Roskilde. Hon pekar på vikten av att inte använda sig av kontroller i

behandlingen om detta inte gagnar den enskilde missbrukaren. Kornerup-Nielsen anser att det

är orealistiskt att ha ett narkotikafritt samhälle som ett politiskt mål. Hon menar att:

”vi vill nå alla missbrukare, ha en kommunikation med dem och därför är det viktigt att vi
skapar en `ärlig´ relation till dem. Man kan inte se på missbrukare som en grupp kriminella
och manipulativa individer som behövs kontrolleras. De har ett eget ansvar när det gäller sin
behandling, vill de `fixa´ så gör de det ändå på ett eller annat sätt/…/Politiken speglar av sig i
behandlingen - det är politikerna som fattar besluten och sätter de övergripande ramarna för
metadonbehandlingen. En fara som jag kan se är att när man tillämpar drogfrihet som ett
kriterium för att få delta i metadonbehandlingen, är det de mest utsatta som inte får den hjälp
de behöver. De klarar inte av att vara drogfria. Kontroller är lite av ett omyndigförklarande av
individen.”
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Mats Svensson säger vidare att:

”metadon är en livsuppehållande medicin och som jag ser det strider behandlingen inte mot de
narkotikapolitiska målen. De som anser annorlunda tycker fortfarande att patienterna här är
knarkare, men de vet inte vad de pratar om. En patient som går på metadon får till exempel ta
körkort.”

Som nämnts tidigare har Sverige konsekvent uttalat att den överordnade målsättningen är ett

narkotikafritt samhälle och att inte bara skadeverkningarna utan också bruket i sig skall

motarbetas. Vid ställningstaganden gentemot olika narkotikapolitiska åtgärder har man ofta

betonat ”signalvärdet” av en viss åtgärd och stor vikt läggs vid att slå fast budskapet att

narkotikakonsumtion inte tolereras. Sverige började tidigt med insatser som riktade sig direkt

mot brukarna på gatuplanet. Tanken är att det skall vara omöjligt att vara langare och svårt att

vara missbrukare.(Olsson & Stymne, 1997, s 34f).

4.1.2 Harm reduction

Den allmänt accepterade definitionen av harm reduction är, när man talar om Danmarks

narkotikapolitik, att det rör sig om reducering av de skador som följer av ett

narkotikamissbruk utan att nödvändigtvis reducera användandet av drogen.

Preben Brandt (011121) tillför, ”harm reduction har en lång tradition i Danmarks

narkotikapolitik, men detta skall inte misstolkas som att vi tycker det är acceptabelt att

missbruka narkotika.”

Peter Ege (1998) i sin tur, menar att amerikanen Don des Jarlais definition av begreppet

överensstämmer med den danska tolkningen av harm reduction:

”Harm reduction simply calls for reducing the harmful effects of drug use. If reducing the
drug use is the only way in with harmful consequences can be reduced the reduction is
necessary. For many types of drug-related harm, however, it is possible to reduce at least a
substantial part of the harm without necessarily eliminating(or even reducing) the drug use
itself.”

Ege menar vidare att denna definition av begreppet hindrar felaktiga tolkningar som till

exempel att harm reduction innebär att den enskilde missbrukaren skall fortsätta sitt missbruk.

Preben Brandt (011121) säger vidare att:
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”i Danmark, som i så många andra samhällen, är föremålet med narkotikapolitiken
naturligtvis att i största möjliga mån förhindra att missbruk finns och att narkotikan sprids i
samhället. Vi vet att det är nödvändigt att bekämpa utbredningen av missbruk och begränsa de
skador ett missbruk medför. Metadonordination är en behandlingsform men också
skadereducerande vilket följer de politiska målen. Metadon ordineras med utgångspunkt för
att ge missbrukaren en mer stabil och ordnad tillvaro. Utifrån detta förhållningssätt kan man
arbeta fram en individuell behandlingsplan och på så sätt förhoppningsvis uppnå drogfrihet.
Men man utesluter inte den enskilde missbrukaren från metadonordination, om han upplever
drogfrihet som ett orealistiskt mål. Han är välkommen i behandlingen ändå. Metadon kan i så
hög grad bidra till en stabilisering, att detta i sig själv kan vara grunden för ordination.”

Ege (1998) skriver följande:

”... harm reduction är primärt en metod eller ett förhållningssätt som ligger till grund i
behandlingsarbetet med missbrukare. Om vi skall hjälpa missbrukaren är det nödvändigt, att
vi har resurser att möta behovet. Lika viktigt är att behandlingsapparaten är differentierad på
ett sådant sätt att det finns erbjudanden som passar alla.”

Detta tydliggörs i metadonbehandlingen på Socialpsykiatrisk klinik i Roskilde.

Annette Kornerup-Nielsen (011112) nämnde under vår intervju att:

”missbrukaren behöver inte vara drogfri för att få delta i metadonbehandlingen. Vårt mål är
inte att få missbrukarna drogfria. Det är upp till den enskilde missbrukaren själv vad denne
sätter för mål rörande behandlingen. Givetvis kan drogfrihet vara ett mål i behandlingen. Det
är den enskildes ansvar vad han vill ha ut av behandlingen och han får inte uppleva målen
som orealistiska/…/Kliniken, informerar, utbildar, stöttar, ger råd och har uppföljande samtal
där vi bland annat talar om missbrukarens totala livssituation och framtid”.

4.1.3 Kommentar

I Sverige framhåller man värdet av ett narkotikafritt samhälle och anser att man bör bekämpa

drogerna med alla medel. Sveriges narkotikapolitik har som mål nolltolerans och nolltillgång,

det vill säga prohibition. Det innebär att allt icke medicinskt bruk av narkotika är förbjudet.

Våra respondenter, på Lunds metadonprogram, visar med tydlighet att metadonbehandlingen

är färgad av landets narkotikapolicy. Metadonbehandlingen kan ses som ett led i strävan mot

ett narkotikafritt samhälle. Metadonpatienterna utgör en liten och väldefinierad grupp samt att

Sverige har ett maximalt intag, vilket i dagsläget är 800 patienter. För att få delta i

behandlingen krävs det att missbrukaren är drogfri. Behandlingspersonalen använder sig av

klara, tydliga regler och kontrollåtgärder i arbetet med patienterna. Svensson betonar att

metadon inte skall ses som knark, utan strikt medicinsk behandling med tydliga mål samt är

livsuppehållande. Vidare framhåller våra respondenter att metadonbehandlingen inte strider
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mot Sveriges politiska mål vilket tydliggörs i officiella texter. I Sverige är

metadonbehandlingen permanent och behandlingsmålen är rehabilitering och drogfrihet. I den

danska litteraturen, som vi tagit del av och hos våra danska respondenter finns åsikten att

målet om ett narkotikafritt samhälle endast är en illusion.

