
 
 
 

IKU-rapport 
2004-4 

 
 

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 
Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Bengt G Eriksson 

Lena Ede 
 

 
 

 
 

Läkemedelsassisterad 
psykosocial behandling vid 

herionmissbruk 
 
 
  

- Utvärdering av Kurage-programmet i Karlstad 
 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 



© Författarna

IKU-rapport

2004:4

Bengt G Eriksson
Lena Ede

 

Läkemedelsassisterad
psykosocial behandling vid 

heroinmissbruk

Utvärdering av Kurage-programmet i Karlstad



Bengt G Eriksson och Lena Ede. Läkemedelsassisterad psykosocial behandling vid 
heroinmissbruk – Utvärdering av Kurage-programmet i Karlstad.

IKU-rapport 2004:4
ISSN 1651-2138

© Författarna

Distribution:
Karlstads universitet
Institutionen för samhällsvetenskap
Social omsorgsvetenskap
Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete (IKU)
651 88 KARLSTAD

Tryck: Universitetstryckeriet, 2004



 

Sammanfattning 
 
Rapporten redovisar en utvärdering av behandlingsprogrammet Kurage, 
för heroinmissbrukare som befinner sig i den s k adaptionsfasen av sitt 
missbruk. Programmet är ett samarbete mellan socialtjänstens Alkohol- 
och narkotikaavdelning (ANA) i Karlstads kommun och Landstingets i 
Värmland öppenvårdspsykiatri. 
 
Narkotikamissbruk etablerades i Sverige som ett socialt problem under 
1960-talet. Kartläggningar tyder på att missbruket ökat den senaste tiden, 
liksom tillgängligheten till droger. Cannabis är, liksom tidigare, den 
vanligaste drogen, men missbruket av andra preparat, inklusive heroin, 
ökar. Heroin skapar snabbt ett svårartat beroende, såväl psykiskt som 
fysiskt.  Den svenska narkotikapolitiken har under sin korta historia svängt 
mellan olika ståndpunkter. Numera råder en strikt syn på bruk av alla 
narkotikaklassade droger. Även bruk och innehav är olagligt. Behandling 
ska finnas för den som söker hjälp. Behandlingsforskningen har på senare 
tid bättre än tidigare kunnat ge svar på frågor om behandlingseffekter. När 
det gäller heroinmissbruk förefaller en kombination av psykosocial och 
läkemedelsassisterad långsiktig behandling framgångsrik. Ett av de 
läkemedel som används är Buprenorfin, under produktnamnet Subutex. 
 
Kurage-programmet utgör en psykosocial och läkemedelsassisterad 
behandling där Subutex används. Genom läkemedlet kan missbruket 
avbrytas och missbrukaren istället, genom det psykosociala 
behandlingsinnehållet, påbörja ett skapande eller återskapande av ett 
fungerande vardagsliv. Arbetet är långsiktigt, med en flerårig tidshorisont. 
Genom kontinuerliga urinprov kontrolleras eventuella återfall i 
drogmissbruk. Intaget av Subutex trappas successivt ned i en takt anpassad 
efter varje deltagare. 
 
Deltagarna i programmet har var sjätte månad under två år intervjuats med 
stöd av ett instrument som mäter begreppet Känsla av sammanhang 
(KASAM). Intervjuerna har också omfattat kvalitativa och öppna frågor. 
Resultatet redovisas dels som kvalitativa kategorier, dels som numeriska 
analyser av KASAM-värden och deras förändring. 



 

 
Att ingå i Kurage-programmet har för deltagarna inneburit en omvälvande 
förändring. Det beskrivs som att leva ett helt annat liv. Programmet, dess 
innehåll och behandlingspersonalen beskrivs genomgående synnerligen 
positivt av deltagarna. Gruppgemenskapen är för flertalet mycket viktig. 
Positiva förväntningar präglar synen på framtiden. Det finns också en oro 
inför det stora arbetet med att skapa sig en ny tillvaro. Särskilt svårt är det 
att bygga upp ett nytt socialt nätverk av icke missbrukare. 
 
Deltagarna har som grupp betraktat höjt sina KASAM-värden under 
utvärderingstiden, vilket innebär att deras känsla av sammanhang i 
tillvaron har ökat. Ökningen förefaller stabil för den period utvärderingen 
omfattar. Bland deltagarna finns också en grupp med ungefär oförändrade 
KASAM-värden samt en liten grupp där värdena försämrats. När det gäller 
enskilda medlemmar kan konstateras att deltagare med höga KASAM-
medelvärden också är de som främst ökat sina värden. Det förefaller som 
om en av KASAM-komponenterna, Meningsfullhet, har ett särskilt 
förklaringsvärde, något som också begreppets upphovsman, Aaron 
Antonovsky, har framhållit. Resultaten bör dock tolkas med försiktighet, 
med tanke på de små grupper det rör sig om. 
 
I den avslutande och sammanfattande värderingen konstateras att Kurage-
programmet uppvisar ett gott eller mycket gott resultat. Retentionen 
(kvarstannandet) i programmet är god, de kvalitativa intervjuerna visar en 
positiv bild, deltagarnas KASAM-värden ökar, generellt sett. Det stöd 
deltagarna på olika sätt fått genom programmet förefaller vara avgörande. 
Vår värdering är därför att Kurage-programmet representerar en 
framgångsrik kombination av psykosociala och läkemedelassisterande 
behandlingsinslag. Programmet bör bibehållas och utvecklas vidare, men 
med varsamhet. Långsiktighet och uthållighet är nyckelbegrepp. 
Deltagargruppens sammansättning är också viktig, instegskriterierna för 
programmet bör därför vara tydliga och följas noga. 
 
 
 
 
 



 

Förord 
 
Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete (IKU) vid Karlstads 
universitet har till uppgift att bidra i en kunskapsbaserad utveckling av 
socialtjänsten i Värmlands kommuner. I institutets rapportserie publiceras 
resultat från projektarbeten med utgångspunkt i sådana kunskaps- eller 
utvecklingsbehov inom socialtjänsten som också har ett generellt intresse 
och som kan bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna utförs 
självständigt och utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.  
 
Socialtjänsten bedriver – ofta tillsammans med Landstinget – ett 
omfattande vård- och behandlingsarbete för missbrukare. Missbruk tar sig 
numera många olika former. Efterhand som kunskapen ökar, utvecklar sig 
också behandlingsområdet till ett vittförgrenat och omfattande fält, där 
varje inriktning kräver sin expertis och – i varje fall till en del - sin egen 
metod. 
 
Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (vanligen 
heroinmissbruk) är en förgrening inom behandlingsområdet som på senare 
tid har uppmärksammats, bl a för att den ofta innehållsligt kombinerats i 
form av en bio-psyko-social modell. I denna rapport redovisas en tvåårig 
utvärdering av en sådan behandlingsform, Kurage-programmet i Karlstad, 
som vänder sig till heroinmissbrukare. Underlag för utvärderingen har 
främst samlats in genom återkommande intervjuer med deltagarna i 
behandlingsprogrammet, men även genom samtal med behandlings-
personalen. 
 
Utvärderingen, som har gjorts av Lena Ede och Bengt G Eriksson, visar att 
Kurage-programmet så här långt utgör en fruktbar och lovande form av 
behandling vid heroinberoende. Den pekar också på faktorer att 
uppmärksamma i den fortsatta verksamheten, liksom på vikten av 
långsiktighet i såväl behandlingsverksamhet som utvärdering. 
 
Deltagarna i Kurage-programmet har välvilligt ställt sig till förfogande för 
återkommande intervjuer och därmed gett utvärderarna tillgång till 
erforderligt dataunderlag. Marika Jonsson vid IKU har utformat rapportens 



 

figurer och i övrigt bistått i arbetet. Lisbeth Bekkengen, fil dr i arbets-
vetenskap har i slutskedet gett värdefulla synpunkter på rapportens 
innehåll. Varmt tack till er alla! 
 
IKU, Karlstads universitet, september 2004 
 
Bengt G Eriksson 
Föreståndare  
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1. Inledning  
 
Utbredningen av narkotikamissbruk i landet har varierat under de senaste 
decennierna. I Karlstadsområdet stod det i slutet av 1980-talet klart att 
heroin användes av en mindre grupp ungdomar. Knappt tio år senare 
märktes en tydlig ökning av heroinmissbruket. Inom socialtjänst och 
sjukvård i Karlstad sökte fler personer med intravenöst heroinmissbruk 
hjälp, speciellt bland unga. Polisen rapporterade om ett ökat antal 
heroinmissbrukare och från polishåll talade man om en grupp på ca 150 
personer. Alltfler efterfrågade avgiftning, som då kunde erbjudas genom 
Narkomanvårdsbasen (med hjälp av läkemedlet Dexofen). Många återkom 
och fick olika former av vård, bl a på behandlingshem. I diskussioner om 
nya vägar i behandlingsarbetet för unga heroinmissbrukare aktualiserades 
möjligheten att använda läkemedlet Subutex.  
 
Subutex är ett läkemedel som blockerar effekten av opiater (bl a heroin), 
tar bort suget efter drogen samt motverkar abstinenssymtom. Genom att 
använda Subutex ökar missbrukarnas möjligheter att varaktigt stanna i ett 
strukturerat behandlingsprogram. Ett särskilt projekt – Rehabilitering unga 
narkotikamissbrukare - utvecklades, med utgångspunkt i de möjligheter 
behandling med Subutex kan erbjuda. 
 
Vid Mariakliniken i Stockholm pågår ett behandlingsarbete riktat till 
samma målgrupp och med vissa likheter i behandlingsinnehåll. Också vid 
Mariakliniken används Subutex i syfte att lyfta bort beroendet av heroin 
och därmed möjliggöra en tät och uthållig psykosocial behandlings-
kontakt. I några få andra svenska kommuner (bl a Västerås och 
Norrköping) riktar man sig till heroinmissbrukare med behandlings-
program som till viss del liknar det som äger rum i Karlstad. Preparatet 
Subutex används också inom ett flertal andra behandlingsprogram i landet, 
men då främst som ett hjälpmedel i avgiftning och inte på samma sätt som 
i föregående program.  
 
Föreliggande rapport syftar till att beskriva och utvärdera situationen för de 
ungdomar som ingick eller ingår i projektet Rehabilitering unga 
narkotikamissbrukare som är ett samverkansprojekt mellan Avdelningen 
för Narkotika och Alkohol (ANA) vid socialtjänsten i Karlstads kommun 
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och den psykiatriska öppenvården i Karlstad. De utgör pionjärer i ett 
behandlingsprogram som tillkommit för just detta projekt. På samma sätt 
förhåller det sig också med själva programmet. Det har utvecklats och 
förändrats under den tid det varit i bruk, som en följd av nya erfarenheter 
och upptäckta behov. Vi menar därför att en beskrivning också av 
behandlingsprogrammet – (i första hand från behandlingspersonalens 
perspektiv, men även deltagarnas synpunkter) bör ingå i utvärderings-
rapporten, vilket inte var tanken från början då endast ungdomarna stod i 
fokus.  
 
Utvärderingen inleddes under vintern 2001/2002 och i februari 2002 
träffade vi deltagarna för första gången. I gruppen ingick då tretton 
personer. 
 
Projektet Rehabilitering unga heroinmissbrukare har efterhand funnit sina 
former och utvecklats till ett heltäckande program för psykosocialt och 
medicinskt stöd till en viss, väl definierad grupp heroinmissbrukare. För att 
markera denna utveckling används numera beteckningen Kurage-
programmet, vilket också är den benämning vi fortsättningsvis använder i 
rapporten. I dagsläget är Kurage-programmet en fast etablerad verksamhet 
inom socialtjänsten och psykiatrin. Det hindrar dock inte att den är en 
ständigt diskuterad och i vissa avseenden ifrågasatt verksamhet, något som 
vi beskriver närmare nedan.   
 
 
Läshänvisning 
 
Fortsättningsvis följer två avsnitt som ger en bakgrundsbild till projektet 
Rehabilitering unga narkotikamissbrukare. I avsnitt 2 beskriver vi 
narkotikamissbruk i allmänhet och heroin i synnerhet samt den svenska 
narkotikapolitiken. Därefter i avsnitt 3 redogör vi för olika former av 
behandling vid narkotikamissbruk och var dagens forskning i detta 
avseende befinner sig. Projektet Rehabilitering unga narkotikamissbrukare 
beskrivs i sin helhet i avsnitt 4. Projektledaren kommer till tals och flödet 
av deltagare i programmet presenteras liksom deras intag och nedtrappning 
av läkemedlet Subutex. I kapitel 5 redogör vi för Antonovskys 
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salutogenetiska perspektiv och tankegångarna kring begreppet Känsla av 
sammanhang (KASAM) samt konstruktionen av det datainsamlings-
formulär vi använt oss av. Därefter följer avsnitt 6 som beskriver 
utvärderingens metod och genomförande. I avsnitt 7 följer resultatet från 
dels de ifyllda KASAM-formulären och dels de intervjuer som gjordes i 
samband med att formulären ifylldes. Avsnitt 8 innehåller en diskussion 
kring resultatet. Rapporten avslutas med en värdering i avsnitt 9.  
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2. Bruk och missbruk av beroendeframkallande medel 
 
I detta avsnitt ger vi en översiktlig bakgrund till Kurage-programmet, 
genom att beskriva utvecklingen av drogmissbruk i Sverige. Sådana 
faktorer som en förändrad inställning till droger, tillgänglighet och 
särskilda riskfaktorer för att hamna i missbruk berörs. Något mera ingående 
beskriver vi därefter heroin och heroinmissbruk, för att avsluta med ett 
avsnitt om den svenska narkotikapolitiken. Den drog som orsakar de 
största skadorna för såväl individ och samhälle – alkohol – berör vi inte, 
eftersom Kurage-programmet fokuserar exklusivt på heroinmissbruk. 
 
