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Sammanfattning 

Heroinberoende har en hög dödlighet och innebär stora kostnader för samhället, och 

den mest förekommande och effektiva behandlingen är läkemedelsassisterad 

behandling (LAB). Studiens syfte var att studera LAB vid heroinberoende ur ett 

omvårdnadsperspektiv. Omvårdnadsteorin som applicerades var ”Tidvattenmodellen” 

vars filosofi grundar sig på att det finns psykiska behov, att omvårdnad kan vara ett 

sätt att möta dessa behov, att människan redan har lösningen på sina livsproblem och 

att omvårdnad handlar om att ta fram dessa lösningar. En systematisk litteraturstudie 

gjordes. Resultatet baseras på tio kvantitativa artiklar och presenteras med tre teman: 

Bakgrundsfaktorernas roll, Personcentrerad omvårdnad och Accepterande 

omvårdnad. Olika bakgrundsfaktorer påverkar deltagande och fullföljande av 

behandlingen, så som att ha ett arbete samt civilstatus. För ett positivt resultat av LAB 

är det viktigt med en personcentrerad omvårdnad som erbjuder ett socialt stöd. För att 

öka deltagandet, och därmed tillgången till omvårdnad, måste behandlingens krav 

sänkas och omfattas av en högre acceptansnivå. I framtiden behövs det en bredare 

forskning gällande omvårdande insatser vid LAB samt diskussioner för att utforma en 

så säker vård som möjligt. 
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Abstract 

Heroin addiction has a high mortality and implies high costs to society, and the most 

common and effective treatment is maintenance treatment (MT). The study's aim was 

to study MT during a heroin addiction from a nursing perspective. The nursing theory 

applied was “The Tidal Model” whose philosophy is based on the existence of 

psychological needs, that nursing can be a way to meet those needs, that humans 

already have the solution to their problems of life and that nursing is about to develop 

these solutions. A literature review was made. The result is based on ten quantitative 

articles and presents three themes: The Meaning of Background Factors, Person-

centered Care and Nursing Acceptance. Different background factors affect 

participation and retention in treatment, for example to have a job or the marital 

status. To get a positive outcome of the MT it is important with a person-centered 

care that provides a social support. To increase participation, and therefore the access 

to care, treatment policy must be lowered and have a higher level of acceptance. In 

the future we need comprehensive research on nursing during MT and discussions to 

design the safest care possible. 
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Inledning 

Heroinberoende innebär idag stora kostnader för samhället på grund av olika faktorer, 

så som kriminalitet, läkemedelsassisterad behandling samt medicinsk behandling av 

följdsjukdomar (Mark, Woody, Juday & Kelber, 2001). Även dödligheten är hög och 

heroinberoende är det beroendet med högst dödlighet, hela 90 % av 

narkotikarelaterade dödsfall rör heroin (CAN, 2014). Att föra statistik och bedöma 

utvecklingen gällande tungt beroende - så som heroinberoende - är svårt och siffrorna 

blir därför ungefärliga. Statens offentliga utredning (SOU 2011:35) 

“Missbruksutredningen” samt Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysnings (CAN, 2014) kartläggning kom fram till att det finns cirka 185 

miljoner personer som använder droger världen över och 13-26 miljoner av dessa har 

heroin som huvuddrog. I Sverige beräknas mellan 8 000-13 000 missbruka heroin, av 

sammanlagt 29 000 tunga missbrukare. Heroin anses vara en av de mest 

beroendeframkallande drogerna (CAN, 2014; SOU 2011:35). Enligt Socialstyrelsen 

(2015) bör hälso- och sjukvården samt socialtjänsten erbjuda läkemedelsassisterad 

behandling vid heroinberoende. Behandlingen har många positiva effekter men 

återfall i heroinmissbruk är fortfarande vanligt och likaså är kvarstannandet i 

behandling oftast lågt (Johnson, 2010b; Stimmel, 2012). För en lyckad behandling är 

det viktigt med omvårdnad som erbjuder både psykologisk och psykosocial 

behandling (Nutt, 2015). Den psykiatriska omvårdnadens behov har studerats och 

studier visar på att det vid heroinberoende och läkemedelsassisterad behandling är 

viktigt med omvårdnad. Omvårdnaden vid heroinberoende bör vara relationsskapande 

och patienten måste ges möjlighet till delaktighet. Den viktigaste delen i patientens 

återhämtning är omvårdnadspersonalen, de har också det största ansvaret (Barker, 

Jackson & Stevenson, 1999). 

Bakgrund  

Heroin 

Heroin är ett narkotikaklassat preparat som tillhör gruppen opiater, då det utvinns från 

opiumvallmon, och är nära besläktat med morfin (Svensson, 2005). Heroin är den 

opiat som framförallt förknippas med narkomani och olagligt drogmissbruk. Heroinet 

aktiverar hjärnans belöningssystem som ger en känsla av eufori, smärtlindring, 

sedering samt ångestdämpning. Heroinet är känt för att ge en snabb, och kraftig, 

beroendeutveckling med ökad toleransnivå. Abstinensbesvären ger influensaliknande 

symptom och klassas som måttliga till svåra (Ballantyne, 2007; Svensson, 2005). 

Medicinska komplikationer som kan uppstå vid ett heroinberoende är bland annat 

HIV/AIDS, tuberkulos, hepatit B och C samt olika graviditetskomplikationer (Mark et 

al. 2001). 

Missbruk och beroende 

Missbruk enligt DSM-5 definieras genom olika kriterier och diagnosticeras om minst 

ett kriterium uppfylls under samma tolvmånadersperiod. Kriterierna som gäller är: 
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upprepat användande som leder till misslyckande med olika antaganden och 

skyldigheter, att det upprepade användandet medför stor risk för fysisk skada, att det 

vid berusning finns ett upprepat problem med lagen och rättvisan samt ett fortsatt 

användande trots återkommande problem i det sociala livet på grund av berusning 

(APA, 2013). Att bedöma missbruk enligt olika kriterier säger dock ingenting om hur 

pass allvarligt missbruket är eller hur missbruksmönstret ser ut hos personen (Olsson, 

Adamsson Wahren & Byqvist, 2001). Olsson et al. (2001) definierar en tung 

missbrukare som en person som antingen har injicerat narkotika någon gång under de 

senaste tolv månaderna, eller använt narkotika dagligen eller som gott som dagligen 

under de senaste fyra veckorna oavsett intagningssätt.  

För att bli diagnostiserad med diagnosen beroende, som är den allvarligare av de två, 

måste minst tre av följande kriterier uppfyllas under samma tolvmånadersperiod: ökad 

tolerans, tydliga abstinenssymptom, ett större användande av berusningsmedlet eller 

under längre tid än vad som var tänkt, ihållande önskan eller misslyckande i att 

försöka kontrollera användandet, att mycket tid går åt till att få tag på 

berusningsmedlet eller återhämta sig från dess effekt, att viktiga aktiviteter minskar 

på grund av användandet samt att användandet fortsätter trots att de fysiska eller 

psykiska problemen förvärras (APA, 2013). Även WHO (2005) definierar beroende i 

ICD-10, där som beroendesyndrom. Deras definition tar upp liknande kriterier och 

symtom. 

Denna uppsats kommer utgå från både heroinmissbruk och heroinberoende men det 

kommer fortsättningsvis benämnas endast heroinberoende. 

Läkemedelsassisterad behandling 

Läkemedelsassisterad behandling (LAB) är en behandlingsmetod som ska ge 

“underhållningsdoser” av narkotikaklassat läkemedel för att minska patientens begär, 

och läkemedlet ska ges i så pass lagom hög dos så att ruseffekt inte uppnås men att 

abstinensbesvär heller inte uppstår, patienten ska alltså hamna i ett opåverkat tillstånd 

för att bli mottaglig för omvårdnad i form av sociala och psykologiska stödinsatser 

(Johnson, 2010b). Denna behandlingsform kan benämnas olika och i detta arbete har 

ordet läkemedelsassisterad behandling, förkortat LAB, valts. 

LAB vid heroinberoende har funnits i Sverige sedan mitten på 1960-talet. Sverige var 

bland de första att inleda denna behandling, som då endast använde sig av läkemedlet 

metadon. Metadonbehandlingen mötte tidigt kritik från samhället som då menade att 

ett drogberoende endast ersattes med ett annat, denna kritik kvarstår än idag (Johnson, 

2010a). Studier visar dock på en effektiv, men kontroversiell, behandling vars 

positiva effekter överväger kritiken. Forskare studerar ofta kvarstannandet, 

retentionen, då det är viktigt för att uppnå positiv effekt av behandlingen (Connock et 

al. 2007; Sun et al. 2015). Drygt 30-40 procent av målgruppen i Sverige får 

behandlingen (SOU 2011:35), vilket är lägre än i många andra länder. I Europeiska 
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unionen har LAB dock införts gradvis under de senaste decennierna och skillnader 

mellan olika länder är stora (Uchtenhagen, 2010). 

Metadon, buprenorfin (Subutex) och buprenorfin-naloxon (Suboxone) är de preparat 

som används i dagsläget, där buprenorfin är det vanligaste i Sverige (Nutt, 2015). 