Dansk narkotikapolitik framhäver däremot harm reduction som ett politiskt mål, vilket bland

annat innebär en reducering av de skador som följer ett missbruk utan att nödvändigtvis

reducera användandet av drogen. I Danmark avspeglar sig landets narkotikapolicy i

utformningen av Socialpsykiatrisk kliniks metadonbehandling. Behandlingen är utformad så

att man vill reducera patienternas skador till följd av missbruk och behandlingen kräver ingen

drogfrihet. En viktig bit i behandlingen är att patienten skall uppleva behandlingsmålen som

realistiska. Detta innebär att drogfrihet som mål inte är nödvändigt om missbrukaren inte själv

ser det som ett mål i behandlingen. Behandlingen bygger mycket på individens egna ansvar

och personalen informerar och utbildar även sina patienter i egenvård. Som ett steg i harm

reduction har det i Danmark utvecklats olika behandlingsalternativ, som en följd av det allt

högre kravet på mer behandling och humanism i missbrukarvården istället för ökade

kontrollpolitiska insatser. I den danska metadonbehandlingen ställs därför missbrukarens

livssituation i fokus framför regler, kontrollåtgärder och ett generellt behandlingsmål -

drogfrihet. Liksom i Sverige är den danska metadonbehandlingen en permanent verksamhet i

landet.

I nästa avsnitt kommer vi att närmare gå in på hur behandlingsmodellerna är utformade.

4.2 Behandlingens utformning

4.2.1 Kriterier och antagningsförfarande

I Sverige har Socialstyrelsen sedan år 1972 utfärdat föreskrifter kring förskrivning av opiater

på indikation narkomani och dessa har inte ändrats nämnvärt sedan dess.

Inklusionskriterierna, är de krav som måste vara uppfyllda för att narkotikamissbrukare ska få

komma ifråga för metadonunderhållsbehandling i Sverige. Enligt Mats Svensson finns det i

dagsläget 66 stycken patienter inskrivna i metadonprogrammet på S:t Lars

metadonmottagning i Lund och i deras filial i Helsingborg cirka ett femtiotal patienter.
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Intagningskriterierna är uppsatta enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1990:16, s 2) om

metadonunderhållsbehandling och de är följande:

• Acceptabel valfrihetssituation (vilket innebär att patienten inte är arresterad, häktad

eller dömd till fängelsepåföljd eller intagen i kriminalvårdsanstalt).

• Dokumenterat minst fyraårigt tvångsmässigt intravenöst opiatmissbruk.

• Andra behandlingsmöjligheter uttömda efter försök med drogfri behandling.

• Minst 20 år.

• Frånvaro av avancerat blandmissbruk.

Sundhetsstyrelsen uppgjorda riktlinjer, för metadonbehandlingarna i landet, står nedtecknade i

Sundhetsstyrelsens cirkulär (1995, s 11f). Enligt Annette Kornerup-Nielsen finns det för

närvarande ungefär 250 stycken patienter inskrivna i Socialpsykiatrisk kliniks

metadonbehandling i Roskilde. Kriterierna för drogmissbrukare vilka önskar påbörja en

långtidsbehandling med metadon bör ske efter Sundhetsstyrelsens riktlinjer:

• Det skall föreligga ett långvarigt missbruk av opiater, det vill säga drogmissbrukarens

dagliga livssituation skall i flera år vara fokuserat på bruket/behovet av opiater. Det

innebär att det är ytterst sällsynt att man påbörjar långtidsbehandling med metadon till

personer under 25 år.

• Drogmissbrukaren ska vara motiverad till att upphöra med sitt illegala missbruk.

Målsättningen med behandlingen är också att man ska kunna sluta med illegalt

opiatmissbruk.

• Andra relevanta behandlingsalternativ skall värderas som utsiktslösa.

• Gravida drogmissbrukare, som önskar fullfölja graviditeten, bör erbjudas

metadonbehandling, om en opiatavgiftning inte kan genomföras.

• Hiv-infektion i sig själv är inte kvalificerande för en långtidsbehandling med metadon.

Behandling med metadon kan emellertid öka den sociala stabiliteten, självkänslan och

tryggheten och kan därför minimera riskspridning.

Vid första anblicken kan Sverige och Danmarks officiella antagnings kriterier till

metadonunderhållsbehandling te sig mycket snarlika. Men i praktiken skiljer sig länderna

tydligt åt.
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Socialstyrelsen (1997, s 24) skriver i sin rapport ”Metadonbehandlingen i Sverige”, att de av

Socialstyrelsen uppställda kriterierna för intagning av patient i metadonbehandling är grunden

för verksamheten.

Mats Svensson (011116) menar att Socialstyrelsens kriterier för antagning till programmet

måste följas. Han uttalar sig som följande:

”vi har en socionom som är anställd på heltid och som endast arbetar med utredningar som rör
ansökningar till programmet. Det är denne som gör en helhets bedömning och utreder om den
blivande patienten uppfyller socialstyrelsens kriterier för antagning till programmet. Sedan är
det vår överläkare Ola Thulin som fattar det slutgiltiga beslutet i samråd med oss på
avdelningen/…/ en annan sak är ju att Socialstyrelsen kontrollerar vår verksamhet och vi
måste även avlämna rapporter till dem varje månad.”

Metadonbehandlingsenheterna, vilka finns i Uppsala, Stockholm, Malmö och Lund, är

skyldiga att till Socialstyrelsen rapportera varje ny patient som ställts in på metadon, med

beskrivning av hur de nämnda kriterierna har tillämpats.(SOSFS 1990:16, s 2).

Bengt Wennermark (011205) påpekar:

”att i huvudsak följs inklusionskriterierna strikt. I `Långtidsuppföljning av patienter i
metadonbehandling´ står det att läsa på sidan 43 att 15% av de behandlade accepteras för
behandling trots avancerat blandmissbruk. Detta kan ses som ett resultat av en individuell
bedömning av behandlingsbehov där en glidning i indikationsställningen kan ha ansetts
motiverad av andra skäl.”

Till skillnad från Socialstyrelsens intagningskriterier fyller den danska Sundhetsstyrelsens

antagningskriterier till metadonbehandlingen endast en rådgivande funktion. Kriterierna är

avsedda som yttre ramar, vilket ger stora möjligheter för behandlingsenheterna att själva

forma innehållet i verksamheten.

Preben Brandt (011121) uttalar sig på följande sätt:

”som jag ser det så var metadonbehandlingen i Danmark från början avsedd för en viss grupp,
det vill säga för hårt belastade narkomaner. Men idag anses metadonbehandling vara ett
behandlingsutbud, som vilken behandling som helst. På detta sätt betraktar man
metadonbehandlingen utifrån alla nivåer i samhället.”