 
Drogmissbruk är inget nytt fenomen 
 
Droger har i alla tider använts av alla samhällsklasser och i alla kända 
kulturer. Men vilka drogerna varit, på vilket sätt de har använts och i vilket 
syfte varierar. Goldberg (2000) exemplifierar med sydamerikanska indianers 
tuggande på kokablad och storstadsslummens innevånare i USA som 
använder crack. Ett annat exempel är opium som i tusentals år använts 
som ett universalmedel mot det mesta; smärta, ångest, hosta, diarré, men 
också som berusningsmedel (Johansson och Wirbing, 1999). I dagens 
sjukvård är användningen av opiater som morfin, kodein och ett antal 
syntetiskt framställda opiater vanlig (Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, CAN 2004).  
 
Ungefär dubbelt så mycket opium som sjukvården behöver odlas idag i 
världen. Överskottet säljs som illegalt heroin som är det vanligaste 
missbrukspreparatet bland opiaterna (Johansson och Wirbing, 1999; 
Socialstyrelsen, 2004a). Råopium, som är den torkade växtsaften från 
opievallmons frökapslar, produceras framför allt i länderna inom den 
Gyllene Triangeln (Thailand, Laos, Burma) samt Afganistan och Pakistan 
(Goldberg, 2000). 
 
Det finns en mängd beroendeframkallande preparat förutom 
opiumfamiljen som kan missbrukas, beroende på vad man vill uppnå. 
Johansson och Wirbing (1999) har gjort en indelning i fyra huvudgrupper: 
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• medel som dämpar det centrala nervsystemet: alkohol, 
bensodiazepiner, opiater (bl a heroin) och vissa värktabletter 

• medel som stimulerar det centrala nervsystemet: amfetamin, 
kokain, tobak 

• medel som påverkar sinnesintryck: cannabis, lösningsmedel som 
sniffas, LSD, ecstasy och hallucinogener 

• medel som ökar prestationsförmågan: dopingmedel  
 
 
Förändrade vanor 
 
Det har blivit vanligare bland ungdomar att använda droger under de 
senaste åren visar siffrorna i en ny rapport från CAN (2004). En tendens 
som också Johansson och Wirbing (1999) pekat på. De menar att även om 
majoriteten av svenska ungdomar är emot att prova narkotika, finns en 
trend under 1990-talet i riktning mot en allt mer positiv inställning. I vissa 
ungdomskulturer där exempelvis rejvpartyn är vanliga uppfattas narkotika 
som ett ”renare” alternativ till alkohol (a a). I mätningen från 1994 angav 4 
procent av ungdomar i åldrarna 16-24 år att de någon gång prövat 
narkotika. Denna siffra har stigit till 17 procent år 2003. Det motsvarar ca 
160.000 personer om man beräknar att det i Sverige finns närmare 940.000 
ungdomar mellan 16-24 år (CAN, 2004). 
 
Dagens ungdomar skryter inte längre om hur fulla de varit på helgerna 
utan om hur många slags droger de har testat, menar Stojanovic (1998). 
För dessa ungdomar tillhör droger vardagen och har blivit ett sätt att 
umgås. 
 
Vanligast förekommande att ha använt droger var i åldersgruppen 22-24 år. 
Minst vanligt bland de yngsta (16-18 år). Män använder droger i högre 
grad än kvinnor. Det är relativt ovanligt att narkotikadebuten sker efter 
tonåren (ingen skillnad mellan könen), enligt CAN (2004). Vanligaste 
drogen att testa är cannabis, vilket 95 procent har gjort (a a).  
 
Hos de ungdomar som utvecklat ett tungt narkotikamissbruk (dagligt eller 
nästan dagligt) finns en markant könsskillnad (Wallbom, 1998). Flickor 
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debuterar vid yngre år och avancerar snabbare till tungt missbruk än 
pojkar. En förklaring kan vara att flickorna introduceras genom äldre 
pojkar som redan passerat experimentstadiet. En annan förklaring är att 
flickornas signaler till omvärlden att något är fel inte märks lika mycket 
som pojkars. Det är de tysta och isolerade flickorna med problematisk 
bakgrund som löper stor risk i sin relation till äldre missbrukande pojkar  
(a a). Att det är vanligare för flickor att inleda med amfetamin och heroin 
än för pojkar uppmärksammas också av Socialstyrelsen som även påpekar 
att flickorna snabbare kommer in i det tunga missbruket (Socialstyrelsen, 
2004b). 
 
 
Tillgängligheten  
 
I dagens Sverige är tillgängligheten till narkotika stor. Framför allt i 
storstäderna där alla tänkbara droger går att få tag på (Johansson och 
Wirbing, 1999). Men även i övriga landet är det lätt att komma i kontakt 
med narkotika. Dels genom personliga kontakter och dels genom Internet 
där framför allt cannabis och s k partydroger säljs (a a). 
 
Enligt ungdomsundersökningen från CAN (2004) angav 54 procent att de 
enkelt skulle få tag på narkotika i sin närmiljö, och 47 procent kände 
någon som använde narkotika. Siffrorna är högre för de yngre (16-18 år) än 
för äldre (22-24 år) vad gäller tillgängligheten, vilket är att observera då det 
kan betyda att narkotikan är mera spridd bland yngre. Men det kan också 
betyda att de äldre har en mera realistisk syn på tillgängligheten, enligt 
rapporten. Det är vanligast i åldersgruppen 19-21 år att känna någon som 
använder narkotika (a a).   
 
Vanligaste drogen är cannabis, som för de flesta är den enda sort man 
använt. Därefter kommer amfetamin och ecstasy (som är det som ökat 
mest). Kokain och heroin är de minst vanliga preparaten (CAN, 2004).  
 
Priset på droger har sjunkit från slutet av 1980-talet. För amfetamin och 
brunt heroin med så mycket som cirka 60 procent1. Samtidigt har inflödet 

                                                 
1 Ett gram brunt heroin kostade år 2003 ca 1 100 kronor (CAN, 2004) 
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av droger ökat, men också tullens och polisens beslag. Prisraset och det 
ökade beslaget tolkas i rapporten från CAN (2004) som att utbudet har 
ökat. Den ökade konsumtionen tillsammans med att den upplevda 
narkotikatillgängligheten upplevs som hög är oroväckande. Enligt 
Socialstyrelsens kunskapsöversikt är den ökade tillgängligheten till droger 
en stor riskfaktor som i kombination med individuella riskfaktorer gör att 
antalet personer som till sist utvecklar ett beroende bestäms av antalet 
individer som experimenterar med droger (Socialstyrelsen, 2004a).   
 
Men även om många ungdomar har tillgång till heroin är det bara en liten 
del som väljer att prova och ännu färre som blir beroende. För att utveckla 
ett heroinberoende krävs inte bara tillgången till preparatet utan även en 
specifik blandning av psykologiska och sociala faktorer, menar Johansson 
och Wirbing (1999). 
 
 
Faktorer som ökar risken för missbruk 
 
Det finns naturligtvis olika anledningar till att börja använda droger. En 
kan vara flykt från egna och andras krav, liksom självdestruktivitet eller 
hämnd (Goldberg 2000). En annan anledning kan vara att få bekräftelse av 
den starkt negativa självbilden som man haft med sig under 
barndomen/ungdomen. Enligt CAN är nyfikenhet och förväntningar på 
drogens effekt de vanligaste orsakerna (2004). Men för att det ska gå så 
långt som till missbruk menar Goldberg (2000) att avgörande är summan 
av sociala relationer  
 
De ungdomar som någon enstaka gång provat narkotika kommer från alla 
typer av familjer och samhällsklasser, enligt Goldberg. Dock utkristalliserar 
sig en skillnad mellan de som bara provat någon enstaka gång och de som 
utvecklar ett missbruk. De som missbrukar narkotika kommer 30 gånger 
oftare från ”dåliga” hem jämfört med dem som kommer från ”goda” hem 
(a a). Att utbildning och arbete verkar vara utslagsgivande påpekas i SOU-
rapporten ”Unga utanför” där man poängterar att största risken för att 
utveckla ett beroende har de arbetslösa som saknar en meningsfull 
sysselsättning (2003:92). 
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Heroin 
 
Heroin lanserades i slutet av 1800-talet som ett ofarligt botemedel mot 
morfinmissbruk. Tyvärr visade det sig leda till ännu svårare beroende p g a 
att heroin har en snabbare omsättning i kroppen än morfin. Något som 
också gör att heroinisten behöver tätare doser för att slippa abstinens. 
(Johansson och Wirbing 1999). Heroin kan rökas, injiceras eller sniffas. 
Det bruna rökheroinet (brown sugar) är lika beroendeskapande som det 
vita heroinet (horse) som används för injicering (Johansson och Wirbing, 
1999). 
 
I Sverige introducerades heroin 1974 (Socialstyrelsen, 2004a). Från början 
begränsade sig användarna till en mindre krets, men nu ökar användandet 
och är på väg att nå alltfler grupper. Idag är ungefär 0,15 procent av 
Sveriges befolkning i åldrarna 15-57 år beroende av heroin (Socialstyrelsen, 
2004a).  
 
Med alla medicinska och sociala mått mätt är heroinberoende ett mycket 
allvarligt tillstånd och heroinmissbrukare lever farligt av många olika skäl. 
Den som injicerar råkar ofta ut för infektioner (gulsot, stelkramp, hiv) till 
följd av bl a orena sprutor (CAN, 2004; Johansson och Wirbing, 1999). I 
missbrukets fotspår följer en ständig jakt på pengar till nya droger. För att 
finansiera sitt drogmissbruk är kriminalitet i olika former och prostitution 
vanligt förekommande. Något som ger ekonomiska konsekvenser både för 
individer och samhälle samt inte minst personligt lidande. (Socialstyrelsen, 
2004a). Arbetslöshet och hemlöshet är andra följder av drogmissbruk. 
Överdoser med allvarligt nedsatt andningsförmåga och hjärtstillestånd som 
i vissa fall leder till döden är inte ovanligt (a a). Självmord på grund av 
depressioner som framkallats av missbruket är inte heller ovanligt. 
Dödligheten är hög och har stigit genom åren. Från under 50 fall per år 
under 1970-talet till 310 fall 2001. Förmodligen finns här ett mörkertal (a 
a). Medellivslängden bland narkomaner var år 1992 32 år (Johansson och 
Wirbing, 1999).   
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Drogeufori 
 
Alla ovanstående negativa effekter kommer först efter att missbruket är ett 
faktum. Från början var upplevelsen en annan.  
 
Heroin liksom andra opiater ger upphov till uttalad drogeufori framför allt 
i början av missbruket (Socialstyrelsen, 2004a). På grund av sin höga 
fettlöslighet upptas heroin mycket snabbt i hjärnan. Resultatet blir en 
kraftigare drogeufori och en högre missbrukspotential jämfört med andra 
droger (a a). En injektion ger snabbt ett häftigt lyckorus av lugn, välbehag 
och dåsig bekymmerslöshet. Men efter en tids missbruk minskar den 
euforiska kicken och drogandets främsta uppgift blir till slut att undvika 
abstinens och göra det möjligt att upprätthålla en förhållandevis normal 
funktion (Johansson och Wirbing, 1999). 
 
Förloppet är en process som består av ett antal faser som regelmässigt följer 
varandra. Några svenska ord för de olika faserna finns inte, varför de 
engelska uttrycken anger inom parentes (Socialstyrelsen, 2002a, s 18): 
 

1. En intensiv berusningskänsla (rush) som ofta jämförs med 
orgasmupplevelse. Varaktigheten är endast några minuter. 

2. En efterföljande mera stillsam eufori (high) som kan vara upp till en 
halvtimme. 

3. En upplevelse av att vara i balans (straight) och må normalt, som 
varar i flera timmar. 

4. Den sjukdomskänsla som signalerar abstinensens ankomst (sick).  
 
Heroinets smärtlindrande effekt gör att man efter en längre tids missbruk 
inte känner av kroppsliga symtom som tandvärk, inflammationer och 
infektioner och inte heller bryr sig om att åtgärda dem. Men inte bara 
somatisk smärta dövas utan även känslor som exempelvis hunger, men 
också känslor som empati och liknande (CAN, 2004). 
 
Toleransen mot heroin går snabbt och högre doser behövs. Med tolerans 
menas att effekten av en viss dos avtar och en högre dos behövs för att 
uppnå samma effekt som vid den tidigare, lägre dosen. När tolerans mot 
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heroin utvecklats och ett uppehåll i användandet av heroin görs leder det 
till symtom som blir de motsatta mot när heroinbruket inelddes. 
Symtomen är plågsamma men vanligtvis ofarliga (Socialstyrelsen 2004). 
 
 
Drogsug/craving och abstinens  
 
Efter en tid leder bruket till missbruk som innebär såväl fysiskt beroende 
(kroppen anpassar sig till drogen) som psykiskt beroende (drogen blir det 
centrala i tankar, känslor och aktiviteter) (CAN, 2004). I Socialstyrelsens 
kunskapsöversikt poängteras att det karaktäristiska för heroinmissbruk är 
den svåra abstinensen men också en mycket stark craving som består i en 
stark längtan efter, eller ett tvång att använda drogen.  
 
Just opiater anses ge upphov till starkare craving än andra droger och blir 
till slut det centrala i missbruket. Ofta förstärks det när man ser andra 
använda drogen, i perioder när man är stressad över något eller när man är 
i konflikt med någon. Likaså i perioder av drogfrihet är craving centralt 
och även efter år av drogfrihet kan suget efter heroin uppta all vaken tid. 
Total avhållsamhet från drogen försvåras och återfall är vanligt (Johansson 
och Wirbing, 1999, Socialstyrelsen, 2004a).   
 
Abstinensen består av symtom som rastlöshet, ångest, olustkänsla, trötthet, 
illamående eller kräkningar, muskelvärk, ökat tårflöde, rinnande näsa, 
nysningar, magkramper, diarré, svettningar, gåshud, gäspningar och 
sömnsvårigheter. För att slippa den plågsamma abstinensen behöver en 
heroinberoende allt tätare doser. Välbefinnandet blir inte långvarigt utan 
varvas med abstinens och jakt efter pengar till nästa injektion (Johansson 
och Wirbing, 1999). Till slut drivs heroinmissbrukaren mer av fasan för 
abstinens än av den njutning som drogen gav från början.  
 