Metadon är ett mer studerat preparat än buprenorfin och det har också en bättre effekt 

på drogbegäret (Sun et al. 2015). Buprenorfin är dock mindre toxiskt och har färre 

biverkningar än metadon (Nutt, 2015). Då dessa läkemedel är väldigt attraktiva i 

missbrukssammanhang lades naloxon till, som är ett motgift mot opiater, och 

buprenorfinets ruseffekt motverkas på så vis. Suboxone rekommenderas idag av 

Läkemedelsverket som förstahandsval vid LAB och användandet av Subutex är därför 

på nedgång (Johnson, 2010b). Metadon anses inom Europeiska unionen vara det 

viktigaste behandlingsalternativet, men även användningen av Subutex är mycket 

vanlig (Uchtenhagen, 2010). LAB bidrar till att minska brottsligheten avsevärt och 

den sociala välfärden för personer som genomgår LAB har visat sig förbättrats, likaså 

deras sysselsättning (Sun et al. 2015). LAB är kostsamt för samhället, men inte 

jämfört med heroinberoendet. Sett till vinsterna LAB påvisar så bör resurser läggas på 

denna typ av omvårdnad (Mark et al. 2001; Sun et al. 2015). 

Omvårdnadsperspektivet 

LAB används, som tidigare nämnts, för att göra patienten mottaglig och tillgänglig för 

omvårdnad och behandling (Johnson, 2010a). Socialstyrelsens (2015) nationella 

riktlinjer vid behandling av opiatberoende säger att hälso- och sjukvården i samarbete 

med socialtjänsten bör erbjuda omvårdnad i form av psykologisk och psykosocial 

behandling tillsammans med samhällsanpassande åtgärder. Omvårdnadens syfte är 

bland annat att lindra eller förbättra psykiska problem samt att öka följsamhet till 

läkemedelsbehandlingen, påverka motivationen och därmed minska avbrott och 

sidomissbruk (Nutt, 2015; Sun et al. 2015). 

Den psykiatriska omvårdnaden har länge varit fokuserad på sjukdom och problem, att 

ställa diagnos har varit det viktigaste momentet och själva omvårdnaden har 

egentligen inte spelat så stor roll. När de gamla mentalsjukhusen stängdes ner och de 

med psykiatrisk problematik flyttades ut i samhället blev det också fokus på att ”den 

sjuke” skulle återanpassas till ett socialt liv enligt samhällets normer. Problemet med 

detta synsätt är att den psykiatriska vården försökte normalisera istället för att 

synliggöra patienten (Barker & Buchanan-Barker, 2011). Den moderna psykiatriska 

omvårdnaden lägger istället fokus på att försöka förstå personens upplevelser av 

sjukdomen och lidandet den skapar istället för att se det som ett problem. Begreppet 

återhämtning är centralt i omvårdnaden och vårdpersonal ska ha som mål att patienten 

ska uppleva hälsa trots sin psykiska ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 
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Personcentrerad omvårdnad 

Ett viktigt och centralt begrepp inom den psykiatriska omvårdnaden är att den ska 

vara personcentrerad (Barker, Jackson & Stevenson, 1999). Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) har anpassat detta genom att ha personcentrerad 

omvårdnad som en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Personcentrerad omvårdnad 

är att söka personen och personens berättelse snarare än att leta efter problem. 

Förutsättningen för en personcentrerad omvårdnad är att patienten ses som en person 

samt en öppenhet för vad personen vill förmedla. Genom denna öppenhet och respekt 

för patientens perspektiv tas också patientens upplevelse av hälsa och ohälsa tillvara. 

Inom ramen för personcentrerad omvårdnad är delaktighet ett viktigt begrepp, att göra 

patienten delaktig i sin egen vård ökar patientens autonomi och ger möjlighet att 

känna tillit, hopp och meningsfullhet (Barker & Buchanan-Barker, 2011; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

Återhämtning 

Begreppet återhämtning kommer från kampen om de medborgerliga rättigheterna och 

från kritiken om att vården var avhumaniserande. Återhämtning inom omvårdnaden 

ska syfta till att stödja patienten att leva sitt liv istället för att lösa problem och 

reducera symtom (Barker & Buchanan-Barker, 2010). Psykologen Topor (2011) har i 

många år förespråkat denna typ av omvårdnad då han har fokuserat på att ta tillvara 

personens resurser och att se personen i sitt sammanhang. Barker (2001) har tagit 

tillvara detta perspektiv och lyft återhämtningen ytterligare genom sin 

omvårdnadsteori som sätter återhämtningen i centrum. Barker definierar återhämtning 

som personens rätt att återta sitt liv och sin historia. 

Tidvattenmodellen 

Under 1990-talet utvecklade den brittiske psykiatrikern Phil Barker, tillsammans med 

sin fru Poppy Buchanan-Barker, en omvårdnadsteori som de kallar 

”Tidvattenmodellen” (eng. The Tidal Model). Teorin är speciellt inriktad mot den 

psykiatriska omvårdnaden och lyfter principer som kan användas som vägledning för 

vårdpersonalen i omvårdnadsarbetet. Barker och Buchanan-Barker ser psykiatrisk 

ohälsa som en process och inte ett tillstånd. Fokus hos vårdpersonalen ska ligga på att 

ge ovillkorligt stöd, att alltid finnas till hands och ge den drabbade förutsättningar att 

kämpa sig ur sin förtvivlan. Hela filosofin grundar sig på att det finns psykiska behov, 

att omvårdnad kan vara ett sätt att möta dessa behov, att människan redan har 

lösningen på sina livsproblem och att omvårdnad handlar om att ta fram dessa 

lösningar (Barker, 2001). Tidvattenmodellen utgår från att vi alla är människor och 

patienten ska därmed i första hand ses som en person (Barker, 2001; Barker & 

Buchanan-Barker, 2010). 

Barker och Buchanan-Barker (2005; 2008) beskriver sex filosofiska antaganden och 

tio förpliktelser för att vårdpersonalen ska veta vilken hållning de bör ha till patienten. 
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De sex antagandena som vårdpersonalen ska ha i åtanke är att människan är expert på 

sitt eget liv och att vårdpersonalen kan lära sig något om personens liv genom att vara 

nyfiken samt att fokus ska läggas på att avslöja personens tillgångar. Vårdpersonalen 

vet inte vad som är bäst för någon annan så värdet av att respektera personens 

önskningar är en viktig komponent. Enligt modellen och dess antaganden ska kriser 

ses som möjligheter då en kris är en signal på att någonting behöver göras vilket kan 

öppna upp en möjlighet för förändring. De två sista antagandena är att målen 

representerar personens lilla steg mot återhämtning och att det är den minsta möjliga 

insatsen för att frambringa förändring som eftersöks. De tio förpliktelserna ger 

vårdpersonalen tips om att bland annat värdera rösten, utveckla genuin nyfikenhet, 

använda den tillgängliga verktygslådan, avslöja personlig visdom samt vara medveten 

om att förändring är konstant och vara transparent (Barker & Buchanan-Barker, 2005; 

2008). 

Problemformulering 

Att studera LAB och omvårdnad vid heroinberoende är mycket viktigt, dels då det är 

ett svårt och tungt missbruk med hög dödlighet och dels på grund av att det är ett stort 

samhällsproblem. Det som ska studeras är LAB vid heroinberoende, ur ett 

omvårdnadsperspektiv, och studien genomförs i form av en litteraturstudie. 

Syfte 

Syftet var att studera läkemedelsassisterad behandling vid heroinberoende ur ett 

omvårdnadsperspektiv. 

Metod  

För att uppnå syftet med studien användes en litteraturstudie med systematisk sökning 

som metod. En systematisk litteraturssökning med grund i problemformuleringen 

gjordes. För att kunna göra en sådan måste det finnas tillräckligt många studier med 

bra kvalité att använda som underlag. En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, 

kritisera, granska och sammanställa litteratur och artiklar inom ett specifikt valt ämne. 

Det innebär också att fokusera på den aktuella forskning som finns och att hitta 

underlag för klinisk verksamhet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med en bred sökning för att undersöka om det fanns artiklar 

som svarade på syftet. De inledande sökorden, som hittades vid sökning i Svensk 

MeSH via Karolinska Institutet, var då Heroin (Heroin) och Treatment (Behandling). 

Vid den breda sökningen lästes slumpmässigt utvalda artiklars abstract. Detta kallas 

den inledande informationssökningen och syftet med den är att få fram tillräckligt 

med bakgrundsinformation för en mer målanpassad sökning (Östlundh, 2012). Under 

den inledande informationssökningen hittades relevanta sökord och databaser till 
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sökningen av resultatartiklar. Databaserna som valdes ut var PubMed, CINAHL och 

PsycINFO, då alla tre är relevanta databaser när det gäller omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen i PsycINFO resulterade inte i några 

relevanta artiklar som svarade till syftet, därför fortsattes sökningen enbart i PubMed 

och CINAHL. De sökord som tillkom de inledande var Heroin Addiction/Dependence 

(Heroinberoende), Methadone Maintenance Treatment (Underhållsbehandling), 

Buprenorphine (Buprenorfin), Nursing (Omvårdnad) samt Opioid 

Addiction/Dependence (Opiatberoende) (se Bilaga A). Efter att relevanta sökord och 

databaser hade hittats gjordes den egentliga informationssökningen, det är i denna 

sökning som planering och dokumentation av sökning görs (Östlundh, 2012). Att göra 

två litteratursökningar, en inledande och en egentlig, stärker validiteten ytterligare och 

gör det lättare att hitta lämpliga sökord (Wallgren & Henricson, 2012). Sökorden 

användes i olika kombinationer tillsammans med de Booleska termerna AND och OR 

samt ihop med exklusions- och inklusionskriterierna nedan. Sökningarnas resultat gav 

en lagom mängd och fler begränsningar ansågs därför inte behövas. Två artiklar dök 

upp som dubbletter och togs inte med i beräkningen eller sammanställningen då de 

redan hade blivit utvalda. Ibland gav sökningarna för få resultat och trunkering (*) 

användes då med sökordet för att få ett bredare resultat (Forsberg & Wengström, 

2013). På grund av att resultaten oftast gav ett bra antal användes sökorden som 

fritextord i alla fält [All fields] och de begränsades därmed inte ytterligare genom att 

använda ämnesord. För att hitta vilka artiklar som var relevanta för denna 

litteraturstudie lästes först artiklarnas titlar, ansågs dessa vara relevanta för syftet 

lästes även abstractet. Om även abstractet verkade svara till syftet lästes hela artikeln i 

fulltext (se Bilaga B). 