Annette Kornerup-Nielsen (011112) menar att:

”vi har uppställda kriterier i metadoncirkuläret men de är ingen lag, utan dessa är
riktlinjer/…/man kan säga så här, att kriterierna för att komma in i behandlingen här är att du
skall vara 18 år, narkoman och gärna själv vill ha metadonbehandling. Du får inte heller ha
använt några morfindroger de senaste 42 timmarna.”
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För att kunna ansöka om behandling krävs det enligt Mats Svensson antingen en remiss till

metadonmottagningen, vilken utfärdas av överläkaren för narkomanvården eller av den

psykiatriska öppenvårdssektorn, som personen tillhör. Individen kan också själv ansöka om

behandling men måste då ha en fast kontakt med en socialsekreterare i hemkommunen samt

fast bostad.

Svensson (011116) menar vidare att ”om patienten har blivit antagen till programmet, får han

vänta på att komma in i behandling/…/ja kötiden, den är lång, mycket lång, skriv två år.”

Även Susanne Granholm (011116) upplever väntetiden som ett problem ”en del dör innan de

kommer in i programmet.”

På frågan hur stort upptagningsområdet är geografiskt svarade Svensson ”hela södra

sjukvårdsregionen enda upp till Växjö.”

Bengt Wennermark (011205), i tur sin säger vidare:

”att intagningskriterierna kan ses som ett högt staket runt metadonbehandlingarna. Det har
funnits läkare och forskare som menat att det höga staketet medfört att opiatmissbrukare dött.
Men det är en balansgång. Hade vi tagit bort kriterierna, skulle till exempel någon i abstinens
söka till behandlingen utan att vara motiverad för att genomgå en sådan krävande och lång
behandling. Det skulle i så fall kunna leda till en ökning av langningen av metadon eller
risken för överdoser av metadon hade kunnat vara överhängande. Behandlingsformen skulle
då lätt kunna råka i vanrykte vilket skulle kunna innebära att de styrande inte längre hade
accepterat metadonbehandlingen.”

På förfrågan om det krävs en remiss för att få delta i metadonbehandlingen på

Socialpsykiatrisk klinik i Roskilde svarade Annette Kornerup-Nielsen (011112) följande ”nej,

missbrukaren ansöker själv om behandling här på kliniken. Sedan gör vi tillsammans upp en

behandlingsplan med honom och den sociala enheten. Vi rapporterar varje ny patient till

amten, utan motivering. Det är sedan amten som i sin tur rapporterar till Sundhetsstyrelsen.”

När det gäller upptagningsområde svarade Kornerup-Nielsen vidare:

”Roskilde amt omfattar 11 kommuner och Socialpsykiatrisk klinik är centrum när det rör sig
om metadonutdelningen. Vi tar alla missbrukare från de 11 kommunerna, som är villiga att gå
i metadonbehandling. För närvarande har vi cirka 250 patienter inskrivna i behandlingen. Vår
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väntetid är max åtta dagar och det är ju för att missbrukaren måste träffa vår läkare för att bli
inställd på rätt metadondos. Vissa amter har upp till ett halvt års väntetid.”

4.2.2 Kommentar

De officiella intagningskriterierna till metadonbehandlingarna ter sig väldigt lika i de båda

länderna vid en första anblick. Än en gång ser vi hur respektive lands narkotikapolitiska

hållning inverkar på utformningen av metadonbehandlingen. I Sverige är det ett krav att

Socialstyrelsens uppställda kriterier ska vara uppfyllda för att en patient ska vara aktuell för

metadonbehandling. Kriterierna utgör grunden för metadonverksamheten i Sverige.

I Danmark däremot har Sundhetsstyrelsen uppställda kriterier endast en rådgivande funktion

och ska tolkas som yttre ramar, vilket innebär att behandlingsenheterna i Danmark själva har

möjlighet att utforma sin verksamhet. Socialpsykiatrisk kliniks kriterier för intagning i

metadonbehandling, är enligt Annette Kornerup-Nielsen, att den som söker ska vara 18 år,

narkoman och själv önskar metadonbehandling. Missbrukaren får inte heller ha intagit någon

morfindrog de senaste 48 timmarna.

En likhet i de två behandlingarna är att det inte ställs krav på någon remiss från någon

myndighet för att få ansöka om behandling med metadon. En stor skillnad är dock att det i

Sverige krävs att den enskilde har en fast bostad. Antagningsförfarandet till behandlingarna

skiljer sig mellan länderna. På S:t Lars metadonmottagning finns det en utredare som på heltid

går igenom ansökningar och utreder utifrån de uppställda kriterierna. Sedan är det överläkare

Ola Thulin i samråd med personal på avdelningen som fattar det slutgiltiga beslutet. Varje ny

patient ska rapporteras till Socialstyrelsen med en motivering hur kriterierna har uppfyllts.

Socialstyrelsen granskar med jämna mellanrum S:t Lars metadonmottagnings verksamhet och

avdelningen lämnar även utvärderingar regelbundet till myndigheten.

I Danmark har man i sin tur ett annorlunda förfarande. Här är det psykiatrisjuksköterskan som

gör en utredning tillsammans med patienten för att se om metadonbehandlingen är den rätta

behandlingen för missbrukaren. I samråd med övrig personal på kliniken fattar man därefter

ett beslut om antagning. Tillsammans med den sociala enheten och missbrukaren gör man

gemensamt upp en behandlingsplan. Varje nyinskriven patient rapporteras till
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Sundhetsstyrelsen, men tillskillnad från Sverige ställs inget krav på motivering om hur de

använt sig av Sundhetsstyrelsens kriterier.

I Danmark finns det en metadonklinik i varje amt och Socialpsykiatrisk klinik täcker in 11

kommuner. De har i dagsläget cirka 250 patienter inskrivna i metadonbehandling och en

väntetid på maximalt åtta dagar. I Sverige finns det totalt fyra metadonprogram i städerna

Uppsala, Stockholm, Malmö och Lund, med filial i Helsingborg. S:t Lars metadonmottagning

har i dagsläget 66 patienter inskrivna och väntetiden är ungefär två år.

4.3.1 Kontrollåtgärder och läckage

Socialstyrelsens riktlinjer (1997) åtföljs strikt av S:t Lars metadonmottagning i Lund. På

mottagningen utgör urinproverna en stor del av kontrollåtgärderna. De första två månaderna

måste patienten lämna övervakade urinprov samt dricka metadon övervakat vilket sker

dagligen. Tidigast efter sex månader, om patienten är drogfri samt följer sin planering, sker

övervakade urinprov tre gånger i veckan, måndag – onsdag – fredag, på mottagningen. Andra

kontrollåtgärder som de använder sig av på avdelningen är övervakade metadonintag. De tar

även blodprov samt leverprover.(Lundaprogrammet, 2000, s 11).

