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Psykiatrin Halland satsar på 
bättre vård för opioidberoende

Tidigare kallades det för substitutionsbehandling men 
idag är LARO ett vedertaget begrepp som används i hela 
landet och betyder läkemedelsassisterad behandling 
(tidigare rehabilitering) vid opioidberoende.

Men vad är det? Jo, det är  en behandling med läkemedel till personer med 
ett opioidberoende som ges tillsammans med  psykologisk eller psykosocial 
behandling eller psykosociala stödinsatser som är strikt reglerad genom en 
föreskrift från socialstyrelsen.

Opioidberoende innebär att man är beroende av substanser från opiumvall-
mo, opiaterna opium, morfin och heroin, eller syntetiskt framställda morfin-
liknande ämnen som kodein, tramadol och oxikodon. Dessa substanser ver-
kar i hjärnan genom att binda till opioidreceptorer och ger en 
smärtdämpande effekt. I högre doser och ibland även i ordinerade doser ger 
de dessutom ångestlindring och eufori, kort sagt, ett välmående.

Problemet är bara att de är mycket starkt beroendeframkallande vilket inne-
bär att kroppen vänjer sig och att det då krävs högre och högre doser för att 
få samma effekt och att man blir väldigt dålig om man inte tar substansen, 
man blir abstinent och får symptom som svår ångest, rinnande näsa och 
ögon, diarré och kallsvettningar. Abstinensen är så svår att man, på alla sätt, 
vill undvika den. Många lyckas sluta, ibland genom avgiftning på sjukhus, 
men suget efter drogen är oerhört starkt och återfall är mycket vanliga, 
ibland efter flera år av drogfrihet.
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Dödligheten är kraftigt förhöjd bland opioidberoende personer och för dem 
med ett svårt beroende kan det bli aktuellt med LARO. Metoden är evidens-
baserad och, i många fall, livräddande. 

De läkemedel man ger är också opioider men de ges kontrollerat och ger 
inte samma påverkan. I första hand ger man buprenorfin och helst kombine-
rat med naloxon. Naloxon är ett motgift mot överdos av opioider som binder 
starkare till receptorerna och ”konkurrerar” ut dessa. Det får ingen effekt om 
läkemedlet tas på rätt sätt (smälter i munnen) men ger effekt så att buprenor-
finet inte ger effekt om man löser upp tabletten och injicerar. Buprenorfin 
finns även i depåform och kan ges som en spruta en gång  per månad. En stor 
fördel med buprenorfin är att det inte är så farligt vid överdoser. Till skillnad 
från flera andra opioider ger det inte andningsstillestånd.

I andra hand ger man metadon som är ”starkare”. Det ges när effekten av  
buprenorfin inte är tillräcklig vilket är ganska ovanligt.

De första tre månaderna ska läkemedlen hämtas och tas på mottagningen. 
Har man buprenorfintabletter eller flytande metadon ska det tas en gång 
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per dag vilket innebär att man måste komma till mottagningen varje dag, 
även på helger. Sedan kan man, efterhand, få komma mer sällan. 

Utöver läkemedel ska man också erbjudas psykologisk eller psykosocialt 
stöd. Det kan vara allt från kontakt med socialtjänsten och hjälp med basala 
saker bostad till psykoterapi. Behandlingen är individuellt anpassad och en 
vårdplan ska upprättas tillsammans med patienten.

Många med LARO lever helt vanliga liv med familj och arbete eller studier. 
Behandlingen utgör inget hinder för att ha körkort. 

I Halland har vi två LARO-mottagningar, en i Halmstad och en i Varberg. 
Båda har nyligen flyttat till helt nyrenoverade lokaler. I Halmstad har man 
inte haft tillräcklig kapacitet att ta hand om alla med behov av behandling 
men det har man nu.
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