Vid en allmän sökning i högskolans sökmotor SUMMON hittades två artiklar som var 

relevanta för syftet och de valdes därför att tas med i resultatet. Sökningen i PubMed 

2016-02-03 gav bland annat en artikel från Läkartidningen som verkade svara på 

studiens syfte bra. Vid granskning av denna artikel framkom det att den endast var en 

sammanfattning av originalartikeln och en riktad manuell sökning efter 

originalartikeln gjordes därför (se Bilaga B). 

Exklusions- och inklusionskriterier 

Enligt Friberg (2012) är det viktigt att sätta upp exklusions- och inklusionskriterier för 

att utesluta artiklar som inte är relevanta för arbetets syfte. Inklusionskriterierna för 

denna studie var att artiklarna skulle vara publicerade år 2006 eller senare samt handla 

om LAB vid heroinberoende. Artiklarna skulle finnas tillgänglig i fulltext och vara 

skrivna på antingen svenska eller engelska, samt vara peer-reviewed. Både 

kvantitativa och kvalitativa inkluderades. Exklusionskriterierna var andra språk än 

svenska och engelska, inte peer-reviewed samt review-artiklar.  
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Artikelsökning CINAHL 

En sökning gjordes i CINAHL och vid detta söktillfälle användes sökorden opioid 

addiction AND treatment i kombination med avgränsningarna år 2006-2016 samt 

fulltext. Det resulterade i 94 träffar. Efter att alla titlar hade lästs valdes sex ut för 

abstractläsning då de andra ansågs irrelevanta för syftet. Utav dessa sex gick endast 

en vidare till granskning på grund av att de andra inte svarade till syftet och/eller var 

reviewartiklar, den som granskades ansågs relevant och valdes ut att ingå i resultatet 

(se Bilaga B). 

Artikelsökning PubMed 

Vid sökningarna i databasen PubMed användes sökorden methadone maintenance 

treatment, nursing, methadone treatment, buprenorphine och heroin 

addiction/dependence i fritextsökningarna. Sökordet methadone treatment 

kombinerades med en trunkering (*) för att få olika varianter av begreppet och bredda 

resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). Avgränsningarna vid sökningarna var år 

2006-2016, fulltext och peer-reviewartiklar. Tre sökningar gjordes i PubMed. Vid den 

första sökningen användes sökorden buprenorphine AND [heroin addiction OR 

heroin dependence] tillsammans med avgränsningarna fulltext och år 2006-2016. 

Sökningen gav 366 träffar, titlarna lästes på alla och sex artiklar valdes ut för 

genomläsning av abstract då dessa ansågs mest relevanta gentemot syftet. Av dessa 

sex valdes endast två ut för granskning då de andra föll bort på grund av att de var 

reviewartiklar, inte var originalstudier och/eller inte svarade till syftet. Den ena föll 

bort då den fick betyget låg vid granskningen så en återstod till resultatet. Den andra 

sökningen var med sökorden methadone maintenance treatment AND nursing i 

kombination med avgränsningarna ovan och den gav 53 träffar. Utifrån titlarna lästes 

11 abstract och fyra av dessa gick vidare till granskning. De som föll bort svarade inte 

på syftet eller var reviewartiklar. Två fick betyget låg och föll därför bort, två valdes 

till resultatet. Vid den tredje sökningen användes sökord och trunkering, methadone 

treatment*, vilket gav 507 träffar. Efter att titlarna matchats mot syftet lästes nio 

abstract och fem gick vidare till granskning, de andra fyra var reviewartiklar eller 

svarade inte på syftet. Av de granskade valdes tre ut till resultatet och två föll bort på 

grund av betyget låg (se Bilaga B). 

Artikelsökning Manuell 

Enligt Forsberg & Wengström (2013) kan manuell litteratursökning ske på olika sätt. 

Två manuella sökningar gjordes och resulterade i tre resultatartiklar. Den ena 

manuella sökningen gjordes i högskolans sökmotor SUMMON då en bred sökning 

gjordes med orden methadone maintenance treatment, buprenorphine och nursing för 

att kontrollera vilket resultat dessa sökorden gav. När resultatet lästes igenom hittades 

två artiklar som svarade väl till syftet och de valdes därför ut för en mer noggrann 

genomläsning. Artiklarna visade sig inte finnas i studiens förutbestämda databaser 

men valdes ändå, efter genomläsning och granskning, att tas med i resultatet (se 
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Bilaga B samt Bilaga C, Artikel 1 och 3). Den andra manuella sökningen gjordes på 

grund av att en sökning i PubMed resulterade i en review av en specifik artikel som 

verkade relevant för denna studie. Trots att artikeln gjorde ett avsteg från kriterierna, 

då den var från år 2003, beslutades det om en riktad sökning efter just den artikeln. 

Sökningen startades i SUMMON men titeln fanns inte där. Hela artikelns titel söktes 

då i Google Scholar och fanns där. Efter genomläsning och granskning ansågs artikeln 

vara relevant och artikeln togs med i resultatet (se Bilaga B samt Bilaga C, Artikel 

10). 

Kvalitetsgranskning 

För att bedöma om de relevanta artiklarna var av god kvalitet användes Willman, 

Stoltz & Bahtsevanis (2011) granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier 

med kvantitativ metod. För att göra en rättvis bedömning modifierade författarna sina 

egna bedömningskriterier utifrån ett poängsystem. Artiklarna fick bedömningen hög, 

medel eller låg beroende på hur många ”Ja” de fick i mallen. Även bortfallet i 

studierna vägdes in vid bedömningen och poängsättningen. De artiklarna som fick 

bedömningen hög eller medel valdes ut till att användas i resultatet, låg föll bort. För 

bedömningsprotokoll och bedömningskriterier se bilaga D. 

Databearbetning 

Artiklarna granskades och kodades, med Willman, Stoltz & Bahtsevanis (2011) 

granskningsmall, med låg, medel eller hög enligt ovan beskrivning. De tio som fick 

medel och hög efter kvalitetsgranskning blev arbetets resultat, sammanställning av 

vilka artiklar som användes i resultatet finns i en artikelöversikt (se Bilaga C). En 

artikelöversikt innebär en sammanställning av aktuell forskning och där presenteras 

de vetenskapliga artiklarna på ett tydligt och lättöverskådligt sätt (Friberg, 2012). De 

vetenskapliga artiklarna lästes igenom flera gånger, både individuellt och i par, för att 

helheten skulle begripas. Fakta som var relevant för detta arbetets syfte valdes ut och 

översattes till svenska, detta sammanfattades sedan i en kort text. De valda artiklarna 

granskades av båda studiens författare för att säkerställa relevansen, detta menar 

Henricson (2012) stärker reliabiliteten och trovärdigheten på de inkluderade 

artiklarna. När alla artiklar hade granskats jämfördes resultaten med varandra för att 

likheter och skillnader skulle framkomma. Författarna kodade gemensamt materialet. 

Koderna jämfördes med avseende på likheter och skillnader och grupperades därefter 

i olika teman. Efter noggrann granskning och diskussioner i författargruppen skapades 

slutligen tre teman: bakgrundsfaktorernas roll, personcentrerad omvårdnad och 

accepterande omvårdnad. Teman presentera resultatet på ett tydligt sätt som ger 

läsaren en rödtråd (Friberg, 2012). 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik innebär att värna om människors lika värde, integritet och 

självbestämmande (Kjellström, 2012) och för att detta ska uppfyllas finns det etiska 
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principer formulerade. Forskningen som utförs ska vara viktig och kvalitativt god, 

informanter, deltagare eller försökspersoner får inte komma till skada och tydliga krav 

på information, konfidentialitet och samtycke finns (Vetenskapsrådet, 2011). För att 

leva upp till detta i denna litteraturstudie har artiklar med ett forskningsetiskt 

resonemang och ett godkännande från en utomstående etisk kommitté eftersträvats. 

Då en litteraturstudie innebär att analysera redan analyserad data så har artiklar med 

olika resultat valts för att presentera resultatet på ett objektivt vis. Dock har enbart de 

artiklar som ansetts vara relevanta för syftet presenterats.  

I åtta av de tio utvalda artiklarna har en utomstående etisk kommitté godkänt studien. 

De andra två har valts ut att ingå i resultatet då de är peer-reviewed och för ett etiskt 

resonemang i texten och redovisar inga oegentligheter eller intressekonflikter. Det 

framgår även tydligt i artiklarna att personerna har informerats om studiens syfte och 

genomförande, gett sitt samtycke samt lyder under sekretess och är anonyma.  

Resultat 

Resultatet baseras på tio kvantitativa vetenskapliga artiklar som alla handlar om LAB 

utifrån arbetets syfte. Dessa artiklar visar alla på omvårdnadens vikt för en lyckad 

behandling. Resultaten har studerats utifrån ett omvårdnadsperspektiv och presenteras 

genom tre teman som visar på vilket sätt omvårdnaden spelar roll för LAB samt vad 

som påverkar omvårdnaden: Bakgrundsfaktorernas roll, Personcentrerad omvårdnad 

och Accepterande omvårdnad. 