Mats Svensson (011116) säger att:

”det är nödvändigt med kontroller och övervakning. Narkomaner behöver fasta regler och
normer för att klara av behandlingen. Proverna används ju även som uppföljning på hur det
går för patienten i behandlingen/.../ Detta är ju för att vi skall kunna jobba med dem, för att
behandlingen skall gå framåt. En heroinist är mycket manipulativ och tar alla tillfällen i akt
för att trixa med urinproven/…/Det är möjligt att vi kommer att minska på våra
kontrollåtgärder, detta för att vi ska kunna ta emot fler patienter. I Danmark gör man så.”

Susanne Granholm (011116) framhåller följande ” urinproverna är ett viktigt stöd för

patienten i behandlingen. De får konkret feedback på hur det går.”

Mats Svenssons uttalande kan knytas upp på Narkotikakommissionens slutbetänkande (SOU

2000:126, s 169) där står följande: ”De i Sverige tillämpade principerna för

underhållsbehandling med metadon innebär strikt kontroll. Erfarenheterna är att läckage av

metadon till den illegala marknaden är lågt.”

Detta förtydligar Svensson (011116) i följande uttalande. Han säger:
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”vi gör vad vi kan för att förhindra läckage. Det som finns ute på gatorna är inte vårt, det
mesta kommer från Köpenhamn. Det är en dödssynd att sälja sin metadondos. Alla patienter
kallas slumpmässigt in för provtagning och då mäter vi metadonhalten i blodet. Har patienten
en för låg halt i blodet har han sålt sitt metadon och riskerar då att bli utskriven.”

Kostnaderna för en metadondos är, enligt Svensson, 86 kronor men på svarta marknaden

betingar den ett värde på 600-700 kronor.

När Preben Brandt (011121) får frågan angående kontrollåtgärder i metadonbehandling i

Danmark svarar han följande ”En riskfaktor kan vara att metadon kan komma att användas

som ett maktmedel för behandlingssystemet. Det anses dock i Danmark vara oetiskt att

använda metadon som maktmedel, för att få missbrukaren att `foga sig´ i behandlingen.”

På Socialpsykiatrisk klinik i Roskilde är de medvetna och fullt införstådda med riktlinjerna i

Sundhetsstyrelsens cirkulär. I detta cirkulär (1995, s 12) står det nedtecknat att övervakade

intag av metadon är den viktigaste kontrollåtgärden och att urinkontroller ska användas i det

omfång att de säkrar behandlingsplaneringen. Det är den behandlande läkaren som har

ansvaret för att på bästa möjliga sätt säkra att den ordinerade metadonet inte säljs och

missbrukas. Det väsentligaste i behandlingen är kontrollen av att missbrukaren håller de

individuella behandlingsavtalen. Missbrukaren skall först och främst samarbeta angående de

uppgjorda delmålen, det vill säga om målen i behandlingsplanen anses vara realistiska. Vidare

går det att läsa i cirkuläret att kontrollåtgärder, när det gäller nya metadonpatienter, kan anses

nödvändiga under en kort period. Detta innebär att patienten träffar sin behandlare dagligen

under en period och därefter en till två gånger i veckan. Patienten intar metadon under

övervakning och lämnar urinprov två till fyra gånger i månaden. Denna kontroll av nya

metadonpatienter bör upprätthållas i minst sex månader.

Angående ovanstående säger Annette Kornerup-Nielsen (011112) att:

”de får sitt metadon koncentrerat och dricker det under övervakning. Ja, de som fungerar
behöver efter en tid inte komma hit varje dag utan kommer kanske två gånger i veckan och får
sitt metadon/…/vi här i Roskilde amt var en av de första metadonklinikerna som valde att inte
ta urinprov i kontrollerande syfte. Tar vi ett urinprov så gör vi detta som ett stöd för den
enskilde missbrukaren, om han har ett behov av det i samband med till exempel nedtrappning.
Det är missbrukaren själv som ger förslag på detta om behovet finns. Vi använder oss inte av
`belöning och straffsystem´, utan vi försöker göra vår klinik eftertraktad. De skall inte uppleva
att det är nedvärderande att komma till oss. Vi vill att de skall förstå att det inte rör sig om
kontroll, utan att de har ett eget ansvar för sin behandling. Det är ju den svåraste delen av
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befolkningen vi har med att göra och de har blivit utsatta för så mycket, de behöver inte bli
mer utsatta av kontroller som inte gagnar dem och därför har vi valt bort urinkontroller.”

Vidare när vi talar om läckage i behandlingen svarar Kornerup-Nielsen följande:

”givetvis förekommer det läckage, de säljer det vidare och de injicerar det också. Vi
diskuterar mycket här på kliniken vad vi skall göra åt detta eftersom vi anser att det är ett
problem. Vi straffar dem inte men vi pratar med dem om vad de gör med sig själva och sin
kropp och provar på att hjälpa dem på detta sätt. Men det är en viktig diskussion, en hållning,
i den mån att de vet att vi vet att de `fixar´. Vi för en öppen dialog med dem om detta.”

När det gäller kontrollåtgärder i behandlingen står det att läsa i informationsbroschyren

Lundaprogrammet (2000, s 14) att patienten inte får veta vilken dos han är ordinerad samt sin

exakta metadonkoncentration i blodet.

Mats Svensson (011116) förtydligar med ”detta är för patienternas skull. Hade de vetat vilken

dos de var inställda på då hade det inte blivit någon behandling, utan patienterna hade blivit

`fixerade´ vid dosintaget. De hade bara pratat om vilken dos de varit inställda på och inte

kommit vidare i behandlingen.”

Enligt Annette Kornerup-Nielsen vet missbrukarna vilken metadondos de är inställda på. Hon

berättar att kliniken inte har tillgång till att gå in och mäta koncentrationen i blodet hos den

enskilde missbrukaren, för att kunna fastställa om koncentrationen av metadon är tillräcklig.

Vidare säger Kornerup-Nielsen (011112):

”att vår läkarkonsult kan till exempel fråga den enskilda missbrukaren om hur mycket
metadon denne skall ha och utgår då ifrån dosinställningen och svaret, om detta inte ter sig
helt orimligt. Detta gör vi eftersom ansvaret för behandlingen ligger på missbrukaren och det
är endast han som känner av om dosen är tillräcklig.”