Craving kombinerat med den plågsamma abstinensen leder till intensivare 
droganvändning. Jakten på heroin förstärks samtidigt som euforin minskar 
och behovet av allt högre doser ökar.  Drogfriheten blir allt plågsammare 
och skälen till återfall blir fler. Dessa cykler, ”spiralling distress”, minskar 
missbrukarens förväntningar på, och förmåga till, att ta tillbaka kontrollen 
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över sitt beteende och återgå till ett liv utan missbruk (Socialstyrelsen, 
2004a).  
 
 
Den svenska narkotikapolitiken 
 
Enligt den Nationella handlingsplanen mot narkotika (2002) är den 
svenska narkotikapolitikens övergripande mål att minska nyrekryteringen 
till missbruk, få fler missbrukare att sluta och minska tillgången på 
narkotika. Ansvaret för att genomföra målen i handlingsplanen vilar på 
kommunerna. Strategierna ska omfatta vård och behandling, men också 
riktlinjer för samarbete med andra parter samt att bedriva opinionsarbete 
(a a).  
 
 
Brott och straff … 
 
I Sverige är narkotika olagligt att köpa, använda, inneha, sälja, byta, låna ut 
eller ge bort som gåva (CAN, 2004) I juridisk mening är allt 
narkotikamissbruk en kriminell handling (Johansson och Wirbing, 1999).   
 
Narkotikastrafflagen infördes 1968. Lagen omfattade ”tillverkning, 
saluhållande, överlåtelse och innehav av narkotika” (Brottsförebyggande 
rådet, BRÅ 2003, s 52). Nya gärningsformer tillkom 1983; ”förvärv av 
narkotika i överlåtelsesyfte samt bearbetning, transport och förvaring av 
narkotika, som inte var avsedd för eget bruk” (a a). Under 1988 
kriminaliserades eget bruk av narkotika och 1993 skärptes straffet för eget 
bruk genom att fängelse tillfördes som straffpåföljd (a a). 
 
Närmare 17 200 personer lagfördes2 för narkotikabrott i Sverige under 
2003. Jämfört med året innan ökade antalet med 7 procent eller drygt 
1 000 personer. Vanligast var bruk och innehav, vilket nästan fördubblades 
mellan åren 1995-2003. För bruk lagfördes 5 800 personer år 2003, vilket 
var en ökning med cirka 500 personer jämfört med året innan. (BRÅ, 

                                                 
2 Med lagförda personer avses personer som dömts i tingsrätt, godkänt strafföreläggande eller 
meddelats åtalsunderlåtelse (BRÅ 2004) 
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2003). Den vanligaste påföljden för narkotikabrott är böter (a a).  I 
Värmland lagfördes 175 heroinmissbrukare 2002, enligt Lars Clarin vid 
Polisen i Karlstad, varav merparten (ca 125) fanns i Karlstad. Några senare 
siffror finns inte, men enligt Lars Clarin (2004.11.08) har i vart fall ingen 
minskning skett.  
 
Narkotikabrotten sjunker allt längre ner i åldrarna. År 2003 var ungdomar i 
åldern 18-20 år vanligast förekommande jämfört med personer i åldern 30-
39 år som var vanligast år 1994. Av samtliga lagförda personer år 2003 var 
14 procent kvinnor. Under de senaste tio åren har denna siffra nästan 
fördubblats (BRÅ, 2003).  
 
 
… samt vård och behandling 
 
Allt innehav av alla sorters narkotika är straffbelagt enligt lag. Men – och 
det är en väsentlig skillnad från andra länder där narkotika är olagligt – 
även om allt narkotikabruk är straffbelagt så ska den som missbrukar och 
som söker hjälp också få det. Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten det 
yttersta ansvaret för att personer med missbruk får den hjälp och vård som 
de behöver för att komma ifrån sitt missbruk (Socialstyrelsen 2004a). Med 
detta avses hjälp med bostads- och försörjningssituationen, en meningsfull 
sysselsättning och ett fungerande socialt nätverk.   
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3. Behandling och behandlingseffekter 
 
Mot ett klarare kunskapsläge 
 
Forskningen om missbruk av beroendeframkallande medel är omfattande. 
Så är det också med den kunskap som genom forskning och på annat sätt 
vunnits när det gäller vad man kan göra för att minska missbruket eller få 
det att upphöra helt. Kunskapen om behandling och dess eventuella nytta 
(effekt) har expanderat kraftigt och representerar nu ett omfattande 
forskningsfält. Därtill har en stor mängd kunskap, om än inte lika 
systematisk, samlats hos alla de socialtjänst- och sjukvårdsanställda som 
ägnat sin yrkesverksamhet åt att stödja och hjälpa missbrukare. 
 
Tyvärr är det inte så att forskningen, trots att den är omfattande, kan ge de 
enkla och distinkta riktlinjer för praktiskt behandlingsarbete som man 
skulle önska. Istället ger den ett ganska splittrat och svåröverskådligt 
intryck. Orsakerna är framförallt två: Dels att mycket av 
behandlingsforskningen inte har haft den metodmässiga nivå och 
enhetlighet som skulle krävas (Lindström, 1986). Det är t ex svårt att 
jämföra en studie med överlevnad som framgångskriterium med en annan 
som undersökt missbrukarens sociala nätverk och hur det förändras. 
Uppföljningstiderna har också ofta varit alltför korta. Dels har studiernas 
utgångspunkter skiljt sig åt, i sin tur beroende på hur man betraktat 
missbruket (t ex som ett medicinskt, socialt eller kulturellt fenomen). 
Svensson (2000) pekar på den paradox det innebär att utvärderingar har en 
så svag ställning inom missbrukarvården. Som en orsak pekar han på 
betydelsen av (vård-)ideologiska faktorer och menar att ”Bristen på 
systematisk granskning skapar utrymme för en vård som utgår från 
skiftande ideologiska modeller” (s 34). 
 
På senare tid har bilden förändrats en del. Genom olika initiativ har 
behandlingsforskningen och dess förutsättningar fokuserats. Det innebär 
också att kunskapen om vad som är god och användbar forskning blivit 
tydligare, något som i sin tur sannolikt kommer att påverka nivå och 
inriktning på framtida behandlingsforskning. Inom socialtjänstens område 
har Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS), vid Socialstyrelsen, 
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under drygt tio år arbetat för en systematisk kunskapsuppbyggnad omkring 
socialtjänstens arbete och dess betydelse för sina klienter, inte minst vad 
gäller behandlingsarbete vid missbruk. CUS, vars verksamhet numera ingår 
i det nybildade Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS), 
har också etablerat samarbete med den internationella utvärderings-
organisationen Campbell Collaboration3. Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU) är en statlig myndighet som arbetar med utvärderingar 
av fr a sjukvårdens metoder och dess resultat. SBU sträcker också sin 
verksamhet till det sociala och primärkommunala fältet, t ex i 
kunskapsöversikten Behandling av alkohol- och narkotikaproblem (2001 a 
och b). Socialstyrelsen publicerar också material omkring behandling och 
dess effekter, t ex Kunskapsöversikt om läkemedelsassisterad behandling av 
opiatberoende (2002). 
 
 
Narkotikapolitik och behandlingsresurser 
 
Åtgärder mot narkotikabruk och behandling för missbrukare av narkotika 
har en kort men ganska stormig historia i vårt land. I början av 1960-talet 
började (fr a ungdomars) bruk av illegala droger, då främst amfetamin, att 
uppmärksammas av myndigheterna. Främst var det kontrollåtgärder man 
inriktade sig på. Så minskade förskrivningen av narkotikaklassade 
läkemedel på recept från 763 000 recept år 1959 till 628 000 år 1961, efter 
en uppmaning till restriktivitet från dåvarande Medicinalstyrelsen (Tops, 
2000). Myndigheternas arbete för att minska bruket av narkotikaklassade 
läkemedel samt missbruket av narkotika har i första hand inneburit en 
kombination av kontrollåtgärder och erbjudanden om vård och 
behandling. 
 
Tops (a a) beskriver hur debatten om vård och behandling kom att 
centreras kring två ”läger”. Den ”liberala” positionen som menade att 
utträdet ur narkotikamissbruk främst skulle ske genom narkomanens 
personliga växt och utveckling. Det var i denna anda som läkaren Sven-
Erik Åhström under en kort period på 1960-talet som behandlingsåtgärd 
legalt förskrev narkotika till missbrukare. ”Han ansåg att narkomaner 

                                                 
3 www.campbellcollaboration.org 
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kunde växa ur missbruket om de fick narkotika i de mängder de behövde 
samtidig som de genomgick en behandling” (Tops, 2000, s 44). De 
negativa följderna blev emellertid snabbt uppenbara och verksamheten 
avbröts. En mera restriktiv position representerade Nils Bejerot, också han 
läkare, som menade att den liberala behandlingsideologin istället 
medverkade till spridning av missbruket. Bejerot betraktade narkomani 
som en sjukdom, därtill en epidemisk sådan, som kunde beskrivas i termer 
som: geografisk spridning, riskpopulationer, premorbida personligheter, 
resistens och mottaglighet, uppkomstmekanismer, smittsamhet, prognos, 
behandling och prevention (Tops, a a). I konsekvens härmed förespråkade 
Bejerot isolering av missbrukarna för att stoppa ”narkotikaepedemin”, i 
kombination med ett strukturerat behandlingsprogram. Den 
”återuppfostringstanke” som vid denna tid – vid 1960-talets slut – 
konkretiserades i den s k Hasselaideologin stämde väl överens med den syn 
på narkotikamissbruket som Bejerot förde fram, även om Hasselarörelsen 
framförallt poängterade det klassmässiga perspektivet – social utslagning 
och missbruk drabbade framför allt arbetarklassens ungdomar. 
 
Under 70- och 80-talen ökade samhällets resurser för att möta missbruket 
kraftigt, såväl vad gäller polis och rättsväsende som inom vård och 
behandling. Så etablerades t ex en stor mängd behandlingshem, ofta med 
sin egen ”ideologiska specialitet”. Perioden dominerades av en stundtals 
inflammerad debatt, inte sällan med ideologiska övertoner, om vad som 
var den bästa eller rätta behandlingen. Under 90-talet kom diskussionen 
mer att handla om den tilltagande bristen på resurser. Den faktiska 
omfattningen av narkotikamissbruk i landet har, av tillgängliga 
undersökningar att döma, varierat under den här tiden (Svensson, 2000). 
Inte alltid torde heller faktiskt missbruk och samhälleliga motåtgärder ha 
hållit följts åt (Eriksson & Karlsson, 1988). En av de senaste 
undersökningarna av tungt narkotikamissbruk i Sverige (den s k MAX-
studien) tyder dock på en kraftig ökning under den senaste 20-årsperioden, 
särskilt i storstäderna (Socialstyrelsen, 2002). 
 
S k underhållsbehandling med läkemedlet Metadon, en syntetisk opiat, 
kom med början i mitten av 1960-talet att etableras som ett alternativ i 
behandling av främst injektionsmissbrukare, på vissa platser i Sverige. 
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Genom ett dagligt intag av Metadon, kan missbrukaren avvara heroin och 
får ökade möjligheter att leva ett socialt och hälsomässigt bättre liv. Till att 
börja med var argumentet för behandlingen inte minst att hindra spridning 
av smittsamma sjukdomar, bl a hepatit (genom orena sprutor), förhindra 
kriminalitet samt dödsfall. Numera ingår Metadonbehandling som ett av 
flera tydliga alternativ inom behandlingsområdet. Fram till våra dagar har 
dock underhållsbehandlingen varit ett omdiskuterat grepp i 
behandlingsarbetet. En situation som nu möjligen, genom den ökande 
kunskapen om behandlingseffekter men också genom tillkomsten av 
alternativa preparat, kan komma att ersättas av en mera saklig och 
”hållbar” debatt. 
 
 
Vad säger forskningen idag? 
 
Kunskapen om vilka behandlingsmetoder som leder till vilka resultat är 
idag betydligt bättre än för bara något decennium sedan. Det beror, som vi 
har påpekat ovan, på att fokus har riktats mot behandlingsforskningens 
kvalitet och på att samla och jämföra de studier som finns, i princip i ett 
globalt perspektiv. Just när det gäller behandling vid heroinmissbruk 
förefaller kunskapen dessutom jämförelsevis distinkt, glädjande nog också 
med många positiva inslag. Vi relaterar här några utsnitt från de 
auktoritativa svenska källor som vi tidigare nämnt. Den som vill fördjupa 
sin kunskap rekommenderas att ta del av materialet i sin helhet.  
 
De kriterier för framgång i behandling som man utgår från gäller i första 
hand minskat missbruk samt att missbrukarna stannar kvar i behandlingen 
(retention). Vi väljer att redogöra övergripande för resultat som gäller 
behandling vid heroinmissbruk, i första hand läkemedelsassisterad sådan 
och främst med hjälp av läkemedlet Buprenorfin (Subutex). Först dock 
något om behandling inriktad mot olika former av narkotikamissbruk och 
med utgångspunkt i psykosociala metoder, utan stöd av läkemedel. 
 
 
 
 



 27

Psykosocial behandling av narkotikamissbruk, särskilt opiatberoende 
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2001 b) har i en 
metaanalys4 granskat behandlingsformer vars innehåll baseras på en 
kombination av psykologiskt och socialt inriktade insatser (och på 
kombinationen/interaktionen mellan psykologiska och sociala faktorer, 
därav beteckningen psyko-social). Det handlar i huvudsak om tre skilda 
inriktningar: Allmänt stödjande behandling som har till syfte att underlätta 
missbrukarens personliga och sociala återgång till en drogfri och socialt 
stabil tillvaro, genom t ex stödsamtal, rådgivning eller miljöterapi. 
Omlärande (eller reedukativa) modeller som bygger på inlärningsteori och 
har målsättningen att missbrukaren ska ersätta destruktiva 
handlingsmönster med konstruktiva och socialt önskvärda. Fokus inriktas 
mot handlingar och beteenden, metodiken kallas därför ofta 
beteendeterapi. Psykoterapeutiskt inriktad missbruksbehandling som 
innefattar även den ett flertal ”skolbildningar,” som dock alla har ett mera 
långtgående förändringssyfte än den rena beteendeterapin. Till området 
räknas i SBU:s metaanalys ”familjeterapier, kognitiv terapi, kognitiv 
beteendeterapi och dynamiskt orienterade terapier” (2001 b, s 20). 
 