Bakgrundsfaktorernas roll 

Flera studiers resultat visar på ett samband mellan bakgrundsfaktorer och 

genomförandet av LAB. De bakgrundsfaktorer som visade sig ha betydelse för 

behandlingen var sysselsättningsstatus, ålder, missbrukshistorik, behandlingshistorik, 

straffrättslig historia, nivå av psykisk hälsa, kronisk sjukdom i form av HIV/Hepatit C 

samt den civila statusen. 

I Blom Nilsson, Lundgren & Chasslers (2014) studie visade sig arbete vara den 

bakgrundsfaktor med störst betydelse för en lyckad behandling och mottagligheten för 

omvårdnad. Sannolikheten för att en person ska genomföra LAB är avsevärt större om 

personen har ett arbete än om personen är arbetslös. Davstad, Stenbacka, Leifman & 

Romelsjö (2009) styrker detta då deras resultat säger att en person med en oordnad 

social situation förutsäger en högre risk för bortfall från behandlingen, detta på grund 

av en högre risk för dödlighet under pågående behandling. 

Adelson et al. (2013) följde upp patienter under de första 4,5 åren i LAB för att se 

effekterna av behandlingen. Resultatet av studien visade att en högre ålder vid 

inskrivning kunde förutse en längre retention. Missbrukshistoriken visade sig inte ha 

något samband med retentionen i behandlingen (Adelson et al. 2013), dock är de med 
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en historia av tungt missbruk i alla fall mer benägna att följa behandlingen än de med 

ett lättare missbruk (Blom Nilsson et al. 2014). De som däremot missbrukar andra 

droger än opiater löper högre risk för att begå kriminella handlingar under 

behandlingen (Davstad et al. 2009). Enligt Blom Nilsson et al. (2014) är även de med 

erfarenhet av psykosocial behandling mer benägna att följa behandlingen. 

Både Blom Nilsson et al. (2014) och Davstad et al. (2009) fann att den straffrättsliga 

historiken påverkar LAB på olika vis. De med erfarenheter av att ha blivit åtalade för 

brott är mer benägna att följa behandlingen än de som aldrig blivit åtalade (Blom 

Nilsson et al. 2014) och ett fängelsestraff innan LAB kan förutse en högre risk för 

dödlighet i behandlingen. De som har dömts för brott innan 20 års ålder samt 

återfallsförbrytare visar högre risk för att begå kriminalitet under behandlingen 

(Davstad et al. 2009). 

Davstads et al. (2009) resultat visar att psykiatrisk diagnos, bortsett från 

substansberoende, har betydelse för deltagande i LAB. De med en annan psykiatrisk 

diagnos är mer benägna att delta i behandlingen än de utan. Även den civila statusen 

visade sig ha ett samband med deltagande i LAB, där singlar och de med okänd 

civilstatus visade sig vara mer benägna att delta och fullfölja. Att leva ihop med en 

före detta drogberoende visade sig dock minska risken för att begå kriminella 

handlingar under behandlingstiden (Davstad et al. 2009). 

Flera studier visade på samband mellan kronisk sjukdom och LAB (Adelson et al. 

2013; Davstad et al. 2009; Wang et al. 2015). Adelson et al. (2013) fann att Hepatit C 

kan förutse en längre retention medan HIV inte har någon relation till retentionen 

(Adelson et al. 2013). Wang et al. (2015) visar dock att HIV kan påverka utgången av 

LAB. Enligt deras studie förbättrar LAB depressiva symtom samt personens 

upplevelse av livskvalité hos både de med HIV och de utan, men de med HIV hade 

dock inte en lika stark förbättring som de utan. De med HIV har även en högre 

dödlighet i behandlingen (Davstad et al. 2009). 

Även faktorer från personalens bakgrund har visat sig spela roll för utkomsten av 

LAB. Den bakgrundsfaktor, hos personal, som visade sig påverka klientens 

behandling var den tidigare kunskapen inom området LAB. Adelson et al. (2013) fann 

att retentionen i behandlingen ökade i takt med att personalen fick mer kunskap om 

LAB och hur den utförs. När personalen på en nystartad klinik var oerfarna och helt 

nya inom området hade klienterna en kort retention. När personalen, efter några år, 

hade fått mer praktisk kunskap om behandlingen, klienterna, läkemedlet och 

omvårdnadens utförande hade klienterna en längre retention. Studien visade på ett 

samband däremellan. 
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Personcentrerad omvårdnad 

Att ha en personcentrerad omvårdnad med personen ständigt i centrum genom hela 

behandlingen har visat sig vara effektivt i denna studies resultat. Personcentrerad 

omvårdnad i form av olika psykosociala behandlingsmetoder som har personen i 

centrum redovisas i flera av resultatartiklarna, detta genom motiverande samtal (MI), 

återfallsprevention baserat på kognitiv beteendeterapi, gruppterapi samt enskilda 

stödsamtal (Chamani, Sittamblan, Vij & Fergus, 2014; Davstad et al. 2009; Kakko, 

Dybrandt Svanborg, Kreek
 
& Heilig, 2003; Navidian, Kermansaravi, Tabas & 

Saeedinezhad, 2015). 

Navidian et al. (2015) har studerat effektiviteten av motiverande samtal (MI) i grupp i 

samband med LAB. Navidian et al. definierar MI som en personcentrerad metod för 

att förbättra och förstärka den inre motivationen till att förändra ett beteende. Detta 

genom att upptäcka, känna igen och lösa tveksamheter och ambivalens. Den MI som 

gavs i studien var enligt en beprövad metod av Ann Fields. En femstegs MI-

intervention med grupper om 8-10 personer. Studien visar på att MI i grupp ger en 

mer effektiv LAB i form av längre retention, lägre underhållningsdos samt mindre 

drogbegär. Detta tyder på att LAB med personcentrerad omvårdnad ger att bättre 

resultat, samt att MI i grupp är en användbar och kostnadseffektiv omvårdnadsmetod 

vid behandling av heroinberoende (Navidian et al. 2015). 

Kakko et al. (2003) visar också att en personcentrerad omvårdnad vid LAB är mer 

effektiv än en utan, detta genom att studera effekten av buprenorfin i kombination 

med intensiv psykosocial behandling. Den intensiva psykosociala behandlingen i 

deras studie bestod av återfallspreventiv gruppterapi baserad på kognitiv 

beteendeterapi samt enskilda stödsamtal en gång i veckan. Resultatet visade på en 

positiv behandling. Droganvändningen och kriminaliteten, hos de som fick 

buprenorfin tillsammans med psykosocial behandling, minskade avsevärt och 

sysselsättningsgraden ökade. Av dessa kvarstannade även 75 % men av de i 

placebogruppen lämnade alla behandlingen innan den var slut. Resultaten visar att 

både den farmakologiska delen och omvårdnadsdelen i behandlingen är beroende av 

varandra, för att öka retentionen i behandlingen och för att behandlingen ska ge 

maximal effekt krävs båda delar. Detta tyder på att behandlingen måste se till hela 

personen och alla personens behov (Kakko et al. 2003). 

Chamani et al. (2014) och Davstad et al. (2009) fann liknande resultat gällande 

sambandet mellan en lyckad LAB och psykosocial behandling samt stöd för den 

personliga motivationen. LAB blir som mest effektiv när psykosocial behandling är 

obligatoriskt och både livskvalitén och den fysiska samt psykiska hälsan förbättrades 

hos de som genomgick LAB med obligatoriska omvårdnadsinsatser i form av 

psykosocial behandling. Studierna visar ett starkt samband mellan personcentrerad 

omvårdnad och ett bra behandlingsresultat då socialt stöd och stöd för den personliga 
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motivationen visade sig vara viktig vid LAB. Detta förklaras genom att varje patient 

är en unik person med olika sjukdomstillstånd och missbruksvanor. 

Accepterande omvårdnad 

Att sänka kraven gällande LAB och ha en högre acceptansnivå ökar deltagandet och 

ger positiva samhälleliga effekter. Detta menar Romelsjö et al. (2010) vars syfte var 

att undersöka effekten av de ändrade kraven år 2005 gällande LAB i Sverige. Även 

Davstads et al. (2009) studie visar på liknande resultat. De fann att LAB minskar 

kriminaliteten och det ger en ökad retention om patienterna inte skrivs ut så lätt. 

Utskrivning från LAB ledde till ökad kriminalitet och dödlighet. 

Fugelstad, Stenbacka, Leifman, Nylander & Thiblin (2007) styrker ovanstående 

resultat men påpekar att LAB är en svår behandling som är både positiv och negativ. 

Läkemedlen som delas ut både räddar liv och avslutar liv, beroende på om de tas 

inom behandling eller utanför. Fugelstad et al. (2007) menar att en utarbetad och väl 

fungerande LAB inte är lätt, för hårda eller för generösa regler kan innebära en ökad 

risk för samhället genom läckage, ökad dödligheten och ökad kriminalitet. Deras 

studie visar dock att personer som skrivs ut från LAB, på grund av för hårda regler, 

löper tjugo gånger högre risk att dö och majoriteten av dödsfallen är på grund av 

överdos. En högre acceptans i behandlingen, tillsammans med lagom hårda krav, ger 

en säkrare behandling och ökar retentionen. Längre retention leder i sin tur till 

minskad risk att dö av onaturliga orsaker (Fugelstad et al. 2007). 