4.3.2 Kommentar

Än en gång ser vi klart och tydligt att den narkotikapolitiska hållningen inverkar på

metadonbehandlingen i respektive land. Detta yttrar sig i att S:t Lars metadonmottagning i

Lund strikt följer och använder sig av de riktlinjer som är uppställda av Socialstyrelsen vad

gäller kontrollåtgärder i metadonbehandlingen. Man anser här att kontroller är nödvändiga

därför att narkomaner behöver fasta och tydliga regler och normer för att klara av

behandlingen.
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Sundhetsstyrelsens riktlinjer angående kontrollåtgärder skall däremot än en gång ses som en

rådgivande funktion. Detta innebär att Socialpsykiatrisk klinik inte tar urinprover i

kontrollerande syfte, inte ens på nya patienter i behandlingen. Kliniken använder sig av

urinprov när de gagnar patientens behandlingsförfarande, vilket endast sker när patienten själv

uttrycker en önskan om detta.

S:t Lars metadonmottagning har alltid en strikt och utökad kontroll när det gäller nya patienter

i programmet. Till exempel måste en ny patient under de två första månaderna i behandling,

dagligen lämna urinprov. Den nyinskrivna patienten får även inta metadonet under

övervakning. Tidigast efter sex månader minskar antalet urinkontroller till tre per vecka om

patienten är drogfri samt följer behandlingsplanen. Alla patienter kallas även in till

slumpmässig provtagning för att mäta metadonhalten i blodet. Mottagningen tar även

leverprov i kontrollerande syfte.

En likhet mellan de båda enheterna är att de båda är substitutionsbehandlingar och de

använder sig av övervakade metadonintag. Detta görs för att förhindra läckage. En skillnad är

däremot att metadonet i Sverige tas oralt i utspädd form, helt enligt Dole-Nyswanders metod,

medan vid Socialpsykiatrisk klinik i Danmark tar patienterna metadonet oralt i koncentrerad

form.

På Socialpsykiatrisk klinik har man inte tillgång till att mäta metadonhalten i patienternas

blod, på grund av integritetsskäl. Missbrukaren har därför ett visst inflytande på sin

dosinställning, om den inte ter sig helt orimlig utefter läkarkonsultens bedömning. Det är

endast patienten själv som kan avgöra om dosintaget är tillräckligt och får den effekt som är

önskvärt. På S:t Lars metadonmottagning  har man däremot denna möjligheten, att mäta

metadonhalten i blodet. Patienterna här får inte reda på sin metadondos, detta för att förhindra

fixering vid olika doser mellan patienterna. Sker denna fixering anser behandlingspersonalen

att behandlingsarbetet med patienterna kan komma att försvåras.

4.4.1 Utskrivning och avhopp

I rapporten, Metadonbehandling i Sverige (Socialstyrelsen, 1997, s 47f), står det att läsa att

det för många patienter är en plågsam process, vilken ibland är långdragen, när patienten ska

sluta med metadon. Ibland krävs det en inläggning av patienten eftersom en successiv
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nedtrappning av metadondosen kan vara mycket ansträngande. Det finns flera orsaker till

ofrivillig utskrivning från de svenska metadonprogrammen och patienten blir som regel

utskriven när metadonbehandlingen inte längre bedöms gagna honom. Patienten blir oftast

utskriven när behandlarna bedömer att han saknar tillräcklig motivation för att upphöra med

sitt sidomissbruk. Följande faktorer så som sidomissbruk, fusk med urinprover, våld eller hot

om våld mot medpatienter eller personal samt att man inte kommit till metadonmottagningen

på utsatta tider, kan innebära att patienten blir ofrivilligt utskriven från

metadonprogrammet.(Metadonrådet, 1997, s 12).

Mats Svensson (011116) säger följande angående avhopp och utskrivning från Lunds

metadonprogram:

”vi har inga avhopp från programmet, däremot har vi en del ofrivilliga utskrivningar. Dessa är
några stycken per år. Ja, det är till exempel de som använder våld, hot om våld, säljer sin dos,
fuskar med urinprov, begår narkotikabrott eller annat brott så att han hamnar i fängelse. Och
så skriver vi ut sådana som har ett omfattande sidomissbruk, som vi inte kommer till rätta
med. Och då brukar vi ha avgiftat dem ett par gånger under det att de har varit i behandlingen,
de har fått många chanser.”

Bengt Wennermark (011205) menar ” att de gemensamma riktlinjerna kan verka brutala, men

det är professionerna själv, det vill säga cheferna för de fyra olika metadonenheterna i

Sverige, som i maj år 1997 arbetade fram regelverket och skrev under med sina

namnteckningar.”

Metadonprogrammen i Sverige har en spärrtid, på mellan ett till två år, innan patienten på nytt

får ansöka om metadonbehandling. För en återansökan krävs en förnyad utredning om vad

som har hänt patienten under tiden denne varit utskriven från

metadonprogrammet.(Metadonrådet, 1997, s 12).

I Sundhetsstyrelsens cirkulär (1995, s 14) står det att utskrivning från metadonbehandling

normalt bör komma på tal vid den tidpunkt, när missbrukaren önskar att klara sig själv och har

en tro på att lyckas. Det står även att ofrivillig utskrivning från metadonbehandlingen kan

förekomma när missbrukaren inte följer den uppgjorda behandlingsplanen samt att det finns

ett dokumenterat och regelbundet sidomissbruk av opiater. Behandlingsplanen bör vid dessa

tillfällen justeras och behandlingsenheten försöker då överflytta patienten till en behandling

utan metadon. Även hot om våld samt våld mot medpatienter och personal, kan vara skäl för
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en överflyttning. Om en ofrivillig utskrivning från behandlingen skall bli aktuell bör en

nedtrappning föranleda detta. Nedtrappningen bör ske på behandlingskliniken.

Annette Kornerup-Nilsen (011112) säger följande:

”det är ingen som hoppar av behandlingen och vi har inga kriterier för utskrivning, vi
använder oss inte av `belöning och straffsystem´ här. Vi har till exempel haft en mycket
våldsam missbrukare inne i behandlingen som vi helt enkelt inte kunde ha kvar i den sociala
enheten. Han är fortfarande inskriven här men han får sitt metadon i arresten hos polisen och
det är han mycket nöjd med. Detta för han är sedan länge en känd missbrukare som vi nog
inte någonsin kommer att få se drogfri. Min personliga åsikt är att skriver man ut den svåraste
gruppen från behandlingen, vem f… är det då egentligen vi skall hjälpa? Är det inte de som
har ett stort behov av metadon? För denna grupp försöker vi hitta andra lösningar för att
slippa trappa ned och skriva ut dem ifrån behandlingen.”

4.4.2 Kommentar

En likhet i de både ländernas är att det finns officiella riktlinjer, när det gäller ofrivillig

utskrivning från metadonbehandlingen. En skillnad är dock att dessa riktlinjer följs strikt vid

S:t Lars mottagning men när det gäller de danska riktlinjerna är dessa endast rådgivande.

På S:t Lars förekommer årligen ofrivilliga utskrivningar efter de uppgjorda riktlinjerna.

Däremot när det gäller Socialpsykiatrisk klinik, använder de sig inte av denna möjlighet –

ofrivillig utskrivning- i sin behandling med metadon.