SBU konstaterar, vad gäller psykosocial behandling av opiatberoende, att 
”Enbart psykoterapier har signifikanta effekter jämfört med behandlade 
kontrollgrupper. Effektstorleken är medelhög. Stödjande 
behandlingsinsatser har ingen effekt. Omlärande behandlingar har ingen 
effekt, medan psykoterapierna har signifikanta effekter under det första 
året. Högre kvarstannande sågs i psykoterapigrupperna än i de omlärande 
och stödjande behandlingsgrupperna” (a a, s 38).  
 
 
Läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende5 
 
Häri innefattas framför allt behandling med Metadon och Buprenorfin 
(Subutex). Substansen LAAM (L-levoacetylmetadon) som liknar metadon, 

                                                 
4 Metaanalys innebär att redan befintliga studier inom ett visst område sammanförts och granskats. 
Kraven på metodmässig stringens är höga och de studier som inte motsvarar uppsatta s k 
exklusionskriterier utesluts från analysen. Återstående studier utvärderas utifrån i förväg fastställda 
frågeställningar. 
5 I många fall ingår även här psykosociala inslag i de undersökta behandlingsprogrammen. 
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är godkänd i USA men inte i Sverige, för behandling vid opiatmissbruk. 
Naltrexon är ytterligare ett preparat som kan användas i medicinsk 
behandling. Framförallt har studierna, här liksom i övrigt, inriktat sig på 
hur missbruket förändras och på i hur hög grad deltagarna stannar kvar i 
behandlingsprogrammen (retention). Underlagsmaterialet är omfattande, 
totalt har 70 olika behandlingsstudier analyserats, med totalt nära 8000 
deltagare. 
 
Resultaten är ganska entydiga. Vi citerar SBU:s egen sammanfattning av 
studier där Metadon, LAAM, Buprenorfin eller Naltrexon använts:  
 
”I. Agonister, inklusive partiella 
Långtidsbehandling med opioidantagonister är framgångsrik vid 
opioidberoende. Effekten av metadon är väldokumenterad. Substansen har 
en positiv effekt på missbruk och retention. Behandlingseffekten är 
kopplad till dosstorlek. Dygnsdosen metadon bör ej understiga 60 mg. 
 
LAAM är lika effektivt som metadon på att minska missbruket, men sämre 
på att hålla kvar patienten i behandling. Fördelen med LAAM är 
doseringen tre gånger i veckan. Behandlingseffekten är kopplad till 
dosstorlek. Veckodosen bör ej understiga 300 mg. 
 
Buprenorfin är lika effektivt som metadon avseende både missbruk och 
retention. Biverkningar i form av förstoppning förekommer. Fördelarna 
med buprenorfin är sannolikt en mindre missbrukspotential och en 
mindre risk för överdosering. Evidensmaterialet är dock litet. Substansen 
kan administreras varannan dag. Behandlingseffekten är kopplad till 
dosstorlek. Dygnsdosen bör vara åtminstone 8 mg. Fler 
placebokontrollerade studier efterfrågas. 
 
 
II. Antagonister 
Långtidsbehandling med Naltrexon vid opiodberoende medför en 
reduktion av missbruket och ett ökat kvarstannande i behandling. Femtio 
mg per dag förefaller vara en lämplig dosering, men optimal dos är ej 
studerad. Ytterligare forskning är angelägen” (SBU, 2001 b, s 190 ff). 
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Sammantaget visar således materialet på positiva resultat. SBU påpekar 
dock att antalet studier där Buprenorfin (Subutex) använts ännu är ganska 
litet. Det förtjänar också påpekas att resultaten främst hämtas från 
pågående behandlingar. Kunskapen om huruvida behandling med Subutex 
(och även Metadon) kan – med fortsatt drogfrihet – avslutas efter en (om 
än lång) tid är ofullständig. Vi vill också påpeka att i ungefär hälften av de 
undersökta behandlingsprogrammen ingick även psykosociala inslag.6 
 
 
Praktiska konsekvenser och rekommendationer 
 
Socialstyrelsen poängterar i sin kunskapsöversikt (2002) liksom SBU, att 
kunskapen om verksamma behandlingsmetoder vid heroinmissbruk växer 
snabbt. Liksom att effektiv behandling bör bygga på ett samarbete mellan 
sjukvård och socialtjänst. Det finns ingen motsättning mellan dessa delar, 
tvärtom är förutsättningarna för samverkande effekter goda. De program 
som visat sig mest verkningsfulla kännetecknas av en hög struktur och 
fokus på själva missbruksmönstret. Vid behandling av heroinmissbrukare 
är långsiktigheten viktig, ibland kan det handla om en livslång behandling, 
i varje fall vad det gäller läkemedelsdelen. 
 
Då frågan om att antas till ett läkemedelsassisterat och psykosocialt 
behandlingsprogram aktualiseras ska alltid en utredning om personens 
sociala och missbruksrelaterade förhållanden göras. Den bör omfatta 
följande delar (Socialstyrelsen, 2002, s 23): 
 

• narkotikamissbruk, inkluderande användning av andra preparat än 
opiater 

• eventuellt alkoholmissbruk 

• somatisk ohälsa 

• psykisk ohälsa 

• bostadssituation 

• försörjnings- och sysselsättningssituation 

• familje- och nätverkssituation 

                                                 
6 Detta kan vara betydligt fler än hälften; i studier där uppgifter om psykosociala inslag saknas eller 
är undermåligt beskrivna har detta inte inkluderats. 
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• kriminalitet 
 
Socialstyrelsen rekommenderar att det internationellt mest etablerade 
bedömningsinstrumentet Addiciton Severity Index (ASI) (CUS, 1999) 
används. 
 
När det gäller hur vården ska planeras och vilket läkemedel som i det 
enskilda fallet lämpar sig bäst, förordar Socialstyrelsen en flödesmodell 
som är uppbyggd enligt principen ”från det mindre till det mera 
ingripande.” Beroende på opiatberoendets svårighetsgrad ska den 
behandling väljas som i minsta möjliga omfattning kan förorsaka 
biverkningar eller sekundära problem. Modellen återges här i sin helhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Flödesmodell för val av läkemedelsassisterad och psykosocial behandling 
för opiatmissbrukare. Källa: Socialstyrelsen, 2002. 
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Av modellen framgår att – efter inledande utredning – psykosocial 
behandling, eventuellt i kombination med läkemedlet Naltrexon, bör vara 
ett alternativ i det fall missbruket är i en så tidig fas att opiatberoende inte 
föreligger. Om, däremot, ett beroende konstateras vid utredningen, bör 
behandlingen bygga på psykosociala insatser i kombination med 
Buprenorfin (Subutex). Skulle det visa sig att denna behandlingsform inte 
leder till resultat (fr a i form av att missbruket inte upphör och/eller att 
missbrukaren inte stannar kvar i behandlingsprogrammet) bör som ett sista 
steg läkemedelsbehandling med Metadon, i kombination med 
psykosociala insatser ske. När det gäller yngre missbrukare – under 20 år – 
är indikationerna starkare för psykosocial behandling i första hand och 
eventuellt i kombination med Naltrexon. 
 
Om och när ett opiatberoende konstaterats och behandling med 
Buprenorfin (Subutex) aktualiserats, bör i normalfallet följande 
förutsättningar föreligga (Socialstyrelsen, 2002, s 31): 
 

• Patienten har fyllt 20 år 

• Det föreligger opiat (heroin/morfin) beroende enligt DSM IV7 
sedan minst ett år (normalt räknat som tid efter första 
abstinensbehandlingen i sjukvården) 

• Annan, ej läkemedels-assisterad eller Naltrexon-assisterad 
behandling bedöms ej vara tillräcklig. Denna bedömning skall i 
normalfallet delas av patienten, beroendevården och socialtjänsten 

• Behandlingen inleds frivilligt, d v s ej som alternativ till eller del av 
påföljd, ej heller som villkor för exempelvis bistånds- eller 
vårdinsatser 

• Patienten har inte under den senaste 6-månadersperioden ofrivilligt 
uteslutits ur agonist-assisterad behandling hos annan vårdgivare 

• Gemensam vårdplan har kunnat upprättas i samråd med patient, 
sjukvård och socialtjänst. En grundläggande funktion för 
behandlingsplanen är att patienten tar ställning för, och ger sitt 
tillstånd till alla dess komponenter, inklusive sådan kontroll- och 
rörelsebegränsning som kan behöva ingå. Vårdplanen säkerställer att 

                                                 
7 DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) är ett amerikanskt diagnossystem 
som fått internationell spridning inom sjukvård och behandling. Systemet revideras med vissa 
mellanrum, DSM IV gäller sedan 1994 (Berglund, 2000). 
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följande behandlingskomponenter ingår, och fastställer för var och 
en av dessa vem som är ansvarig: 

- Läkemedelsförskrivning, utförd av beroende/psykiatri-
specialist (obligatoriskt) 

- Övervakat, dagligt läkemedelsintag, minst 6 dagar/vecka, till 
dess patienten stabiliserats och annan ordination ges 
(obligatoriskt) 

- Urin-tox-analyser, under inlednings- och stabiliseringsfaserna 
minst 2 ggr/vecka avseende opiater, bensodiazepiner, 
centralstimulantia samt 1 gång/vecka avseende 
cannabinoider; och uppföljning av dessa (obligatoriskt) 

- Försörjning 
- Boende (obligatoriskt) 
- Sysselsättning (relativt, men starkt indicerat) 
- Psykosocial behandling med evidensbaserad metodik 

(relativt, men starkt indicerat; avhängigt behandlarresurser). 
 
Så långt Socialstyrelsens kunskapsöversikt. Sammanfattningsvis kan vi, 
efter denna korta exposé över behandlingsområdet och dess utveckling när 
det gäller narkotikamissbruk i allmänhet och opiatrelaterat missbruk i 
synnerhet, konstatera att det är ett område under snabb förändring, såväl 
kvantitativt (forskningen om effekter av behandling ökar snabbt) som 
kvalitativt (en allt större samstämmighet om hur kunskapen ska bedömas 
och värderas). När det gäller opiatberoende – i praktiken främst 
heroinmissbruk – har anmärkningsvärda framsteg gjorts inom 
behandlingsområdet, även om den långsiktiga potentialen i termer av 
återgång till ett liv utan vare sig missbruk eller någon som helst behandling 
ännu är okänd. Under pågående läkemedelsassisterad och psykosocial 
behandling har under alla omständigheter goda resultat påvisats, med hjälp 
av såväl Metadon som Subutex. Det senare läkemedlet framstår för en viss 
klientgrupp vara att föredra, även om den långsiktiga kunskapen när det 
gäller Subutex är ofullständig. Slutligen förefaller samarbete mellan 
sjukvård och socialtjänst vara en av grundstenarna i framgångsrik 
behandling för opiatmissbrukare. 
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4. Projektet Rehabilitering unga narkotikamissbrukare  
 
Den följande framställningen baserar sig främst på material från våra besök 
i de lokaler där den numera permanentade verksamheten bedriver sin 
verksamhet och samtal med ungdomar och personal under hela 
utvärderingstiden. I synnerhet ligger informella samtal och tre intervjuer 
med projektledaren till grund för beskrivningen. Två av dessa skedde i 
projektets lokaler, i maj respektive oktober 2002 och bandades. Den sista 
intervjun företogs via telefon, i september 2004. Beskrivningen följer i 
huvudsak en ungefärlig tidslinje, men med utvikningar omkring särskilda 
frågor. 
 
 
Projektstart 
 
Projektet Rehabilitering unga narkotikamissbrukare startade officiellt den 
18 mars 2000 genom att den förste deltagaren skrevs in. Dess målsättning 
var att ”deltagarna ska uppnå drogfrihet och leva ett självständigt liv i 
drogfrihet med psykosocial rehabilitering avseende boende, sysselsättning, 
arbete, psykisk hälsa samt ett socialt kontaktnät” (från Projektansökan). 
Projektets metod baseras på regelbunden och kontinuerlig (daglig under 
vardagar) kontakt med narkomanvårdsbasen och den särskilda enhet som 
skapats för projektet. Krister Stål, projektledare och behandlingskonsulent 
arbetade heltid i projektet tillsammans med Anette Mellroth, 
psykiatrisjuksköterska, 80 procent och Hans Kleine, psykiater, 10 procent. 
  
Innehållet i denna kontakt utgjordes av psykosocialt stöd i olika former 
(individuellt och i grupp), ett utbildningsprogram kring återfall och hur 
återfall ska förebyggas (återfallsprevention), medicinska insatser, 
medicinering med preparatet Subutex samt provtagning (urinprov). Ett 
samarbete etablerades också, om så var möjligt, med deltagarnas anhöriga 
samt med de myndigheter med vilka deltagarna hade kontakt. 
Behandlingsmodellen kan beskrivas med uttrycket bio-psyko-social. Inte 
minst sambandet mellan de biologiska (inklusive den medicinska 
behandlingen och uppföljningen), de psykologiska och de sociala 
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aspekterna är en viktig utgångspunkt. Människan ses som en sammansatt 
helhet (jmf med Antonovskys holistiska människosyn, kap 5). 
 