Blom Nilsson et al. (2014) studie visar att LAB med en mer accepterande omvårdnad, 

i form av att ge personen flera möjligheter, trots allt kan leda till en lyckad 

behandling. Deras resultat tyder på att personer med en historia av upprepade 

behandlingstillfällen kan lyckas genomföra LAB och bli socialt integrerade samt 

välfungerande. 

När Stock & Shum (2009) undersökte buprenorfinets effekt jämfört med metadonets 

fann även de att de hinder och begränsningar som finns vid LAB idag måste minskas 

för att uppnå en så effektiv behandling som möjligt. De fann att LAB med 

buprenorfin är lika effektiv som LAB med metadon men att båda måste omfattas av 

mer acceptans och kunskap (Stock & Shum, 2009). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

De vetenskapliga artiklarna söktes via databaserna PsycINFO, CINAHL och PubMed 

samt via manuell sökning, databasen PsycINFO gav dock inga resultatartiklar. Att 

söka i olika databaser med omvårdnadsfokus kan stärka arbetets trovärdighet 

(Henricsson, 2012) men att enbart använda sig av två databaser kan ses som en brist 

då flera artiklar kan ha missats. Enligt Forsberg & Wengström (2013) kan manuell 
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litteratursökning ske på olika sätt. Två manuella sökningar gjordes och resulterade i 

tre resultatartiklar då de svarade väldigt väl till syftet, trots att en inte fanns med i de 

förutbestämda databaserna och en inte uppfyllde ålderskriteriet. Enligt Östlundh 

(2012) är vetenskaplig forskning en färskvara och ålder på artikel spelar stor roll. Med 

detta i åtanke, och jämfört med de nyare studierna, ansågs artikeln från år 2003 ändå 

ha relevans. Alla sökningar gjordes i fritext (se Bilaga B) då det inte fanns några 

specifika ämnesord för arbetets syfte. Att söka med fritext kan innebära ett för stort 

antal träffar, det är då viktigt att använda begränsningar (Forsberg & Wengström, 

2013). Fritextsökningarna ansågs ge ett hanterbart resultat och därför täcka det 

aktuella forskningsområdet. Ämnesordssökningar med Subject/Major Headings gav 

inget resultat och det ansågs ytterligare styrka en användning av fritextsökning för 

pålitlighetens skull. Att två av artiklarna dök upp som dubbletter vid sökning i 

PubMed och CINAHL kan ses som en styrka i studien då det visar på relevans i 

sökningarna (Östlundh, 2012). När dubbletterna dök upp var de redan utvalda att ingå 

i resultatet och de noterades därför aldrig i sammanställningen. De sorterades bort vid 

det tillfället och en eventuell notis om dem ansågs inte göra någon skillnad för 

resultatet. Inklusionskriteriet ”fulltext” användes trots att Östlundh (2012) 

rekommenderar att inte ha fulltext som ett kriterium. Detta då det i vissa sökresultat 

dök upp flera artiklar som inte kunde läsas på grund av att fulltext saknades. 

Skillnaden på resultatantalet med och utan fulltext bedömdes inte heller vara 

signifikant. Att kunna läsa artikeln i sin helhet var nödvändigt för att kunna inkluderas 

i denna studie. Anledningen till att ett tidsspann på tio år på publikationsdatumet 

valdes var att ämnet ganska nyligen har börjat forskas kring och en kortare tidsperiod 

hade inte gett ett relevant resultat. Att ha en för stor åldersgräns på artikelsökningarna 

kan anses ge irrelevant resultat på grund av för gammal forskning men om det finns 

användning för äldre forskning, vilket detta arbete krävde, kan ett längre tidspann 

användas (Östlundh, 2012). 

Vid två av sökningarna blev antalet träffar 366 respektive 507, trots det höga 

träffantalet användes sökningarna. Att läsa endast titlarna är en bra första metod för 

att sortera och påbörja sitt urval (Östlundh, 2012) och det ansågs överkomligt att läsa 

igenom 366 respektive 507 titlar för att inte riskera att missa en relevant artikel och 

därmed brista i validitet och reliabilitet. Efter titelläsning hittades många relevanta 

artiklar vilket ytterligare styrkte sökningarna. Anledningen till att så många artiklar 

försvann efter genomläsning var att majoriteten av forskningen inom detta område 

fokuserar på det medicinska/farmakologiska och inte på omvårdnad. De flesta artiklar 

handlade om läkemedlets effekt, för- och nackdelar med de olika läkemedlen och 

andra farmakologiska effekter. När valet av resultatartiklar var klart visade det sig att 

alla tio var med kvantitativ ansats. Att alla artiklarna var av kvantitativ ansats kan ses 

som en styrka då de innehåller ett större urval och därför ger en bredare förståelse, 

urvalet gör också att resultatet kan överföras till olika vårdsammanhang (Forsberg & 

Wengström, 2013). Men det kan också anses vara en svaghet då det inte blir 

tillräcklig bredd i litteraturstudien (Olsson & Sörensen, 2011). Kvantitativa och 
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medicinska studier dominerar inom detta arbetets område och få studier utgår från ett 

brukarperspektiv, detta kan leda till att mycket information missas (Richert, 2008). 

Flera av arbetets resultatartiklar kommer ifrån olika länder i världen. Detta stärker 

studiens överförbarhet ytterligare då det fungerar i flera kulturer och kliniska 

sammanhang. Databearbetningen kan anses något bristfällig då engelska inte är 

författarnas modersmål. Då granskningarna gjordes både enskilt och i par kunde 

artiklarna ses från olika perspektiv vilket kan vara en styrka i arbetet (Forsberg & 

Wengström, 2013). Bortfallet i artiklarna var överlag väldigt lågt, i flera redovisades 

det inte och då antogs det inte finnas något bortfall. 

Resultatdiskussion 

Bakgrundsfaktorernas roll 

Studiens resultat visar att bakgrundsfaktorer påverkar och spelar en viktig roll för 

omvårdnaden vid LAB och behandlingens resultat. Deltagande och retentionen i 

behandlingen var det som visade sig påverkas av flest bakgrundsfaktorer. Retentionen 

är viktig att arbeta med då behandlingens positiva effekter försvinner i takt med att 

retentionen sänks (Ubuguyu et al. 2016). För att ha en möjlighet att kunna ge 

omvårdnad vid LAB krävs det att patienterna deltar och stannar kvar i behandling, ju 

längre tid i behandling desto längre tid har vårdpersonalen på sig att påverka genom 

omvårdnaden. 

Enligt resultatet är sannolikheten att genomföra behandlingen större för en person 

med arbete och socialt ordnad situation (Blom et al. 2014; Davstad et al. 2009). Då ett 

arbete påverkar behandlingen positivt borde omvårdnaden möjliggöra för detta genom 

att låta patienten förena LAB med arbete, till exempel i samarbete med 

Arbetsförmedlingen. Ett återinträdande på den öppna arbetsmarknaden skulle 

innebära ökad retention i behandlingen, social delaktighet och självständighet, med 

minskat utanförskap som följd (Blom Nilsson et al. 2014). Kakko et al. (2003) och 

Sun et al. (2015) styrker detta resultat och det visade sig att påverkan går på båda håll 

då LAB förbättrar den sociala välfärden och sysselsättningen hos personer som 

genomgår den, detta om LAB ges med personcentrerad omvårdnad och korrekt 

läkemedelsbehandling. Omvårdnad enligt “Tidvattenmodellen” är bland annat att 

finna förståelse för patientens behov (Barker, 2001). Vare sig patienten redan har en 

sysselsättning innan LAB eller inte så är sysselsättning troligtvis ett behov patienten 

har. Antingen ett behov av att upprätthålla sysselsättningen under pågående LAB eller 

ett behov av att komma in på arbetsmarknaden. Detta, ihop med resultatet, visar att 

omvårdnaden bör fokusera på sysselsättning och arbete som en viktig faktor för 

framgång i, och efter, behandling. Vårdpersonalens omvårdnad ska då syfta till att 

stärka personen igen, genom exempelvis empowerment, och att låta patienten vara 

delaktig i sin egen vård (Barker, 2001). Delaktighet kan vara att tillsammans lägga 

upp en arbetsplan och att stötta patienten i det egna arbetssökandet eller arbetet. Då 

blir bedriften patientens egen och självförtroende stärks genom omvårdnaden. Denna 

typ av omvårdnad stämmer även bra överens med Barker och Buchanan-Barkers 
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(2005; 2008) antaganden om hur vårdpersonalen bör arbeta för att uppnå 

återhämtning. 

Resultatet visar även att civilstatusen och HIV påverkar resultatet av LAB, positivt 

respektive negativt (Davstad et al. 2009; Wang et al. 2015). Ubuguyu et al. (2016) 

styrker resultatet gällande civilstatusen men motsäger det som gäller HIV. Vårt 

umgänge och de vi har oss närmst påverkar oss i många avseende. Då civilstatusen 

kan verka positivt för behandlingen bör omvårdnaden i den mån det går ta hänsyn till 

anhöriga, avvägning bör göras om dessa ska inkluderas eller inte. Att singlar är mer 

benägna att följa behandlingen kan förklaras med att de får mer tid till att arbeta med 

sig själv samt att de inte får någon negativ påverkan utifrån. Ett prosocialt umgänge 

och prosociala relationer bör uppmuntras i omvårdnaden då det har många positiva 

effekter kopplat till den psykiska hälsan (Holt-Lunstad, Smith, Baker, Harris & 

Stephenson, 2015). Detta stämmer överens med omvårdnadsteorin som menar att 

vårdpersonalen ska avslöja samt ta tillvara på personens tillgångar. Umgänget kan i 

många fall vara en bra tillgång hos patienten (Barker & Buchanan-Barker, 2005; 

2008). Wang et al. (2015) fann att HIV som ensam bakgrundsfaktor ger ett mindre 

positivt resultat av LAB vilket motsägs av Ubuguyu et al. (2016). De olika resultaten 

kan bero på att Wang et al. (2015) jämförde resultaten med de som inte led utav HIV. 