En likhet mellan S:t Lars och Socialpsykiatrisk klinik är dock att nedtrappning av metadon

alltid skall ske, både vid planerad och ofrivillig utskrivning. Båda enheterna tydliggör att inga

avhopp från behandlingen har förekommit.

5 Resultatsammanfattning

En likhet angående behandlingarna är att de båda är substitutionsbehandlingar samt

permanenta verksamheter i de båda länderna. I Sverige följer metadonenheterna kriterierna

strikt enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Sundhetsstyrelsens föreskrifter har däremot en

rådgivande funktion och fungerar som yttre ramar för de danska metadonmottagningarna.

Detta kan i Danmark innebära att behandlingsenheternas verksamhet är individuellt

utformade. Båda ländernas föreskrifter bygger på politiska beslut.
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Målet med intagningskriterierna i Sverige är att behandlingarna ska gälla en liten

väldefinierad grupp och kriterierna ska följas strikt. Vissa avvikelser för intagning i

behandling har dock skett. På S:t Lars metadonmottagning krävs, för intag till behandlingen,

fast bostad samt en väl genomförd utredning utefter kriterierna. Därefter görs en bedömning

och ett beslut fattas av överläkaren i samråd med behandlande personal. I Danmark däremot

utgör kriterierna för intag i metadonbehandlingen endast som yttre ramar. På

Socialpsykiatrisk klinik är det psykiatrisjuksköterskan som fattar beslut i samråd med övrig

personal om en ny patient ska skrivas in i behandlingen. De kriterier som finns uppställda för

intag i behandling följs inte strikt av Socialpsykiatrisk klinik. En likhet är att varje ny patient

rapporteras till Socialstyrelsen respektive Sundhetsstyrelsen. Skillnaden är dock att i Danmark

krävs ingen motivering till hur kriterierna har uppfyllts. Detta krävs däremot i Sverige.

En väsentlig skillnad mellan S:t Lars metadonmottagning och Socialpsykiatrisk klink är

inslaget av kontrollåtgärder i verksamheten. I Lund ställer de sig positiva till dessa åtgärder.

Kontrollåtgärderna är väl utarbetade och fyller en viktig funktion i behandlingsarbetet med

patienterna. Våra respondenter hävdar att kontrollerna är ett stöd för patienten i behandlingen

samt förhindrar läckage och sidomissbruk. Vår respondent i Roskilde har en negativ

inställning till olika kontrollåtgärder och menade att detta var lite av ett omyndigförklarande

av individen. Man menade att sådana åtgärder fråntar patienten det egna ansvaret och

inkräktar på integriteten. Socialpsykiatrisk klinik har därför gjort valet att inte använda sig av

kontrollåtgärder i sin verksamhet.

En likhet i de båda behandlingsmodellerna är att det förekommer sidomissbruk, av framförallt

benzodiazepiner. En skillnad är att ett omfattande sidomissbruk i Sverige kan leda till

ofrivillig utskrivning. I Danmark däremot försöker man komma tillrätta med problemet

genom att föra en öppen dialog med missbrukaren samt utbilda och informera denne i vad han

gör med sig själv och sin kropp. Behandlande personal i Danmark lägger stor vikt vid eget

ansvar, information och utbildning.

En ytterligare likhet, mellan S:t Lars metadonprogram och Socialpsykiatrisk kliniks

metadonbehandling, är att inga avhopp har skett från behandlingen. I de båda länderna finns

riktlinjer för ofrivillig utskrivning från metadonbehandlingen. En väsentlig skillnad är dock

att Socialpsykiatrisk klinik valt att inte använda sig av ofrivillig utskrivning medan man på S:t

Lars metadonmottagning tillämpar detta. Därför skrivs några patienter ofrivilligt ut varje år
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från S:t Lars metadonprogram. Patienterna har en möjlighet att åter komma in på S:t Lars

metadonprogram. Det föreligger dock en spärrtid på mellan ett till två år innan en ny

utredning av patientens livssituation genomförs.

Målsättningen med metadonbehandlingen skiljer sig åt i de båda behandlingsmodellerna. På

S:t Lars metadonmottagning menade man att rehabilitering och drogfrihet är det långsiktiga

målet. På Socialpsykiatrisk klinik är däremot målsättningen med behandlingen mer varierad. I

de båda behandlingsmodellerna kan behandling med metadon dock vara livslång. Våra

respondenter i Sverige ansåg att behandlingen skall ses som en strikt medicinsk behandling

för en liten och väl definierad grupp. Verksamheten är väldokumenterad med kontinuerlig

uppföljning. Man kan dra slutsatsen att utformningen av verksamheterna har påverkats av

ländernas narkotikapolicy. Alltså, metadonunderhållsbehandlingen i Sverige motsäger inte

målet om ett narkotikafritt samhälle utan verksamheten har snarare utformats i linje med de

narkotikapolitiska målen, vilket styrks av Narkotikakommissionens slutbetänkande (SOU

2000:126, s 169). Socialpsykiatrisk kliniks metadonbehandling bygger även på andra

stödjande insatser. Missbrukaren får inte enbart metadonet tilldelat, utan får även, som vi

tidigare nämnt, till exempel information och viss utbildning helt i linje med Dole och

Nyswanders metod. Däremot använder de sig inte av exempelvis urinprover i kontrollerande

syfte på grund av att de anser att kontrollåtgärder skadar mer än de gagnar. Sundhetsstyrelsens

cirkulär är endast rådgivande och alla skall, enligt vår respondent, ha en möjlighet att få

metadonbehandling om de har ett behov av detta. Metadonbehandlingen i Danmark ses som

ett behandlingsutbud av många, som ligger på amternas ansvar. Socialpsykiatrisk kliniks

behandlingsverksamhet influeras av harm reduction vilket ligger i linje med Danmarks

narkotika politiska målsättning.

6 SLUTDISKUSSION

I vår uppsats har vi beskrivit och jämfört hur Sveriges och Danmarks narkotikapolicy samt

mål har inverkat på utformningen av metadonbehandlingarna. Den gemensamma nämnaren är

metadonets användning i substitutionsbehandling av opiatmissbrukare och permanenta

behandlingsformer i de båda länderna. Även om utgångspunkten och behandlingsmodellerna

har samma ursprung, Dole-Nyswander-behandlingsmodell, har man i Sverige och Danmark

utvecklat dem i två olika riktningar. Vi har även undersökt hur respektive lands

narkotikapolitiska mål överensstämmer med metadonbehandlingens syfte. Utan undantag
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tycker våra respondenter att politikens mål och metadonbehandlingarnas syfte inte är i strid

med varandra.