Kriterier för att komma med i projektet bestämdes redan från början enligt 
följande: Den sökande ska ha missbrukat heroin mellan ett och fyra år och 
vara i den s k adaptionsfasen (d v s i skedet mellan ”nybörjaren” och den 
fullt utvecklade identiteten som heroinmissbrukare), arbete/sysselsättning 
och bostad ska vara ordnat, eller planering för detta på gång (även om en 
del fastnar där av olika skäl). Heroin ska ha varit den enda drog man 
missbrukat, eller huvuddrog om blandmissbruk förekommit. Är 
huvuddrogen en annan fungerar inte medicinering med Subutex som 
endast är verksamt mot heroin. Ett eventuellt missbruk av andra preparat 
ska vara underordnat heroinmissbruket, man ska vara ”ren” från allt annat 
när man skrivs in.  
 
När suget efter heroin inte längre finns och jakten på drogen inte är det 
centrala frigörs tid och energi att använda till att arbeta för en förbättring 
av den sociala och psykologiska situationen. Något som i förlängningen 
förväntas innebära att man också kan frigöra sig från behovet av såväl 
heroin som Subutex. 
 
Kunskap om ”missbrukshistorien” hämtar behandlingspersonalen antingen 
från socialtjänstens Alkohol och NarkotikaAvdelning (ANA), eller från 
sjukvården, frivården m m (efter den enskildes medgivande). Förutom, 
givetvis, den information man får från den sökande själv. Det är väsentligt 
att de personer som antas till projektet också motsvarar dess önskade 
kriterier. I stor utsträckning anser man sig också ha lyckats med detta. I ett 
fåtal fall har man antagit personer som hade ett blandmissbruk (cannabis, 
benzodiazeptiner, alkohol). F ö har ingen antagits till projektet som inte 
har heroin som huvuddrog.  
 
Ytterligare en fråga som har med antagningskriterierna att göra gäller 
förekomsten av psykiatriska problem. Ingen av de antagna till programmet 
har haft en allvarligare psykisk sjukdom, så frågan har inte ställts på sin 
spets. Däremot förekommer bland de inskrivna olika psykiatriska 
diagnoser, delvis kända innan, delvis upptäckta under programmets gång, 
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enligt läkaren. Ingen har dock p g a detta behövt skrivas ut, utan kunnat 
vara kvar med adekvat behandling. Projektledaren anser att personer med 
en psykiatrisk diagnos mycket väl kan antas i programmet, under 
förutsättning att vederbörande undergår relevant behandling. Men här kan 
man givetvis tänka sig att gränssituationer kan finnas. Detta är en fråga 
som måste utredas närmare, något som inte skett ännu. Man har istället 
inriktat sig på att ta reda på om deltagarna kan förväntas klara av att ingå i 
programmet. 
 
Under projekttiden har nya grupper av deltagare efterhand antagits till 
programmet. Från början planerades för sex månaders behandlingstid, 
något som man snart fick ompröva då man blev medveten om att det inte 
bara handlade om att släppa drogen utan mera om en livsförändrings-
process.  
 
 
Projektets första period, 2000-2001 
 
Under 2000 skrevs 12 personer (3 kvinnor och 9 män) in i projektet och 
kom att utgöra dess ”första generation”. Man valde då ur en grupp på 
sammanlagt 36 personer (för in- och utflöde i programmet se figur 1, s 44).  
 
Behandlingsinnehållet bestod dels av medicinutdelning under 
kontrollerade former, dels av provtagning för att upptäcka eventuella 
återfall, och dels av såväl strukturerade som mera informella aktiviteter, 
både enskilt och i grupp. Under förmiddagarna var lokalerna öppna för 
deltagarna att träffas och vara tillsammans med varandra eller prata med 
projektledaren och sjuksköterskan. Möjligheter till olika aktiviteter fanns,  
t ex att använda datorer med Internetanslutning. Flera kvällar i veckan 
erbjöds ordnade aktiviteter, såväl regelbundna (t ex innebandy, fotokurs, 
gym) som tillfälliga (t ex bio, teater, bowling, studiebesök). Alla i gruppen 
hade dessutom möjlighet att få individuell terapi, genom en egen terapeut 
inom öppenvården efter ett beviljat bistånd från socialsekreteraren. 
Avsikten var att den kontakten skulle finnas kvar efter att man lämnat 
projektet, något som också har blivit fallet för en del.  
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Ytterligare 9 deltagare skrevs in under 2001. Av de första 12 fanns 7 kvar i 
februari 2002 och av de 9 som skrevs in 2001 fanns 6 kvar. Totalt fanns 13 
deltagare (5 kvinnor, 8 män) i projektet i februari 2002 när vi träffade 
gruppen för första gången. 
 
 
Nyorienteringstiden, 2002 - 2003 
 
Under vintern och våren 2001/2002 diskuterades projektets inre arbete och 
behandlingsinnehåll intensivt, särskild projektarbetarna emellan, men 
också i andra sammanhang inom socialtjänsten. Bakgrunden var att man 
tyckte sig se nya, tidigare inte helt förutsedda behov hos deltagarna. Man 
såg även nya möjligheter att utveckla programmet. Dess teoretiska 
fundament hade utvecklats och förändrats snabbt. De anställdas 
arbetsuppgifter hade blivit mycket mer omfattande än som var planerat 
inom den givna resursramen.  
 
Projektledaren menar att man hade upptäckt att problemtyngden hos 
deltagarna var större än man förutsett och att Subutex tar bort ”suget och 
den destruktiva missbruksproblematiken” som finns kring drogen (heroin). Den 
del i behandlingen, centreringen kring drogen, som i många andra 
behandlingsprogram är omfattande och kanske t o m den dominerande, 
kommer man snabbt förbi i detta program. Kvar blir, enligt projektledaren, 
”ett litet pytteprogram: medicin, urinprov, kontaktsamtal, återfallsprogrammet, 
medan klienterna har ett stort hål inombords som bara slukar oss – och det är det 
dom har gjort.” Deltagarna vill ha och behöver allt; Någon som lyssnar, som 
ser och bryr sig om, någon som kan ta hand om alla deras frågor. Det som 
man från behandlingspersonalen ser är en stor tomhet, blir oerhört synlig i 
just detta projekt därför att den traditionella koncentrationen kring 
missbrukspreparatet och dess konkreta följdverkningar försvinner helt 
tvärt. ”Vi måste,” menar projektledaren, ”möta detta på ett helt annat sätt.” 
Något som man inte insåg när projektet startade. ”Suget och den 
problematiken tar tabletten tar hand om. ’Jag känner inget sug men en väldigt stor 
tomhet, vad gör jag av mitt liv?’ Resultatet blir: ’ta hand om mig’. De finns därför i 
rummet eller på telefon, ’jag finns, tänk på mig, ta reda på det och det’, de är inte 
vana att lösa problem.” Det handlar då inte i första hand om sedvanliga 
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”lösliga” problem utan om en personlig tomhet och ”hur möter vi den? Vi 
räcker inte till, blir uppslukade av dem på ena eller andra sättet.”  
 
Personalen (främst projektledaren och sjuksköterskan) i programmet 
ägnade alltmer tid åt det dagliga arbetet i kontakt med deltagarna på 
bekostnad av det administrativa arbetet. Deltagarna, å sin sida, fanns mer 
eller mindre i lokalerna hela dagarna, även om det fanns stora individuella 
skillnader. 
 
En insikt under denna period var alltså att grundbeståndsdelarna i 
programmet inte var tillräckliga. Deltagarnas behov var mycket mera 
djupgående än man räknat med. I psykologisk mening, menar 
projektledaren, har de levat i ”en avstängd värld”. Att komma in i 
programmet blir som ett uppvaknande. Att möta andra på ett mänskligt 
plan blir i sitt slag en nygammal erfarenhet som både utgör en ny 
möjlighet men också ett hot. Att bygga upp nya relationer måste därför ske 
försiktigt för att inte skapa rädsla och motstånd. Det blir ett slags föräldra-
barn-relation, där det gäller att skapa struktur men samtidigt inte bli alltför 
styrande. Deltagarna både saknar och söker trygghet och förmåga att känna 
tillit, kvaliteter som barn och ungdomar normalt hämtar i kretsen av sin 
familj.  
 
Anhöriga deltog inte särskilt mycket i Kurage-programmets verksamhet. 
Man har dock haft flera anhörigträffar, dit framför allt föräldrar och syskon 
inbjudits. De flesta deltagarna har familjer. I många fall är det intakta 
kärnfamiljer, medan föräldrarna i andra fall är skilda men där båda bor 
kvar i karlstadsområdet. Flertalet av föräldrarna deltar i arbetslivet. I högre 
grad än bland andra missbrukargrupper tillhör familjerna medelklassen och 
har i de flesta fall inte haft med socialtjänsten att göra tidigare. Frågan om 
föräldrars och syskons engagemang är omfattande och representerar en 
”oändlig problematik”, menar projektledaren.  En av anledningarna är att 
föräldrarna också känner sig svikna – av sina barn. I varje enskilt fall finns 
en, oftast lång, förhistoria med inslag som satt djupa spår inte bara hos den 
som utvecklat ett heroinmissbruk, utan i stor utsträckning också hos dem 
som står närmast.  
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Den bio-psyko-sociala arbetsmodellen  
 
Personalen i programmet ansåg sig ha ett integrerat och heltäckande 
arbetssätt – att finnas mitt i gruppen och ta situationen som och när den 
kommer. Men man kände sig inte ha fått förståelse för detta 
helhetsinriktade synsätt – det bio-psyko-sociala. Ledningen för ANA 
menade vid den här tiden att bio-delen fungerade bra, men inte den 
psykosociala delen. Den representerar en metod som vuxit fram under 
åren – att möta missbrukarnas behov på olika nivåer. Projektets anställda 
upplevde sig få kritik från dåvarande ledningen för öppenvården inom 
ANA för att inte ha någon metod. Men metoden fanns, menade man. Den 
innebar att möta människor i vardagssituationer, inte i konstlade 
situationer. Den kunde kallas för ett slags ”kitchen-table therapy”. Det 
fanns ett enormt behov hos deltagarna att få prata med projektledaren, 
med sjuksköterskan, med läkaren och med varandra. De ville ha en 
”normal” vinkling på sina funderingar. I sådana sammanhang kan en 
grupp göra stor nytta, man lär sig att använda varandra i gruppen. Man 
kan också se att man ingår i en grupp med gemensamma och likartade 
erfarenheter. 
 
Den här perioden innebar således något av en omprövning och önskemål 
om ett fördjupat och mera omfattande behandlingsinnehåll i programmet. 
Dess grundbeståndsdelar kvarstod: Medicinutdelning under kontrollerade 
former, provtagning, daglig kontakt, strukturerade aktiviteter, en 
obligatorisk träff en gång i veckan samt stödsamtal minst en timme per 
vecka. Stödsamtalen fördelades på alla medarbetare på Narkoman-
vårdsbasen. Oftast var det den som gjort utredningen inför programmet 
som också höll i stödsamtalen.  
 
Nya inslag och aktiviteter tillkom under denna tid, som svar på deltagarnas 
uttalade behov: Innebandy en kväll i veckan, fysisk träning på gym en 
kväll i veckan samt extra utflykt på fredagar. En tjejgrupp hade startats 
utifrån ett uttalat behov. Ytterligare en behandling lades till; akupunktur 
för den som önskade. Det fanns också önskemål om en mansgrupp och 
även andra möjligheter för personlig utveckling. Man ville därutöver 
utveckla en fotoverksamhet.  
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Ett önskemål från deltagarna var att det utvecklades gruppsamtal, som en 
möjlighet att får prata gemensamt men på ett annat sätt än man var van 
vid, mera strukturerat och förberett. Planer på detta utvecklades i 
samarbete med handledaren Jette Koch från Köpenhamn, men kunde inte 
realiseras då man inte kunde få de extra resurser som behövdes.  
 
En mycket konkret men viktig detalj tillkom under denna tid. En 
anslagstavla, där personalen antecknade var de fanns och vad de hade för 
arbetsuppgifter dag för dag. Deltagarna i programmet kunde då se var 
personalen befann sig och kanske också förstå varför de inte var tillgängliga 
för samtal just för stunden. 
 
Den bild av projektet som förmedlas vid denna tid kan således beskrivas på 
följande sätt. Programmet utvecklades i grunden väl, deltagarna fanns kvar 
och utvecklades kanske ännu snabbare än man förutsett. Något som också 
innebar att tidigare inte fullt ut förutsedda behov kom i dagen: 
Deltagarnas behov av ett större och mera djupgående stöd, hjälp med att 
bygga upp allt från en praktiskt fungerande vardagstillvaro till en 
grundläggande tillit inför omvärlden. Projektarbetarna bejakade och ”följde 
med” i denna utveckling, omprioriterade sitt arbete mer till direkta 
kontakter med deltagarna, på bekostnad av bl a ledningsuppgifter och 
dokumentation. Så småningom framstod detta som ohållbart och 
ytterligare resurser sågs som enda möjligheten. Samtidigt uppfattade man 
sig inte ha stöd för detta hos den lokala ledningsgruppen.  
 
I Kurage-programmets plan ingick att tillsätta en tredje tjänst för att kunna 
utveckla de delar som nu blivit ännu tydligare, som exempelvis deltagarnas 
behov av mera tid och uppmärksamhet. Eftersom denna tjänst inte kunnat 
tillsättas har det istället blivit så att projektledaren fått göra mycket av detta 
och därigenom fått mindre tid över för projektledarrollen. Det var således, 
enligt projektarbetarnas erfarenhet, svårt att få gehör från den lokala 
ledningsgruppen för de nyorienteringar som den ökade erfarenheten gett 
upphov till.   
 
 
 



 40 

Mot en (mera) permanent verksamhet, 2004 
 
Kurage-verksamheten har nu – hösten 2004 – funnits i fyra och ett halvt 
år. Den har utvecklats i urskiljbara perioder, präglade av nya insikter, 
diskussioner om och faktiskt genomförda förändringar, önskemål om 
resursförstärkning och omorientering. Projektarbetarna har från tid till 
annan känt sig uppskattade från sin organisation, men ibland också tyckt 
sig sakna förståelse och en vilja att förse projektet med resurser. Den 
kontinuerliga kontakten med deltagarna i projektet och deras långsamma, 
men målmedvetna, väg mot ett drogfritt liv har utgjort en styrka och 
motiverande faktor också för projektarbetarna. 
 