Ubuguyu et al. (2016) gör aldrig den jämförelsen och skillnader dem emellan 

framkommer därför inte. I båda studier visade de med HIV på förbättring men inte 

alls lika starka som hos dem utan. Hade Ubuguyu et al. (2016) gjort denna jämförelse 

är det möjligt att liknande resultat hade framkommit. 

Personcentrerad omvårdnad 

Resultatet visar tydligt att en viktig del i omvårdnaden vid LAB är den 

personcentrerade omvårdnaden. Flera studier styrker detta resultat på ett eller annat 

vis (Charmian et al. 2014; Davstad et al. 2009; Kakko et al. 2003; Navidian et al. 

2015). Resultatet kan förklaras med att varje patient är unik och en egen person. Varje 

individ har olika behov, sjukdomstillstånd, missbruksvanor och mottaglighet för 

behandling samt olika intressen. Därför behövs en omvårdnad som utgår från 

individens situation, vilket passar väl in på omvårdnad enligt Barkers (2001) teori. En 

obligatorisk och personcentrerad omvårdnad har ett starkt samband med ett bra 

behandlingsresultat. Resultatet stärks även av att både farmakologi och omvårdnad i 

behandlingen är beroende av varandra. För att öka retentionen i behandlingen och för 

att behandlingen ska ge maximal effekt krävs båda delar för att se till hela personen 

och alla personens behov (Charmian et al. 2014; Kakko et al. 2003). Resultatet visar 

att socialt stöd och stöd för den personliga motivationen är viktigt vid LAB (Davstad 

et al. 2009). För att lyckas med att leva ett drogfritt liv är socialt stöd bland det 

viktigaste (Greiff & Skogens, 2011). Socialt stöd kan komma från olika håll och 

innefatta både behandling och privatliv. Omvårdnaden måste innefatta det sociala 

stödet då det kan vara många som saknar stöd utifrån på grund av ensamhet och 

utanförskap. Ur ett omvårdnadsperspektiv måste vårdpersonalen utvärdera vilket 
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socialt stöd som är passande och hela tiden göra en avvägning kring varje individ. Ett 

lämpligt socialt stöd för en person kan vara ett olämpligt för en annan. Än en gång 

påvisas den personcentrerade omvårdnadens vikt (Davstad et al. 2009; Greiff & 

Skogens, 2011). Resultatet speglas i de rutiner och regler vårdpersonal idag har att 

rätta sig efter. Svensk sjuksköterskeförening (2010) diskuterar vikten av att 

omvårdnad bedrivs på personnivå och självbestämmande är ett viktigt begrepp vilket 

syftar till att trygga personens frihet, självkontroll och delaktighet. Mycket fokus i den 

personcentrerade omvårdnaden ligger på återhämtning och Barker (2011) menar att 

även den är en individuell process. Personcentrerad omvårdnad och återhämtning gör 

att fokus hamnar på hälsa och helhet istället för sjukdomstillstånd (Barker, 2010). Nya 

studier visar att personcentrerad omvårdnad ger positiva effekter vid LAB (Ekendahl 

& Karlsson, 2015; Zhang et al. 2016) och Johnson och Richert (2015) efterfrågar en 

mer individanpassad vård med fler stödinsatser. Forskning kring LAB beskrivs ofta i 

medicinska termer och den psykosociala omvårdnaden blir undanskymd. Fokus 

tappas från den viktigaste biten vilken är den personcentrerade omvårdnaden. Korta 

rutinartade möten med utdelning av medicin och urinprovstagning hjälper inte 

personen framåt, det är omvårdnaden som gör det. Det medicinska inslaget är endast 

en hjälp för mottagligheten och fysiska besvär (Ekendahl & Karlsson, 2015). 

WHO (2005) och APA (2013) definierar sjukdomstillståndet och kan ses som en 

motsägelse till resultatet. Enligt dem är beroende ett medicinskt tillstånd och ska 

behandlas därefter. Kritik mot dessa definitioner finns, sett utifrån ett personcentrerat 

omvårdnadsperspektiv. Crowe (2000) är kritisk mot DSM och menar att den har en 

negativ inverkan på den psykiatriska omvårdnaden och istället bidrar till en 

kategoriseringsprocess och till fördomar. För att komma ifrån fördomar och få en 

optimal omvårdnad måste vårdpersonalen skapa en personcentrerad omvårdnad där 

fokus ligger på personens upplevelser istället för personens diagnos. Barker (2006) 

styrker Crowes (2000) debatt och uppger även han kritik mot DSM. Barker (2006) 

menar att den bidrar till dålig inverkan och är en dålig metod, metoden bidrar till 

letande efter fel och avvikande beteende. En psykisk sjukdom går inte att jämföra 

med en somatisk sjukdom och samhället kan därför inte klassificera psykisk sjukdom 

på samma sätt. Det är därför viktigt att prata om och lära sig leva med psykisk ohälsa 

utifrån personen själv, istället för att prata om att behandla och bota (Barker, 2006). 

Accepterande omvårdnad 

Det framgår i resultatet att sänkta krav och en högre acceptansnivå bidrar till en mer 

effektiv behandling, ökat deltagande och därmed större chans till omvårdnad. Detta 

ger positiva samhälleliga effekter och ökad social integration (Blom Nilsson et al. 

2014; Davstad et al. 2009; Romelsjö et al. 2010; Stock & Shum, 2009). Uchtenhagen 

(2010) styrker resultatet och menar att vård inte ska nekas patienten och att en mer 

accepterande omvårdnad är av vikt. Antalet ofrivilliga utskrivningar måste minskas 

och behandlingen måste bli mer flexibel samt matcha målgruppens livsstil (Ekendahl 

& Karlsson, 2015; Richert, 2008). Även om omvårdnaden måste bli mer accepterande 
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och lättillgänglig så är det inte fullt så enkelt. LAB inkluderar starka och farliga 

preparat som kräver regler för att inte bli livsfarliga. Läckage till personer utanför 

behandling är en stor risk, både för personen och för samhället. Därför krävs kontroll. 

Johnson och Richert (2015) menar att vi måste problematisera hur vården sker och att 

ökad tillgänglighet till behandling minskar efterfrågan på preparaten på gatan. För 

hårda eller för generösa regler kan innebära en ökad risk för samhället genom 

läckage, ökad dödligheten och ökad kriminalitet. Att Socialstyrelsen (HSLF-FS 

2016:1) nyligen ändrade reglerna gällande LAB styrker resultatet då deras 

kartläggning påtalade liknande resultat som i denna studie. De nya riktlinjerna för 

LAB började gälla den 15 februari 2016 och gör det lättare för personer att få tillgång 

till behandlingsformen samt kvarstanna. Strike, Millson, Hopkins och Smith (2013) 

menar också att regler och riktlinjer behöver ändras och att retentionen samt 

deltagandet påverkas positivt av lägre krav. 

Konklusion och implikation 

Olika bakgrundsfaktorer påverkar omvårdnaden vid LAB i fråga om deltagande, 

fullföljande och skötsamhet. Det är av vikt att omvårdnaden är personcentrerad och 

utgår från varje enskild individ, alla som genomgår LAB har olika behov och 

mottaglighet. Även socialt stöd och stöd för motivationen är en viktig 

omvårdnadsfaktor vid LAB. Sänkta krav och en mer accepterande omvårdnad hade 

flera fördelaktiga effekter på LAB så som ökat deltagande och längre retention. En 

längre retention och ett högre deltagande är fördelaktigt ur ett omvårdnadsperspektiv 

då fler kan påverkas och få det stöd de behöver. 

Det behövs mer kunskap om LAB och i framtiden behövs mer omvårdnadsforskning 

inom området, då det är ett område som så tydligt påverkar LAB. Det behövs fler 

studier som styrker omvårdnadens positiva effekt och det behövs jämförande studier 

för att finna olika sätt att ge stöd på. LAB måste omfattas av mer acceptans, detta är 

något som redan har börjat framkomma och har applicerats både nationellt och 

internationellt. LAB är en kontroversiell behandlingsform som med fel regler kan bli 

livsfarlig. Därför behövs mer forskning och diskussion för att kunna utforma en säker 

behandling som ändå gynnar omvårdnaden och ser till individen.   
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord PubMed CINAHL 

Heroin Heroin - 

Heroinberoende 
Heroin Addiction, Heroin 

Dependence 
- 

Underhållsbehandling Methadone Maintenance Treatment - 

Buprenorfin Buprenorphine - 

Omvårdnad Nursing - 

Behandling Treatment Treatment 

Opiatberoende - Opioid Addiction 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2016-02-03 SUMMON 

Methadone Maintenance 

Treatment AND Buprenorphine 

AND Nursing - - 2 2 

2016-02-03 PubMed 

Buprenorphine AND Heroin 

Addiction OR Heroin Dependence. 

Limits: Fulltext, 2006-2016 366 6 2 1 

2016-02-03 

Manuell riktad 

sökning 

1-year retention and social function 

after buprenorphine-assisted 

relapse prevention treatment for 

heroin dependence in Sweden: a 

randomised, placebo-controlled 

trial 1 1 1 1 

2016-02-13 PubMed 

Methadone Maintenance 

Treatment AND Nursing.  