Den svenska narkotikapolitiken är starkt kritiserad. Föreställningarna om att den svenska

narkotikapolitiken har varit särskilt effektiv och att det övriga Europa borde lära sig av oss är

utbredd i Sverige. Som många har ansett och påpekat, är strävan att skapa ett narkotikafritt

samhälle inte bara svår att realisera, utan att konsekvenserna samtidigt är svåra och inte

önskvärda. Detta är däremot något som Danmark har tagit sikte på och inriktar sig på att ge

missbrukarna ett val, som inte innebär att man redan från början måste ta ställning till sitt

missbruk. Metadonordinationen är här både en behandlings- och skadereducerande form, som

ordineras med utgångspunkten att ge missbrukaren en mer stabil och ordnad tillvaro.

Det finns en historisk myt om hur politiken växt fram i Sverige. Företrädarna för

narkotikapolitiken berättar gärna en historia, där de sanna företrädarna hos folket segrat över

bland annat drogliberala personer som försökt leda in Sverige på narkotikakatastrofens väg.

Sverige har även när det gäller missbruksbilden, jämförts med andra länder och där har man

hävdat att narkotikapolitiken har bevisat sin effektivitet. Man har ansett sig kunna bevisa att

missbruksproblemet har varit mindre i Sverige än i andra länder. Professor Sune Sunesson

(1998) skriver i ”Den kemistyrde dåren och andra vardagsmyter”, att under 1980-talets senare

del fick Sverige en nedgång i antalet nya missbrukare. På 90-talet har missbruket ökat, trots

åtgärderna inom narkotikapolitiken. I dag finns i Sverige lika många tunga missbrukare som i

andra nordeuropeiska länder. Frågan är när svenska politiker ska inse verkligheten och kanske

föra narkotikapolitiken in i en annan riktning. Att ändra inriktning behöver inte innebära en

kapitulation inför narkotikan. Men att se problematiken ur en annan synvinkel, borde gagna

både den enskilde missbrukaren och samhället. Tyvärr är det, enligt oss, inte så idag. I sin iver

att bekämpa narkotikan bedrivs nästan en hetsjakt på narkomaner och då drabbas många

gånger de mest utslagna - gatunarkomanerna.

Danmark har med sin narkotikapolitiska hållning – harm reduction - visat sina narkomaner

respekt och fråntar dem inte sina demokratiska rättigheter. Vill man som opiatmissbrukare ha

metadonbehandling finns det inga egentliga hinder, det är missbrukaren själv som avgör.
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Dödligheten hos svenska heroinister är hög. Detta menar även Susanne Granholm vid S:t Lars

metadonmottagning, som påtalar att vissa inte hinner komma in i programmet på grund av att

de dör. Vi frågar oss, om detta verkligen ska anses som goda vårdinsatser.

Till skillnad mot Roskilde och Danmark, har man i Sverige ofta en syn på missbrukaren som

någon man inte litar på och som inte kan ta eget ansvar. Med utgångspunkt från detta och den

policy som förs i landet, behandlas missbrukarna på ett mindre acceptabelt sätt, enligt oss.

Kontrollåtgärderna, tar både tid och personal i anspråk och har, enligt oss, endast en funktion.

Det är att kontrollera patienten att han följer behandlingen samt att han uppfyller de krav man

ställer på honom. Det svenska totalintaget i metadonbehandlingarna i Sverige är idag 800

patienter, vilket vi tycker är orimligt. Detta med resultatet från 1992 års landsomfattande case-

finding undersökning som påvisar att det finns ett intervall på mellan 14000-20000 tunga

narkotikamissbrukare i Sverige.(Olsson & Stymne, 1997, s 16). Det maximala intaget medför

långa kötider i Skåne, vilket kan medföra att många heroinister hinner dö, innan de kommer in

i behandling. Det finns inte mycket utrymme för misslyckanden för patienten i svensk

metadonbehandling, med risk för att han ofrivilligt skrivs ut. Man benämner behandlingen

som strikt medicinsk, men för övrigt saknar den, tycker vi, mycket som är självklart i all

annan medicinsk behandling. Vi frågar oss, vilken annan patient inom sjukvården skulle

acceptera dessa kontrollåtgärder eller att bli nekad fortsatt behandling?

Danmark har en annan syn på den enskilde, som både har en möjlighet att påverka sin

behandling, sitt mål men också sin metadondos. Att själv ha en möjlighet att påverka sin

metadondos, kanske inte är något som överensstämmer med de riktlinjer som för övrigt gäller

inom svensk sjukvård. Men vem vill inte veta styrkan på sin medicin eller hur stor dosen är?

Man behöver inte kopiera en annan behandlingsmodell rakt av, utan använda sig av det andra

landets utvärderingar och på så sätt plocka de ”godbitar” som den behandlingsmodellen har,

för att utveckla sin egen.

Sverige har idag så få platser inom metadonbehandlingen, att vi anser, att man inom snar

framtid måste göra drastiska förändringar, både när det gäller platser och behandlingens

innehåll och mål, om man vill vara seriös i sina strävanden. Risken är annars att den svenska

narkotikapolitiken fullständigt förlorar trovärdighet och enligt oss, blir lika ihålig som den

svenska välfärdspolitiken. Då resurserna inom sjukvården inte lär öka, så måste man använda

dem på ett mer effektivt sätt, anser vi. Man borde också, liksom i Danmark, ha en mer
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humanistisk syn på sina patienter och istället för att kontrollera och bestraffa, stödja och

hjälpa och tro på den enskildes egna resurser till ansvar. Genom att dra ner på de omfattande

kontrollåtgärderna kan man effektivisera behandlingen avsevärt, erbjuda fler missbrukare

metadonbehandling och på så sätt göra skäl för namnet – en medicinsk behandling.



52

KÄLLFÖRTECKNING

Bonniers Compact Lexikon (1997). Stockholm: Bonniers Lexikon AB

Ege, Peter (1997) Stofmisbrug. Baggrund, konsekvenser, behandling. Köpenhamn: Hans

Reitzels Förlag

ECNN (2000) Årsrapport över situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen-2000.

Europeiska centrat för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk. Luxemburg: Byrån för

Europeiska gemenskapens officiella publikationer.

Goldberg, Ted (2000) Narkotikan avmystifierad. Stockholm: Carlssons. Andra upplagan.

Gunne, Lars (2001) ” Metadonprogrammet i Stockholm på repressiva villovägar.”

Läkartidningen Nr 28-29, volym 98.