Verksamheten kan numera betraktas som en permanent del av 
socialtjänstens samt psykiatrins missbruksarbete, även om beslut om 
fortsatt verksamhet fattas för ett år i taget. Projektledaren är som tidigare 
anställd på heltid, medan sjuksköterskeresursen har minskat något, till 60 
procent av heltid. Läkarens medverkan utgör 10-15 % av heltid. En form 
av ”lugn” och långsiktighet präglar nu projektets arbete. Några ytterligare 
personella resurser har man inte fått, men väl en större acceptans och 
förståelse, liksom ett visst stöd i andra former. 
 
Att personalinsatsen inte ökats innebär att delar av behandlingsinnehållet 
har ändrats. Fritidsaktiviteter – som tidigare erbjöds tre kvällar i veckan – 
har lagts ned, delvis också, enligt projektledaren, beroende på att behovet 
minskat. Den ”drop-in-verksamhet” som hela tiden erbjudits under 
förmiddagarna fortgår, men är nu koncentrerad till en tidigare morgontid. 
Då delas medicinen ut och deltagarna lämnar urinprov. Man har endast ett 
kvällsmöte med hela gruppen per månad. Var och en av deltagarna har 
kvar sin kontaktman, som man har möjlighet att träffa en timme per vecka. 
Fortfarande finns möjlighet för de deltagare som så önskar att gå i 
psykoterapi, hos någon terapeut inom öppenvården.  
 
Projektet har fått vissa möjligheter att köpa in tjänster, t ex i form av 
utbildning från studieförbunden. Förvaltningen har också mera kraftfullt 
stött projektet genom att i större utsträckning möjliggöra arbete eller annan 
sysselsättning för deltagarna.  
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De fjorton deltagare som nu ingår i projektet kommer ur i stort sett alla de 
grupper som skrivits in från mars 2000 till september 2002. De har alla 
ordnade bostadsförhållanden och arbete eller studerar i olika omfattning. 
Deras långsiktiga arbete med att bygga upp ett fungerande socialt nätverk 
har framför allt varit framgångsrikt när det gäller kontakter med och 
relationer till de allra närmaste, oftast föräldrar och syskon. Men 
fortfarande återstår mycket av nätverksbyggande. 
 
 
Deltagarna i Kurage-programmet 
 
I beskrivningen av programmet ovan framgår av och till att nya deltagare 
skrevs in. En del av deltagarna har också lämnat programmet, av olika 
anledningar. Här ger vi en samlad redogörelse för in- och utflödet av 
deltagare i programmet, från dess början och till idag (oktober 2004). 
Beskrivningen sammanfattas därefter i en figur. 
 
Under våren 2000 skrevs 12 deltagare in. Av dessa fanns 7 kvar när vi 
träffade gruppen för första gången i februari 2002. Under våren 2001 skrevs 
ytterligare 5 personer in. Av dessa 5 fanns 3 kvar i februari 2002. Under 
hösten 2001 skrevs 4 personer in och av dessa fanns 3 personer kvar i 
februari 2002.  Totalt hade alltså 21 personer skrivits in under perioden 
våren 2000 - hösten 2001. Tretton fanns i programmet kvar vid vår 
informationsträff och 8 hade återgått till missbruk.  
 
Våren 2002, när utvärderingen startade, var 13 personer (5 kvinnor och 8 
män) aktiva deltagare, inskrivna i programmet. Hösten 2002 hade 
ytterligare 7 personer (alla män) skrivits in. Av de tidigare inskrivna 13 var 
7 kvar. Tre hade skrivits ut p g a missbruk, 1 var färdigbehandlad och 2 
studerade på annan ort.  Totalt var 14 personer (12 män och 2 kvinnor) 
aktiva deltagare från hösten 2002. Efter att projektet har genomgått 
ovanstående nyorientering har ingen av dessa deltagare återgått till 
missbruk när denna rapport skrivs. 
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Figur 2: In- och utflödet av personer i Kurage-programmet, under perioden mars 
2000 – oktober 2004. 
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Ytterligare 8 personer har funnits inskrivna i programmet, men fanns inte 
längre kvar när vår utvärdering startade. 
 
Från den 12 februari 2002 då vi mötte gruppen för första gången fram till 
idag har vi träffat 20 av deltagarna. Sju av deltagarna vid fyra tillfällen och 
sju vid tre eller två tillfällen. Sex personer har vi bara träffat en gång (p g a 
utskrivningar).  
 
Av de 20 deltagare (5 kvinnor och 15 män) som vi har träffat har åldern 
varierat från 23 år till 40 år, medianålder 26 år. Några började med droger 
redan i de yngre tonåren medan andra började först i tjugoårsåldern, vilket 
anses som sent. En del har hunnit skaffa sig utbildning, andra inte. Några 
har haft missbrukande föräldrar och syskon medan andra har haft ordnade 
förhållanden. Eftersom resultatredovisningen i huvudsak handlar om de 
fjorton personer som fortfarande finns inskrivna i programmet slutar här 
redovisningen av kön och ålder av hänsyn till att gruppen är så liten och 
deltagarna har försäkrats anonymitet i mesta möjliga mån.   
 
Av de fjorton deltagarna som finns med idag när rapporten skrivs är hälften 
sambo eller har fast sällskap med någon som de träffat under tiden i 
Kurage-programmet. Tre har blivit föräldrar under denna tid. Majoriteten 
bor i egna lägenheter, och några bor hos föräldrarna. Drygt hälften har fått 
arbete varav några fast, och resten går i skola.  
 
 
Deltagarnas intag av läkemedlet Subutex 
 
Buprenorfin (Subutex) är det läkemedel som används i Kurage-
programmet för att möjliggöra en tillvaro utan heroin för deltagarna. 
Genom dagligt (eller näst intill) intag av Subutex kan de arbeta för att 
efterhand och gradvis utveckla en fungerande social tillvaro. I enlighet 
med den långsiktiga ambitionen i Kurage-programmet ska Subutex-
doseringen långsamt trappas ned. Drogfrihet, en god personlig situation 
och social tillvaro, utan läkemedlet Subutex är det ultimata målet, om än 
på mycket lång sikt. 
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Situationen när det gäller deltagarnas aktuella konsumtion av Subutex är 
således av intresse för utvärdering av Kurage-programmet. Vi ger därför en 
redogörelse för detta8. 
 
Åtta av de nu aktiva fjorton deltagarna har påbörjat nedtrappning av dosen 
Subutex. Här nedan redovisas veckodosen för samtliga deltagare: 
 
Tabell 1: Veckodos Subutex för deltagarna i Kurage-programmet, i oktober 2004. 
 
Mg 
Subutex/vecka

112 108  88  84   60  56  28 

Antal 
deltagare 

  6   2   1   1   1   1   2 

  
 
Sex deltagare har ännu inte påbörjat nedtrappning, utan står på den 
dosering som utgör grunden i Kurage-programmets bio-psyko-sociala 
behandlingsmodell, 16 mg per dag. Majoriteten av deltagarna (åtta 
stycken) befinner sig i olika stadier av nedtrappning. Att deras dosering 
varierar över ett så brett kontinuum och att det i fyra fall rör sig om en 
dosering som personen ifråga är ensam om, visar att nedtrappningen sker 
efter helt individuella grunder, något som också behandlingspersonalen 
poängterar. Denna ståndpunkt överensstämmer för övrigt helt med 
Socialstyrelsens (2003), som framhåller att nedtrappning inte får tillämpas 
så att den kan uppfattas som en påtryckning på den som deltar i 
behandling. Initiativet till nedtrappning, anser Socialstyrelsen, bör normalt 
komma från (den f d) missbrukaren själv. 
 
Nedtrappning av Subutex kan också ses i relation till den tid deltagaren 
befunnit sig i Kurage-programmet. Vi redovisar i nedanstående diagram 
hur veckodosen Subutex relaterar sig till tidpunkt för inskrivning. 
 
 
 

                                                 
8 Uppgifterna har ställts till vårt förfogande av Kurage-programmets sjuksköterska Anette Mellroth 
och avser situationen i slutet av oktober 2004. 
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Figur 3: Konsumtion av Subutex (mg per vecka) i relation till inskrivnings-
tidpunkt, för fjorton deltagare i Kurage-programmet, i oktober 2004. Deltagare som 
befinner sig i nedtrappning illustreras med rektangel, deltagare som inte påbörjat 
nedtrappning betecknas med kvadrat. 
 
Diagrammet visar tydligt det som påpekats ovan, att många av deltagarna 
befinner sig i olika stadier av nedtrappning och att de fördelar sig inom ett 
brett fält såväl vad beträffar veckodosens storlek som tidpunkt för 
inskrivning. Diagrammet styrker således bilden av en individualiserad 
nedtrappningsprocess. Vidare framgår att det i första hand är de ”äldre” 
deltagarna som befinner sig i nedtrappning. Av de som står på 
utgångsdoseringen, 112 mg per vecka, har samtliga skrivits in under år 
2002 utom en person, som kom in i programmet år 2001.  
 
Samtliga deltagare använder alltjämt Subutex dagligen. I dagsläget – 
september 2004 – varierar den i omfattning från 16 mg – som är den 
normaldos per dag som behandlingen bygger på – till 4 mg.  Under en 
ettårig eftervårdsperiod efter att all medicinering upphört kommer 
kontaktpersonen att finnas kvar, som det sista ledet i Kurage-programmet. 
För den som så vill kommer möjligheten till kontakt med programmet att 
finnas kvar så länge vederbörande önskar. 
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Inskrivning av nya deltagare 

 
Man står nu i begrepp att anta en ny grupp – ca fem personer – till 
programmet. Den rekryteras ur den lista av personer som projektet under 
en längre tid haft kontakt med och som önskat få en möjlighet att skrivas 
in. Det får till följd att ”drop-in-tiden” för de tidigare deltagarna kommer 
att begränsas till en timme varje morgon och att förmiddagen i övrigt 
reserveras för de nya deltagarna. Man kommer således inte att aktivt 
blanda grupperna, eftersom de befinner sig i så skilda stadier på vägen ut 
ur missbruket. Däremot kommer de nya deltagarna att efterhand få möta 
de gamla i ordnade former, för att ”veteranerna” ska kunna delge dem sina 
erfarenheter och fungera som rollmodeller. Att få höra en tidigare 
heroinmissbrukare berätta om ett liv utan droger och i ordnade sociala 
förhållanden kan förväntas få en stor påverkanseffekt för den som helt 
nyligen lämnat ett aktivt missbruk. 
 
 
Från DOK till ASI 
 
Dokumentationssystemet DOK (Dokumentation Om Klienter) användes 
sedan lång tid av Narkomanvårdsbasen och inledningsvis även i projektet 
Rehabilitering unga heroinmissbrukare/Kurage-programmet. DOK är 
uppbyggt kring ett antal olika formulär (att användas vid inskrivning i 
olika former av behandlingsverksamheter, för uppföljning samt vid 
utskrivning). Medan inskrivnings- och utskrivningsformulären endast 
används en gång vardera, kan uppföljningsformulären – under pågående 
behandling – användas återkommande, t ex var sjätte månad. Arbetssättet 
med DOK hade dock, av olika skäl, inte blivit helt förankrat inom 
avdelningen. En anledning var att ingen kände riktigt ansvar för att 
implementera och vidmakthålla DOK, en annan att det datastöd systemet 
förutsatte försenades upprepade gånger. 
 
Då en ny verksamhetschef tillträdde för ANA pläderade hon för systemet 
ASI (Addiction Severity Index). Ett skäl var att ASI visat sig efterhand 
vinna terräng inom svenska behandlingsverksamheter, ett annat dess 
internationella genomslagskraft. ASI påminner till sin uppbyggnad om 
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DOK och bygger även det på en uppsättning formulär att använda i olika 
situationer. Systemet utvecklades ursprungligen i USA och har efterhand 
översatts till ett stort antal språk utöver engelska, bl a till svenska. Att 
använda ett internationellt sanktionerat dokumentationssystem innebär 
många fördelar, bl a att resultat från ANA:s verksamheter kan jämföras 
med andras, inom och utom landet. Så småningom fattades beslutet att 
hela avdelningen – ANA – skulle använda ASI. Det formella beslutet om 
att ASI skulle införas kom dock först vid årsskiftet 2003/04. DOK 
upphörde i praktiken att vara i bruk redan år 2001, men av olika skäl, bl a 
brist på utbildning i ASI, tog det tid innan det nya instrumentet började 
användas på bred front. Det beslutades under den här mellantiden att man 
skulle ”i ökad utsträckning” använda sig av ASI. Det har under delar av 
projekttiden rått en del osäkerhet kring frågor om dokumentation inom 
Kurage-programmet. En osäkerhet som således nu, under år 2004, har 
skingrats.  
 
Dokumentationsfrågan har också fått konsekvenser för Kurage-
programmet. Från början av programmet finns inskrivningsformulär och 
uppföljningsformulär i enlighet med DOK-systemet upprättade för 
deltagarna. Utskrivningsformulär finns inte heltäckande, en möjlighet kan 
vara att använda basformuläret/inskrivningsformuäret från ASI. Från ett 
givet datum under hösten 2001 används ASI. På alla deltagare i Kurage-
programmet finns inskrivningsformulär upprättade, på de flesta finns också 
uppföljningsformulär. Under hösten 2002 gjordes endast 
inskrivningsformulär, det var då oklart hur det skulle komma att gå med 
uppföljnings- och utskrivningsdokumentationen. Dessutom saknades tid 
för inkodning och bearbetning av uppgifterna från inskrivningsformulären, 
en utökning av resurserna bedömdes vara nödvändig. Projektledaren kände 
sig här klämd mellan olika lojaliteter: ”Dilemmat är att deltagarna finns 
kvar och fungerar bra i programmet – man kan inte lämna dem, för att 
ägna sig åt dokumentation och administration.” (Se också ovan) 
 
Även när det gäller dokumentationen i Kurage-programmet har det således 
skett en stabilisering. ASI används nu för samtliga inskrivna. 
Inskrivningsformulär har upprättats för alla deltagare, för flertalet också ett 
eller flera avstämningsformulär. Förvaltningen har köpt in den 
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programvara som krävs för att kunna göra lokala bearbetningar och 
uppgifterna matas nu in kontinuerligt. Ännu har någon mera omfattande 
bearbetning av materialet inte skett, men förväntas komma igång inom en 
nära framtid. Bearbetning och analys kommer i första hand att ske på 
gruppnivå. 
 