Limits: Peer-reviewed, 2006-2016, 

fulltext  53 11 4 2 

2016-02-17 CINAHL 

Opioid Addiction AND Treatment. 

Limits: Fulltext, 2006-2016 94 6 1 1 

2016-02-19 PubMed 

Methadone treatment*.  

Limits: Fulltext, 2006-2016 507 9 5 3 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Adelson, M., Wilson, H.W., Celeste V.Y.M., Linzy, S., Kreek, M.J. & Peles, E. (2013). 

Methadone Maintenance Treatment Experience in Macao – Prospective Follow-up for Initial 4.5 

Years. Journal of Psychoactive Drugs, 45(4), 313-321, doi: 10.1080/02791072.2013.825032 

Land  

Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Syftet var att följa upp patienter som genomgick LAB i Macao, Kina, under de första 4,5 åren.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Icke-experimentell design 

Urval Konsekutivt urval. 163 patienter som antogs till metadonbehandlingen i Macao mellan den 27 

oktober 2005 och den 26 oktober 2008. 

Datainsamling Insamling av all data från kliniken: urinprov, blodprov, tuberkolosprov, psykiatrisk behandling, 

psykosocial behandling, motiverande samtal och terapimöte. 

Dataanalys Data analyserades med olika statistisk- och sambandsprogram. Korrelationsanalys användes för att 

analysera samband mellan variabler. Kaplan Meier survival analysis beräknade retentionen. . 

Resultatet redovisades genom analytisk statistik med procent, p-värde, medelvärde och 

regressionsmodell. 

Bortfall Endast ett fåtal vägrade komma på testerna och föll därför bort. Även de som avslutade 

behandlingen innan slutdatumet räknade in i studien. 

Slutsats Resultatet tyder på en ganska god retention som visade sig öka i takt med att personalen fick mer 

kunskap. Högre metadondos, högre ålder vid inskrivning samt Hepatit C kunde förutse en längre 

retention. Kön, HIV, Hepatit B, utbildningsnivå, antal år som beroende och drogintag hade ingen 

relation till retentionen. Resultatet av studien visar på en effektiv LAB behandling och som stödjer 

en expansion av liknande beroendebehandling i andra länder. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 2 

 

 

Referens Blom Nilsson, M., Lundgren, L.M. & Chassler, D. (2014). Predisposing, enabling and need 

factors of heroin addicts’ using prescribed methadone or buprenorphine for a year or longer: An 

exploratory study of drug treatment for heroin addicts in the Swedish welfare system. Nordic 

Studies on Alcohol and Drugs, 31(2), 175-188 

Land  

Databas 

Sverige 

SUMMON 

Syfte Att, med hjälp av socialregisterdata över 2368 opiatberoende klienter mellan åren 2002-2008, 

undersöka sambandet mellan olika individuella bakgrundsfaktorer och en individs benägenhet att 

genomföra LAB, med antingen metadon eller buprenorfin, under ett år eller mer. 

Bakgrundsfaktorer: ålder, kön, utbildningsnivå, arbete, svårighetsgrad av droganvändning, 

missbruksbehandlingshistorik, straffrättslig historia, nivå av psykisk hälsa samt psykiatrisk 

behandlingshistorik. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Icke-experimentell design  

Urval Systematiskt kvoturval ur socialregistret mellan åren 2002-2008. Urvalet bestod av klienter som 

uppgett att de hade missbrukat heroin eller andra opiater minst tre gånger i veckan under ett år 

eller mer samt att de inte varit i behandling för alkoholmissbruk.  

Datainsamling Av urvalet samlade de in olika oberoende variablar: ålder, kön, utbildningsnivå, arbete, 

svårighetsgrad av droganvändning, missbruksbehandlingshistorik, straffrättslig historia, nivå av 

psykisk hälsa samt psykiatrisk behandlingshistorik. Samt en beroende variabel: om klienten har 

tagit metadon eller buprenorfin kontinuerligt på läkares ordination ett år eller längre. 

Dataanalys Resultatet analyserade med hjälp av olika statistiska program samt sambandsanalys för att 

bestämma samband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Resultatet 

redovisades genom analytisk statistik, procent och regressionsanalys. 

Bortfall Mindre än 1 %  

Slutsats Studien visar att det finns ett samband mellan en rad olika individuella bakgrundsfaktorer och en 

individs benägenhet att påbörja och genomföra LAB med antingen metadon eller buprenorfin. 

Den största sannolikheten fanns hos de som arbetade. Även de med en historia av tungt missbruk, 

de med erfarenhet av psykosocial behandling eller de med erfarenheter av att ha blivit åtalade för 

brott, visade sig vara mer benägna att medicinera. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Charmian, D., Sittambalam, M.D., Vij, R. & Ferguson, R-P. (2014). Buprenorphine Outpatient 

Outcomes Project: can Suboxone be a viable outpatient option for heroin addiction? Journal of 

Community Hospital Internal Medicine Perspective, 4(2), doi: 

http://dx.doi.org/10.3402/jchimp.v4.22902 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att ta reda på hur effektivt Subuxone är jämfört med metadon. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Icke-experimentell design 

Urval Systematiskt kvoturval. Aktiva heroinmissbrukare rekryterades mellan juni 2007 och juni 2010 

med hjälp av klinisk historia, urintester och läkemedelslistor. Sammanlagt blev det 220 deltagare, 

de flesta var män under 50 år som var arbetslösa. 

Datainsamling Patienter som deltog i behandling av Suboxone fick träffa både en AT-läkare och en behandlande 

läkare för att diskutera hur den nuvarande dosen av Suboxone upplevdes och om dosen behövde 

justeras. Även livskvalitet samt epidemiologiska och kliniska parametrar diskuterades. Data 

samlades in genom elektroniska läkarinspelningar och frågeformulär. 

Dataanalys Data analyserades med statistikprogram samt korrelationsanalys. Livskvalité mättes med hjälp av 

SF-36 Version 2 Questionnaire. Resultatet redovisades genom beskrivande statistik, totalantal, 

procent och medelvärde. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Slutsatsen visar att Suboxone är en effektiv behandling vid heroinberoende och att individuella 

behandlingsplaner med rådgivning måste ske för att ge en maximalt positiv effekt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Davstad, I., Stenbacka, M., Leifman, A. & Romelsjö, A. (2009). An 18-Year Follow-Up of 

Patients Admitted to Methadone Treatment for the First Time. Journal of Addictive Diseases, 

28(1), 39-52, doi: 10.1080/10550880802544997 

Land  

Databas 

Stockholm 

PubMed 

Syfte Syftet var att ta reda på viktiga faktorer vid heroinberoende så som missbrukshistoria, sociala och 

medicinska problem. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Icke-experimentell design 

Urval Konsekutivt urval. 157 heroinberoende män och kvinnor, 73 % män och 49 % kvinnor. 

Datainsamling Data samlades in under 18 år genom register och journaler. 

Dataanalys Forskarna analyserade insamlad data för att få svar på hur metadonbehandlingen hade påverkat 

personerna efter behandling. Det de tittade på var saker som civilstånd, ekonomisk hjälp med 

socialbidrag samt fysisk och psykisk hälsa. Detta med hjälp av statistik program och 

korrelationsanalyser.  

Bortfall 50 % bland männen och 33 % bland kvinnorna, sammanlagt 45 % av deltagarna, dog innan 

slutdatumet men de räknades ändå med i studiens resultat. 

Slutsats Resultatet visar att LAB minskar kriminaliteten och att utskrivning från denna leder till mer 

kriminalitet. Högre acceptansnivå i behandlingen leder till ökad retention. Interventioner, tid, 

resurser och ansträngning från vårdpersonal kan leda till ökad retention. Detta även för de 

patienter med stora problem. LAB är en viktig faktor för slutenvård, narkotikarelaterad 

slutenvård och kriminalitet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 
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Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Fugelstad, A., Stenbacka, M., Leifman, A., Nylander, M., Thiblin, I. (2007). Methadone 

Maintenance Treatment: the balance between life-saving treatment and fatal poisonings. 

Addiction, 102(3), 406-412, doi: 10.1111/j.1360-0443.2006.01714 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att ta reda på dödligheten i samband med Stockholms metadonprogram, både dödlighet 

relaterat till metadonbehandlingen och vid metadonöverdos.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Icke-experimentell design 

Urval Konsekutivt urval. Studien omfattade alla personer som ansökt eller deltagit i metadonprogram i 

Stockholm mellan 1988-2000.  

Datainsamling Datainsamlingen gjordes genom att gå igenom patientregister av de personer som genomgått 

metadonbehandling. 

Dataanalys Analysen gjordes med statistiska program för att sammanställa dödsorsaker. Resultatet 

redovisades genom beskrivande statistik, procent och medelvärde. 

Bortfall Inget. 

Slutsats Studien visade att en persons retention i behandlingen påverkade personens risk för att dö av 

onaturliga orsaker. Retentionen påverkar alltså mortaliteten. Personer som skrivs ut från LAB 

löper tjugo gånger högre risk att dö och majoriteten av dödsfallen var på grund av överdos. En 

högre acceptans i behandlingen ger en säkrare behandling och ökar retentionen. Utskrivning 

leder till högre dödlighet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Kakko, J., Dybrandt Svanborg, K., Kreek
, 
M.J. & Heilig, M. (2003). 1-year retention and social 

function after buprenorphine-assisted relapse prevention treatment for heroin dependence in 

Sweden: a randomised, placebo-controlled trial. The Lancet, 361(9358), 662-668, doi: 

10.1016/S0140-6736(03)12600-1 

Land  

Databas 

Sverige 

Manuell sökning 

Syfte Syftet var att utvärdera effekten av ett års behandling med buprenorfin i kombination med intensiv 

psykosocial behandling vid heroinberoende. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad placebo-kontrollerad experimentell design 

Urval Systematiskt kvoturval till studien och randomiserat urval till placebo- respektive försöksgrupp. 