Halvorsen, Knut (1992) Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.

http://www.narkotikaraadet.dk/stof2/harm_reduction.htm 011024
Harm reduction – hvad lägger vi i det? Narkotikarådets tidning Stof nr 2/ 1998, artikeln
skriven av socialöverläkare Peter Ege.
http://www.narkotikaraadet.dk/Stof1/metadonloven.htm 011109
Metadonloven – en langstrakt proces
http://www.narreskibet.dk/kap5-07.htm 011110
Winslöw, Jacob Hilden (1984) Narreskibet - en rejse i stofmisbrugerens selskab fra centrum
til periferi af det danske samfund. Köpenhamn: SocPol
http://www.rfhl.se/oberoende/nr1298.htm 011009
Sunesson, Sune ”Den kemistyrde dåren och andra vardagsmyter” i Oberoende 1-2/98.
http://www.sst.dk/publ/publ2000/narkosit_dk/inde0025.htm 011110
Sundhetsstyrelsen

Jutterström, Jessika & Per-Ante Vikberg (1996) Danmarks vägval Sveriges sak?

Narkotikarapport från Köpenhamn oktober 1995. Stockholm: Rikspolisstyrelsen.

Lundaprogrammet. Informationshäfte: Information om Metadonunderhållsbehandling. Maj

2000.

Mehlbye i Schmidt, Dorrit (1997) ”Narkotikasituationen i Danmark” i Olsson, Börje, Pia

Rosenqvist &  Anders Stymne, red - Narkotikasituationen i Norden. Utvecklingen 1990-1996.

Helsingfors: NAD nr 32.



53

Metadonrådet. Riktlinjer för svensk metadonbehandling. Stockholm 24 mars 1997.

Olsson, Börje (1997) ”Narkotikasituationen i Sverige” i Olsson, Börje, Pia Rosenqvist &

Anders Stymne, red -Narkotikasituationen i Norden. Utvecklingen 1990-1996. Helsingfors:

NAD nr 32.

Olsson, Börje & Anders Stymne (1997) ”Narkotikautvecklingen i Norden i jämförande

perspektiv” i Olsson, Börje, Pia Rosenqvist & Anders Stymne, red - Narkotikasituationen i

Norden. Utvecklingen 1990-1996. Helsingfors: NAD nr 32.

Schmidt, Dorrit (1997) ”Narkotikasituationen i Danmark” i Olsson, Börje, Pia Rosenqvist &

Anders Stymne, red - Narkotikasituationen i Norden. Utvecklingen 1990-1996. Helsingfors:

NAD nr 32.

Socialstyrelsen (1997) Metadonbehandlingen i Sverige - beskrivning och utvärdering.

SoS-rapport 1997:22.

Socialstyrelsen (2001) Långtidsuppföljning av patienter i metadonbehandling - utvärdering.

Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 1990:16.

Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 1991:33.

Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 1999:20.

SOU 2000:126 Vägvalet – den narkotikapolitiska utmaningen. Narkotikakommissionens

slutbetänkande.

Sundhedsministeriet i Schmidt, Dorrit (1997) ”Narkotikasituationen i Danmark” i Olsson,

Börje, Pia Rosenqvist &  Anders Stymne, red - Narkotikasituationen i Norden. Utvecklingen

1990-1996. Helsingfors: NAD nr 32.

Sundhetsstyrelsens cirkulär om ordination af afhängighedsskabende lägemidler af 12

december 1995

Tops, Dolf (2001) A society with or without drugs? Lund: Socialhögskolan, Lunds Universitet

Trost, Jan(1997) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. Andra upplagan.



54

Intervjuguide –Behandlingspersonal på S:t Lars Bilaga 1

Metadonmottagning och Socialpsykiatrisk klinik

• På vilka sätt har följande faktorer påverkat utformningen av metadonbehandlingen i

Sverige resp Danmark?

- Politiska mål/beslut

- Ekonomiska förutsättningar

- Narkotika som samhällsproblem

- Vårdtraditioner eller andra traditioner

• Hur många behandlingsgrupper finns det totalt i Danmark /Sverige?

- Hur många patienter är totalt inskrivna i behandlingen i resp land

• Hur länge har metadonbehandlingen pågått i Lund resp Roskilde?

- Hur många patienter är inskrivna i dagsläget

- Hur stort område täcker ni geografiskt

• Vilka förändringar har skett inom behandlingen sedan starten?

• Hur är behandlingen utformad/behandlingsplan i Lund resp Roskilde?

- Kriterier för inskrivning i metadonbehandlingen

- Rekrytering /remiss

- Kötid -från ansökan till inskrivning

- Vilka krav ställs på drogfrihet

- Andra krav på patienten

- Vilka kontrollåtgärder använder ni er av

- Under vilka former delas preparatet ut

- Vad är målet med metadonbehandlingen

- Finns det några delmål i metadonbehandlingen tex sysselsättning eller bostad

- Regler för utskrivning

• Hur ser på:

- Avhopp från behandlingen/hur stort är detta
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- Läckage/hur stor är er erfarenhet av detta

- Sidomissbruk/hur vanligt är detta

• Vilka yrkeskategorier är verksamma i behandlingen?

- Antalet personal

- Utbildning

• Vilka är de olika yrkeskategoriernas funktion i metadonbehandlingen?

• När och hur ofta kommer patienten i kontakt med dessa yrkeskategorier i

            behandlingen?

• Vilka vinster/förluster kan metadonbehandlingen medföra?

- På samhällsnivå

- På individnivå

• Vad anser du om metadonbehandlingen som vårdform?

• Finns det något inom metadonbehandlingen som skulle kunna förändras till det bättre?

• Vad har metadonbehandlingen i Sverige resp Danmark för framtid?

• Vad anser ni i Lund resp Roskilde om Danmarks resp Sveriges utformning av

metadonbehandling?
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Intervjuguide –Preben Brandt Bilaga 2

• Vad är målet med Sverige/Danmarks narkotikapolitik, är det ett narkotikafritt

samhälle/harm reduction? Och i så fall vad innebär detta i praktiken?

I samhället

För den enskilde missbrukaren

För metadonbehandlingarna

• På vilka sätt har följande faktorer påverkat utformningen av metadonbehandlingen i

Danmark?

Politiska mål/beslut

Ekonomiska förutsättningar

Narkotika som samhällsproblem

Vårdtraditioner eller andra traditioner

• Kan Danmark metadonbehandling för missbrukare strida mot de narkotikapolitiska

målen?

• Har några förändringar skett inom metadonbehandlingen sedan starten?

På samhällsnivå

På individnivå

Inom metadonbehandlingen

• Vilka vinster/förluster kan metadonbehandlingen medföra?

På samhällsnivå

På individnivå

• Finns det något inom metadonbehandlingen som skulle kunna förändras till det bättre?

• Vad har metadonbehandlingen i Danmark för framtid?
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Intervjuguide –Bengt Wennermark Bilaga 3

• Målsättningen med den svenska metadonbehandlingen, hur uppfattar du denna?

• Vilken funktion fyller inskrivningskriterierna i de svenska metadonprogrammen?

• Vilken funktion fyller kontrollåtgärderna i de svenska metadonprogrammen?