 
Sammanfattning  
 
Projektet har under sina drygt fyra år utvecklats mot en mera stabil och 
långsiktig arbetsmodell. Hos främst de tre personer (projektledaren, 
sjuksköterskan, läkaren) som från början engagerat sig i arbetet har en 
omfattande erfarenhet samlats. Utgångspunkten var att bygga en bio-
psyko-social behandlingsverksamhet för heroinmissbrukare som befann sig 
i den s k adaptionsfasen, med hjälp av läkemedlet Subutex. Den första 
tidens erfarenheter visade att Subutex på ett effektivt sätt lyfte undan 
heroinberoendet och möjliggjorde en kontinuerlig behandlingskontakt 
under strukturerade former. Det visade sig också att behovet av personligt, 
socialt och psykologiskt stöd hos deltagarna var långt större än man 
förväntat. Projektets resurser gick i stor utsträckning åt till den dagliga 
kontakten med deltagarna. Under denna tid arrangerades förutom den 
dagliga öppna verksamheten, medicinutdelning och provtagning, 
fritidsverksamheter flera kvällar i veckan och enskilda samtal med 
kontaktpersonerna. Stödet från den egna organisationen upplevdes vara 
svagt och önskemål om ytterligare resurser infriades inte. 
 
Under den senare delen av Kurage-projektet har en del förändringar skett. 
Mängden aktiviteter har minskats, fr a på kvällstid. Kontaktverksamheten 
har koncentrerats till förmiddagarna, projektledaren har fått något mera tid 
för den övergripande verksamheten. Projektets personal anser sig ha fått en 
större acceptans från förvaltningen och känner nu att man tar tillvara deras 
erfarenheter på ett bättre sätt och även stödjer projektets arbete tydligare 
än tidigare. Arbetsklimatet har blivit mera positivt. En ny grupp deltagare 
är på väg in i programmet, de tidigare deltagarna fortsätter men med en 
mera extensiv kontakt. De kommer också att aktivt delta i kontakter med 
den nya gruppen och därmed fungera som rollmodeller och föredömen. 
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Dokumentationsarbetet är på väg mot större enhetlighet i och med att 
ASI-modellen nu införs konsekvent. Efterhand kommer den tidigare 
dokumentationen att så lång möjligt anpassas för att kunna ingå i ASI. 
Kurage-programmet betraktas, enligt projektledaren, inom ANA som ett 
föredöme när det gäller dokumentation och utredning.  
 
En grundläggande fråga för framtiden är givetvis hur utbredningen av 
heroinmissbruk ser ut i Karlstad med omnejd. Det finns ingen säker bild 
av detta. Heroin är, menar projektledaren, en så pass etablerad drog att 
man inte raderar ut missbruket genom att ta hand om en grupp ungdomar, 
även om den som i det här fallet är ganska stor. Dessutom tillkommer nya 
grupper i dessa åldrar hela tiden. Behovet av ett behandlingsprogram som 
Kurage kommer därför att finnas för åtminstone överskådlig tid framöver. 
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5. Känslan av sammanhang 
 
Enligt utvärderingsplanen var ett syfte att följa deltagarnas eventuella 
förändring av sin livskvalitet. Följande kapitel avser att sätta in läsaren i 
tankegången bakom konstruktionen av det frågeformulär som vi använt 
och som ofta används vid livskvalitetsmätningar. Det bygger på Känslan av 
sammanhang (KASAM). I ”Hälsans Mysterium” (1991) beskriver 
Antonovsky det salutogenetiska synsättet, begreppet Känsla av 
sammanhang och konstruktionen av det självskattningsformulär som 
används för att mäta KASAM. 
 
 
Antonovsky och det salutogenetiska synsättet 
 
Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi, lanserade 
begreppet Känsla av sammanhang (KASAM) i ett försök att förstå varför 
vissa människor håller sig friska medan andra blir sjuka. Genom sin 
holistiska syn var han övertygad om att människan måste ses i sitt totala 
livssammanhang och att den personliga livshistorien bestämmer på vilket 
sätt hon löser sina livsproblem.  Han såg människan som en aktiv och 
självbestämmande varelse, som ett subjekt som för att uppleva mening i 
tillvaron måste få vara medbestämmande. Bestämmer andra reduceras hon 
till ett objekt.  
 
Han menade att det var lika viktigt att undersöka vad som gör människor 
friska som att fråga sig vad som orsakar sjukdom. Detta salutogentiska 
synsätt skiljer sig från det patogenetiska i vilket man koncentrerar sig på 
den specifika sjukdomsdiagnosen och ser människan som antingen frisk 
eller sjuk. Det salutogenetiska synsättet fokuserar det friska. Antonovsky 
tänkte sig en skala – ett kontinuum – vars ena ände representerar hälsa och 
den andra ohälsa. Alla människor befinner sig någonstans mellan de två 
polerna. Antonovsky ville veta varför vissa var närmare den pol som 
representerade hälsa och vad som behövdes för att röra sig mot den polen. 
För att kunna besvara denna fråga utvecklade Antonovsky begreppet 
Känsla av sammanhang som är kärnan i svaret på den salutogenetiska 
frågan.  
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KASAM 
 
Med begreppet Känsla av sammanhang (KASAM) menar Antonovsky 
förmågan att se och uppfatta sammanhang i tillvaron. Denna känsla av 
sammanhang delas av alla människor över hela världen och uttrycker i hur 
hög grad en person genomsyras av en bestående (men dynamisk) känsla av 
tillit. Tillit till att vardagen är strukturerad, förutsägbar och begriplig. 
Dessutom tillit till att de resurser finns som krävs för att kunna möta 
vardagens krav. Men också att kraven är värda att engagera sig i. 
 
De människor som upplever sig se ett sammanhang i tillvaron, som lyckas 
skapa ordning i det kaos som omger oss alla, och som ser sina handlingar 
som meningsfyllda är de som är friskast.  Den som befinner sig nära den 
hälsosamma polen är en autonom individ som accepterar de uppgifter som 
livet för med sig och tar ansvar för sitt handlande.  
 
För att uppnå en känsla av sammanhang behöver vi kunna förstå/begripa 
olika situationer, tro att vi kan hantera dem och tycka att det också är 
meningsfullt att försöka göra det. Begreppet KASAM innehåller tre 
delbegrepp: 
 
Begriplighet definieras som den grad till vilken man upplever sig förstå 
den verklighet man lever i. En människa med hög känsla av begriplighet 
förväntar sig att de händelser som dyker upp i framtiden går att förutse, 
eller när de kommer som överraskningar, åtminstone går att förstå och 
förklara. Informationen är ordnad, sammanhängande och strukturerad i 
stället för att vara slumpmässig och oförklarlig.  
 
Hanterbarhet definieras som den grad till vilken man upplever känslan av 
att ha personliga och sociala resurser som krävs för att hantera de uppgifter 
och krav som verkligheten ställer och att kunna påverka sin situation. Det 
kan vara resurser som kontrolleras av en själv eller av behöriga andra som 
exempelvis den egna familjen. Den som har en hög känsla av hanterbarhet 
kommer inte att känna sig som ett offer för omständigheterna. 
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Meningsfullhet definieras som den grad till vilken man bryr sig om och 
känner att livet har en känslomässig innebörd. Att man är delaktig och att 
åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer är värda att 
investera energi i.  Meningsfullhet är motivationskomponenten och den 
viktigaste av de tre eftersom den utgör drivkraften för de andra två.  
 
 
Hur förhåller sig de tre komponenterna till varandra? 
 
Vart och ett av begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 
har betydelse för den totala Känslan av sammanhang, även om 
meningsfullheten är den mest centrala. Om vardagen har en mening 
innebär det också att man ser sammanhang och upplever sig ha 
påverkansmöjligheter på det som sker. Antonovsky poängterar att 
delbegreppen inte är självständiga enheter utan att de står i relation till 
varandra och ”är oupplösligt sammanflätade” (a a, s 42).  
 
Men Antonovsky resonerar kring de olika begreppen och menar att en 
person kan placera sig högt på en komponent men lågt på en annan. Hög 
begriplighet i kombination med låg hanterbarhet leder till ett starkt tryck 
mot förändring. I vilken riktning (mot hälsa eller ohälsa) bestäms av 
känslan av meningsfullhet.  
 
Även den som har höga värden på begriplighet och hanterbarhet kommer 
att förlora alltmer av sin förståelse och tappa greppet om resurserna om 
meningsfullheten saknas. Det gäller även för den som från början räknade 
med att ha både resurser och förståelse för problemet. Ju lägre känsla av 
meningsfullhet desto lägre vilja till förändring. Det motsatta fallet med låg 
begriplighet och låg hanterbarhet men hög meningsfullhet har en person 
som visar stort mod och kan vara djupt engagerad. Han ger exempel på 
Viktor Frankl och många andra som lyckades överleva tyska 
koncentrationsläger.  
 
Hög hanterbarhet är starkt beroende av hög begriplighet. Den som ställs 
inför olika krav behöver veta vad som ingår i dessa krav för att uppleva sig 
ha resurser för att klara av dem. ”Det blir svårt att tro att man kan klara sig 
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bra om man lever i en värld som upplevs som kaotisk och oförutsägbar” 
skriver Antonovsky (a a, s 43). 
 
Upplevelser av förutsägbarhet lägger grunden för komponenten 
begriplighet, en bra belastningsbalans lägger grunden för komponenten 
hanterbarhet och delaktighet i resultatet lägger grunder för komponenten 
meningsfullhet. Men utan meningsfullheten blir vare sig hög begriplighet 
eller hög hanterbarhet särskilt långvarig.  
 
 
Stressorer och GMR 
 
Enligt Antonovsky omges vi ständigt av krav och stressituationer vilka 
leder till spänningstillstånd som måste hanteras. Han skiljer på tre olika 
typer av krav eller stressorer9; kroniska stressorer, viktiga livshändelser och 
dagliga irritationsmoment. Det kan röra sig om allt från en livshotande 
eller handikappande sjukdom till problem med att betala hyran eller gräl 
med bästa vännen. Även positiva händelser betraktar han som stressorer, 
varje ny situation medför nya krav och spänningstillstånd som måste 
hanteras. Om resultatet kommer att bli sjukdom, hälsa eller något 
däremellan beror på hur bra hanteringen av denna spänning går.   
 
En faktor som bidrar till att göra dessa ständiga stressorer begripliga är det 
som Antonovsky kallar Generella MotståndsResurser (GMR). GMR kan 
vara pengar, kulturell stabilitet, jagstyrka, socialt stöd eller med andra ord; 
allt som kan ge kraft att hantera det hotande kravet och lösa upp 
spänningen. Enligt det patogenetiska synsättet anses stressorer vara skadliga 
för hälsan, men inte enligt det salutogenetiska. Det salutogenetiska 
synsättet fokuserar på det övergripande problemet och möjligheten att 
aktivt anpassa sig till en omgivning där stressorer av olika slag ständigt 
finns, men framför allt på hur framgångsrikt spänningen upplöses. Det 
gemensamma för GMR är att de gör stressorer begripliga och avgör 
förmågan att hantera spänning på ett bra sätt, vilket bygger upp en stark 
KASAM genom erfarenheter av framgångsrika sätt att hantera kraven. 

                                                 
9 Def av stressor; krav som det inte finns några omedelbart tillgängliga eller automatiska adaptiva 
responser på (s 1) 
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Även om graden av stressorer är hög anser Antonovsky att de är 
hälsobefrämjande om samtidigt graden av socialt stöd är högt.  
 
 
Stark eller svag KASAM 
 
En person med ett starkt själv och en fast identitet har en stark KASAM, 
medan en individ med ett svagt själv och en svag identitet har en svag 
KASAM. Men en människa med ett svagt själv kan hårdnackat hålla fast 
vid en låtsad identitet i ett försök att lindra ångesten för vetskapen om att 
självet är svagt. En sådan person har en rigid KASAM som inte ska 
förväxlas med en stark KASAM. Möjlighet att identifiera en sådan 
människa är endast genom seriösa kvalitativa djupundersökningar, enligt 
Antonovsky.   
 
Personer med stark KASAM bedömer sannolikt en stressor som mer 
positiv och mindre konfliktfylld, eller ofarligare, än en person med svag 
KASAM. Den bakomliggande tilliten till att saker och ting kommer att 
ordna sig, att man har resurserna att handskas med situationen, att det som 
är förvirrande kommer att bli begripligt, att förutsättningarna för 
spänningslösning finns – denna tillit utgör i sig själv en stark resurs. Att 
med jämna mellanrum uppleva att saker och ting passar ihop, hur det 
okända på ett tillfredsställande sätt förklaras och hur ordnade mönster 
uppstår stärker ens känsla av begriplighet och bygger upp en stark 
KASAM.  
 
Förändring av KASAM åt den högre polen sker aldrig av en slump. Det 
sker enbart om dessa personer övergår till ett nytt mönster av 
livserfarenheter. Vanligtvis behövs terapi eller annan hjälp med att hitta 
nya mönster. Om sedan detta nya mönster efterlevs under ett antal år kan 
en successiv förändring ske.  
 
Antonovsky menar att en läkare som inser att KASAM har betydelse för 
hälsan gör patienten delaktig i behandlingen och skriver inte bara ut 
medicin.  Om patienten får känna sig delaktig, får reda på orsakssamband 
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och får veta hur hans eget handlande kan påverka sjukdomen, går 
tillfrisknandet lättare (jmf Kurage-programmet).  
 