40 individer över 20 år som uppfyllde DSM-IV:s kriterier för opiatberoende, men som inte 

uppfyllde svenska kriterier för metadonbehandling. 

Datainsamling Alla individer fick kognitiv beteendeterapeutisk baserad återfallspreventiv gruppterapi, enskilda 

stödsamtal en gång i veckan och lämnade övervakade urinprov tre gånger i veckan. 

Försöksgruppen fick daglig behandling med buprenorfin och placebogruppen fick ett sexdagars 

nedtrappningsschema med buprenorfin följt av placebo. 

Dataanalys Data analyserades med semistrukturerade intervjuer (ASI), statistikprogram samt tekniska 

laboratorieanalyser av urinproverna. Resultatet redovisades genom beskrivande statistik och 

procent, medelvärde samt standardavvikelse. 

Bortfall 25 % av de som fick buprenorfin lämnade behandlingen och 100 % från placebogruppen lämnade 

innan ett år hade gått. Detta räknas ej som bortfall utan som studiens resultat. 

Slutsats Droganvändningen och kriminaliteten hos individerna minskade avsevärt och 

sysselsättningsgraden ökade. Buprenorfinbehandling i kombination med intensiv psykosocial 

terapi kan ersätta metadonbehandling och bör användas vid heroinberoende. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 
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Artikel 7 

 

 

 

 

 

 

Referens Navidian, A., Kermansaravi, F., Tabas, E.E. & Saeedinezhad, F. (2015). Efficacy of Group 

Motivational Interviewing in the Degree of Drug Craving in the Addicts Under the Methadone 

Maintenance Treatment (MMT) in South East of Iran. Archives of Psychiatric Nursing, 2015, 

doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2015.08.002 

Land  

Databas 

Iran 

SUMMON  

Syfte Syftet med studien var att undersöka effektiviteten av motiverande samtal (MI) i grupp mot 

drogbegär, för personer i pågående LAB med metadon. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Kvasi-experimentell design 

Urval Systematiskt kvoturval till studien och randomiserat urval till kontroll- respektive 

experimentgrupp. 100 män som, under andra halvan av 2014, var inskrivna på 

metadonbehandling via University of Medical Sciences i Iran och som matchade 

inklusionskriterierna: uppfylla DSM-kriterierna för opiatberoende, godkänd av 

beroendepsykiatriker, läs- och skrivkunskaper, manligt kön, inte lida av någon allvarlig fysisk 

eller psykisk sjukdom bortsett från det kopplat till beroendet och lägst 18 år. 

Kriminalvårdsdömda exkluderades från studien. 

Datainsamling Männen delades in i en experimentgrupp och en kontrollgrupp där experimentgruppen fick fem 

sessioner MI i grupp, med fokus på drogbegäret, innan de startade metadonbehandlingen medan 

kontrollgruppen fick vanlig abstinensbehandling.  Därefter utvärderades drogbegäret, vid olika 

tidpunkter, med ett validerat frågeformulär.  

Dataanalys All data analyserades med deskriptiv metod genom oberoende t-tester och upprepad 

variationsanalys. 

Bortfall Inget 

Slutsats Studien visar på att MI i grupp ger en mer effektiv metadonbehandling i form av retention, lägre 

metadondos samt mindre drogbegär. Detta tyder på att en klient-centrerad LAB ger att bättre 

resultat, samt att MI i grupp är en användbar och kostnadseffektiv metod vid behandling av 

heroinberoende.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Romelsjö, A., Engdahl, B., Stenbacka, M., Fugelstad, A., Davstad, I., Leifman, A. & Thibili, I. 

(2010). Were the changes to Sweden's maintenance treatment policy 2000-06 related to changes 

in opiate-related mortality and morbidity? Addiction 105(9), 1625-1632, doi: 10.1111/j.1360-

0443.2010.02999.x 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att ta reda på om ändringar i Sveriges behandlingspolitik gällande metadonprogram 

mellan år 2000-2006 ledde till en förändring i opiatrelaterad dödlighet och sjuklighet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod  

Icke-experimentell design 

Urval Konsekutivt urval. Studien omfattade de personer som ingick i underhållsbehandling 1998-2006.  

Datainsamling Datainsamlingen gjordes genom frågeformulär till patienterna, granskning av apotekets 

utlämning av metadon och buprenorfin samt datainhämtning gällande slutenvård och dödlighet. 

Dataanalys Resultatet analyserade med hjälp av olika statistiska program, korrelationsanalys samt 

regressionsanalys. Resultatet redovisades genom analytisk statistik, procent, p-värde och 

medelvärde.  

Bortfall Inget 

Slutsats Resultatet visade en tydlig minskning av opiatrelaterad dödlighet och sjuklighet samtidigt som 

behandlingspolitiken ändrades för LAB och kraven för att ingå minskade. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög  
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Artikel 9 

 

 

Referens Stock, C. & Shum, J. (2009). Buprenorphine: A new pharmacotherapy for opioid addictions 

treatment. Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy, 18(3), 35-54, 

doi: http://dx.doi.org/10.1080/J354v18n03_04 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att ta reda på hur väl metadon och buprenorfin fungerade vid opiatberoende. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Icke-experimentell design 

Urval Randomiserat dubbelblint urval gjordes vid sex olika studier, totalt 1148 opiatberoende patienter. 

125 i första studien, 162 i andra studien, 72 i tredje studien, 164 i fjärde studien, 220 i femte 

studien och 405 i sjätte studien. 

Datainsamling Patienterna fick under 24 veckor genomgå olika LAB, så som olika doser av metadon och 

buprenorfin. 

Dataanalys Resultatet analyserade med hjälp av olika statistiska program samt sambandsanalys för att 

bestämma samband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Resultatet 

redovisades genom analytisk statistik, procent och regressionsanalys.  

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Efter 20 veckor med metadon respektive 16 veckor med buprenorfin visade det sig att det ena 

läkemedlet inte var bättre än det andra, skillnaden var hur länge det var lagrat i kroppen. 

Slutsatsen blev att det inte finns någon större skillnad mellan LAB med metadon eller 

buprenorfin. Skillnaden visar sig först vid tyngre opiatberoende, då verkar metadon bättre än 

buprenorfin på grund av sin starkare effekt på drogsuget. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 
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Artikel 10 

 

Referens Wang, P-W., Lin, H-C., Yen, C-N., Yeh, Y-C., Hsu, C-Y., Chung K-S., Chand, H.C.., Wu, H-C. 

& Yen, C-F. (2015). Comparison of outcomes after 3-month methadone maintenance treatment 

between heroin users with and without HIV infection a 3-month follow-up study. Harm 

Reduction Journal, 12(1), 13-19, doi: 10.1186/s12954-015-0047-0  

Land  

Databas 

Taiwan 

PubMed 

Syfte Syftet var att ta reda på om heroinrelaterade symtom och depressiva symtom samt livskvalitén 

förändrades under behandling med metadonbehandling, och om det var någon skillnad mellan de 

med HIV och de utan. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Observationsstudie  

Urval Konsekutivt urval. Studien omfattade 242 personer med ett intravenöst heroinberoende enligt 

DSM-IV, som besökte någon av tre olika LAB i Taiwan mellan mars 2007 och juli 2008. 

Datainsamling Datainsamlingen gjordes genom strukturerade intervjuer, där intervjuledaren inte visste något om 

personens historia. Under intervjuerna användes olika bedömningsinstrument och frågeformulär. 

Intervjuerna genomfördes precis innan den LAB startade och sedan ytterligare en gång efter tre 

månaders metadonbehandling. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av statistiskt datorprogram, signifikansanalys samt t-tester. 

Korrelationsanalys gjordes med mixed-model analysis. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Resultatet av tre månaders metadonbehandling visade förbättring av alla symtom, hos både de 

med HIV och de utan. De med HIV hade dock inte lika stark förbättring gällande depressiva 

symtom och upplevelsen av livskvalité som de utan. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Granskningsprotokoll: Kvantitativ metod  

(modifierad utifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Forskningsmetod: RTC CCT (ej randomiserad) Multicenter, antal center……… 

Kontrollgrupp/er…………. 

Patientkarakteristiska: Antal…… Ålder…… Man/kvinna…… 

Kriterier för inkludering/exkludering: Adekvat inkludering/exkludering: Ja  Nej 

Intervention………………………………………………………… 

Vad avsåg studien att studera? D.v.s. vad var dess primära resp. sekundära 

effektmått……………………………………………………………… 

Urvalsförfarandet beskrivet?      Ja  Nej 

Representativt urval?       Ja  Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?    Ja  Nej  Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?      Ja  Nej  Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till?  Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av patienter?      Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av vårdare?      Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av forskare?      Ja  Nej  Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?      Ja  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?     Ja  Nej 

Adekvat statistik metod?      Ja  Nej 

Etiskt resonemang?       Ja  Nej 
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Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?      Ja  Nej 

Är instrumenten reliabla?      Ja  Nej 

Är resultatet generaliserbart?     Ja  Nej 

Huvudfynd……………………. 

Bedömningskriterier 

Minst 8 ”Ja” för att bli Medel 

Minst 12 ”Ja” för att bli Hög 

För Hög måste bortfallet anses relevant och ett etiskt resonemang finnas 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög   Medel   Låg 

Kommentar………………….. 
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