 
Ett sätt att mäta KASAM 
 
Utifrån ett antal intervjuer sammanställde Antonovsky ett formulär som 
avsåg att mäta KASAM. Detta självskattningsformulär består av 29 
påståenden som intervjupersonen ska ta ställning till. Elva av dessa handlar 
om begriplighet, tio om hanterbarhet och åtta om meningsfullhet. Varje 
påstående markeras med en siffra från 1 till 7 på en VAS-skala. Ju högre 
sammanräknade poäng desto starkare Känsla av sammanhang. Högsta 
värdet är 203. Som medelvärde räknas 150-151. 
 
Vid bearbetningen av svaren är det möjligt att särskilja de olika 
komponenterna begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet. Något som 
Antonovsky varnar för då målet var att konstruera en KASAM-skala där 
alla tre är lika viktiga för känsla av sammanhang. Han poängterar att även 
om begreppen teoretiskt kan särskiljas från varandra och ges olika poäng i 
självskattningsformuläret kan de inte särskiljas i tolkningen10.  
 
KASAM-formuläret (se bilaga 1) är väl beprövat och har använts över hela 
världen.  
 
 
 

                                                 
10 För ytterligare förklaring se Antonovsky (1991 s 104) 
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6. Utvärderingens metod och genomförande 
 
I detta avsnitt beskrivs hur utvärderingsarbetet genomförts, under perioden 
mars 2002 till september 2004. Till grund för arbetet låg den 
utvärderingsplan som utarbetades i december 2001. Denna plan har styrt 
arbetet, men av olika anledningar inte till fullo kunnat följas. 
 

Utgångspunkter  

 
Utvärdering inom en verksamhet som Kurage-programmet kan ske med 
olika utgångspunkter. En ofta använd modell i behandlingssammanhang 
(inte minst medicinska) bygger på jämförelser över tiden, i ett antal 
definierade avseenden som bedömts vara av central betydelse för 
deltagarens livskvalitet och/eller rehabilitering. En sådan tidsserieanalys kan 
t ex innebära att varje deltagare i behandlingsprogrammet intervjuas med 
ledning av ett strukturerat intervjuformulär. Samma intervju återkommer 
med vissa intervaller (t ex ett halvår) och bildar så småningom en personlig 
tidsserie, genom vilken deltagarens (förändrade) livssituation kan följas och 
utvärderas. Tillsammantaget bildar dessa intervjuer gruppdata, med vars 
hjälp gruppens utveckling kan följas och slutsatser för 
behandlingsprogrammet som helhet kan dras. Utvärderingsmodellen utgör 
en variant av före-efter-utvärdering (Eriksson & Karlsson, 1998), där 
kategorierna tid och förändring är grundläggande.  
 
Man kan också uttrycka det så att varje deltagare jämförs med sig själv över 
tid, en jämförelse ”på längden”. Eftersom hela gruppen intervjuas vid 
samma tillfälle får man också möjlighet att göra jämförelser inom gruppen, 
en jämförelse ”på tvären”. Möjligheterna att kunna dra slutsatser om 
orsakssamband (kausala slutsatser) mellan behandlingsprogrammet och 
förändringar i deltagarnas livssituation begränsas vid den här formen av 
utvärdering till vad som har kallats reflexiv kontroll (Vedung, 1998). 
Eftersom man ju inte kan veta hur utvecklingen skulle ha varit om 
behandlingen eller projektet inte funnits och påverkat deltagarnas tillvaro, 
kan några säkra slutsatser om vad behandlingen orsakat hos deltagarna inte 
dras. Varje deltagare – liksom gruppen i sin helhet – får istället jämföras 
med sig själv över tid. Ju bättre kunskapen är om deltagarnas förändring 
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och det program de medverkat i, desto större är möjligheten att dra på 
rimliga grunder baserade slutsatser om behandlingens kausala bidrag till 
förändringen.  
 
Det fanns flera skäl att använda den grundmodell som tidsserieanalysen 
(eller före-efter-utvärderingen) utgör i detta fall. Ett sådant är att den 
utvärderade gruppen är tämligen enhetlig och väl definierad (tidigare 
heroinmissbrukare som befunnit sig i adaptionsfasen, d v s som har 
utvecklat ett beroende men ännu inte en fullständig missbruksidentitet och 
där väsentliga sociala komponenter fortfarande är intakta). Ett annat skäl är 
att gruppen förenas av sitt beroende av en specifik drog, ett beroende som 
också är av en förhållandevis specifik karaktär. Det innebär i sin tur att 
personliga förändringar och behandlingsresultat kan förväntas bli av 
tämligen likartat slag. Ytterligare ett skäl är att personliga målplaneringar 
inte gjorts för varje deltagare, snarare gäller projektets generella 
målbeskrivning för samtliga deltagare. En utvärdering mot individuella mål 
kunde därför inte göras. 
 
En sådan tidsserieanalys är också den huvudsakliga metoden som har 
använts i denna utvärdering. Återkommande datainsamling har skett såväl 
utifrån ett fixerat datainsamlingsinstrument (KASAM-formuläret, bil 1) 
som genom mera öppna intervjuer. Några frågor har dessutom tillagts 
KASAM-formuläret för att närmare knyta datainsamlingen till just detta 
behandlingsprogram. 
 
 
Datainsamling 
 
Underlaget för utvärderingen har samlats in genom halvårsvis 
återkommande kontakter med deltagarna i projektet under åren 2002 och 
2003, i viss mån även 2004. Vid dessa tillfällen har de intervjuats med 
hjälp av ett frågeformulär för att mäta begreppet Känsla av sammanhang. 
(Om KASAM-begreppets bakgrund och teoretiska uppbyggnad, se avsnitt 
5.). Det speciella intervjuformulär som utvecklats för att omfatta 
komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet omfattar 29 
påståenden, vilka den svarande ombeds att instämma i, respektive ta 
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avstånd ifrån, enligt en s k VAS-skala från 1 till 7. Den grad av känsla av 
sammanhang personen vid intervjutillfället ger uttryck för kan med 
ledning av svaren beräknas som ett siffervärde och jämföras, t ex över tid 
eller med andra intervjuade.  
 
I samband med KASAM-intervjuerna, som ju i en mening kan betraktas 
som kvantitativa intervjuer, har också kvalitativa intervjuer gjorts. Det har 
skett i två former; dels som ett samtal kring och i anledning av KASAM-
formulärets frågeställningar, dels med hjälp av fyra specifika 
frågeställningar (se bil 1), med anknytning till den intervjuades personliga 
situation och deltagandet i projektet.  
 
Den första KASAM-intervjun gjordes i mars 2002. Innan dess hade vi 
träffat deltagarna vid ett av programmets kvällsmöten, i februari, för att 
presentera oss och informera om utvärderingen. Vid denna första 
intervjuomgång träffade vi deltagarna en och en. Vi introducerade 
KASAM-formuläret och gick, tillsammans med intervjupersonen, igenom 
varje frågeställning. Den intervjuade fick därefter tillfälle att begrunda sitt 
svar, innan en markering gjordes i formuläret. Inte sällan diskuterades hur 
ett visst påstående skulle förstås och utvärderarens uppgift blev här att 
agera ”bollplank,” ofta genom att konkretisera och exemplifiera hur 
påståendet ifråga kunde tolkas. Vid detta tillfälle intervjuades tio personer.  
 
Vi det andra intervjutillfället, i oktober 2002, var själva tillvägagångssättet 
ett delvis annat. De flesta deltagare var då förtrogna med KASAM-
formuläret. Efter en kort introduktion fick var och en ett exemplar av 
formuläret som sedan fylldes i av vederbörande på egen hand. Vi fanns till 
hands för frågor eller kommentarer och kunde gå runt i gruppen under 
tiden frågorna/påståendena besvarades. Sju KASAM-formulär, tillsammans 
med våra fyra tilläggsfrågor (som också besvarades skriftligt men med egna 
ord) besvarades på detta sätt. De flesta satt tyst för sig själva och besvarade 
formuläret koncentrerat, medan några deltagare gav varandra muntliga 
kommentarer. I ett par fall fanns också ett mindre internt bortfall11 En 
skillnad som vi kunde iaktta i förhållande till den första datainsamlingen 
var att tiden för reflexion och eftertanke den här gången blev kortare. Till 

                                                 
11 Internt bortfall innebär att enskilda frågor i ett frågeformulär inte besvarats 
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gruppen hade fyra nya deltagare tillkommit som inte deltog vid detta 
tillfälle. De intervjuades enskilt vid en annan tidpunkt strax efter och fick 
samma introduktion till KASAM-formuläret som den övriga gruppen fått 
vid sitt första intervjutillfälle. Under oktober 2002 genomfördes totalt elva 
intervjuer. 
 
Vid nästa intervjutillfälle, i april-maj 2003, återgick vi till enskilda 
intervjuer. En anledning var att ta tillvara de spontana och mycket givande 
diskussioner som KASAM-formuläret gav upphov till.  Något som gick om 
intet när deltagarna på egen hand besvarade formuläret. För att ytterligare 
ta tillvara denna rika informationskälla använde vi bandspelare efter 
tillåtelse från var och en. Alla deltagare utom en  samtyckte. Från samtalet 
med den personen gjordes i stället anteckningar under och omedelbart 
efter intervjun. Vid detta tillfälle genomfördes fjorton intervjuer.  
 
Under hösten 2003 genomfördes även då fjorton intervjuer. Ingen 
förändring hade skett av antalet deltagare. Tillvägagångssättet var också 
detsamma, enskilda intervjuer med varje deltagare, då formuläret besvarades 
och diskussioner kring frågeställningarna togs upp på band. De fyra 
tilläggsfrågorna var också de samma som tidigare. 
 
Som framgår har vi vid varje tillfälle intervjuat samtliga de personer som 
befunnit sig i programmet (förutom två personer som inte ville delta vid 
den första intervjun, men fortsättningsvis vad gäller den ena. Den andra 
flyttade till annan ort). Eftersom nya deltagare tillkommit innebar det att vi 
hösten 2003 hade minst tre intervjuer – vilket vi bedömde vara ett lägsta 
antal som underlag för analys – med alla utom en person. För att få minst 
tre intervjuer med samtliga gjordes under våren 2004 ytterligare två 
intervjuer. Totalt innebär det att 51 intervjuer genomförts varav 30 bandats. 
För att ge en samlad bild över antalet och sammansättningen av den 
intervjuade gruppen vid varje tillfälle sammanfattar vi nedan intervjuarbetet 
i tabellform. 
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Tabell 2: Intervjuer och besvarade KASAM-formulär, i relation till 
intervjutillfällen, våren 2002 – våren 2004.  
 
              2002               2003              2004 
Våren Hösten Våren  Hösten Våren  
   10     11    14     14     2  
 
 
Bearbetning och analys 

 
Det datamaterial som samlats in och som används för analys och slutsatser 
om Kurage-programmet bestod av följande delar: 
 
1. Femtioen besvarade KASAM-formulär. Där deltagarna endast besvarat 
ett intervjuformulär har dessa formulär exkluderats från den fortsatta 
bearbetningen. Dessa deltagare har skrivits ut ur programmet av olika skäl 
(se figur 2). 
2. Svar på fyra öppna frågeställningar i anslutning till KASAM-formulären 
3. Ett omfattande kvalitativt material bestående av kommentarer och 
reflexioner från deltagarna, i samband med att de besvarat KASAM-
formulären under 2003 och 2004 (trettio intervjuer). Till största delen 
inspelat på band, delvis också i anteckningsform. 
4. Synpunkter från projektledaren, från tre intervjuer (varav två 
bandinspelade) samt ett flertal informella samtal. 
5. Faktauppgifter och reflexioner från återkommande kontakter med 
behandlingspersonal och deltagare, inte minst i samband med besök i 
programmets lokaler. 
6.   En telefonintervju med Lars Clarin vid polisen i Karlstad under hösten 
2004. 
 
Materialet har bearbetats och analyserats på skilda sätt. KASAM-
intervjuerna redovisas med hjälp av beskrivande (deskriptiva) statistiska 
analyser (Edling och Hedström, 2003). I första hand har vi valt att för 
gruppen som helhet visa centralmått (som anger den centrala tendensen 
för materialet i sin helhet), i form av aritmetiskt medelvärde. (Den kritik 
som kan riktas mot detta val i relation till KASAM-formulärets 



 62 

uppbyggnad kommenterar vi nedan.) För att ge en bild av hur samlad – 
eller splittrad – gruppen är kring denna centrala tendens redovisar vi också 
ett spridningsmått, variationsbredd (Eggeby och Söderberg, 1999). 
Aritmetiskt medelvärde och variationsbredd redovisas dels för varje 
intervjutillfälle (”kalendarisk serie”), dels för varje person (”individuell 
serie”). Som nämnts ovan har minst tre, men i flertalet fall fyra, KASAM-
intervjuer gjorts med varje deltagare. 
 
Materialet har därefter grupperats i relation till deltagarnas förändrade 
KASAM-värden över tid, från den första till den sista intervju som gjorts 
med respektive deltagare. Deltagare vars värden försämrats på ett tydligt 
sätt grupperas för sig, de vars värden är i stort sett oförändrade (+/- 10 
enheter) får utgöra en grupp, medan gruppen med klart förbättrade värden 
utgör den tredje. Med ledning av denna indelning och storleken hos 
respektive grupp tydliggörs förändring i Känsla av sammanhang hos 
deltagarna. Tillsammans med andra uppgifter från utvärderingen kan den – 
med de reservationer vad beträffar kausala slutsatser som gjorts ovan – 
läggas till grund för en diskussion om programmets sannolika betydelse för 
positiv utveckling av KASAM-värden, men också för kritiska reflexioner i 
relation till de grupper som inte visat lika god utveckling. 
 
Olika påståenden i formuläret avser att mäta de tre komponenterna 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, samtidigt som de 
överlappar varandra och formuläret i sin helhet mäter det sammansatta 
KASAM-värdet. I analysen av de olika komponenterna redovisar vi ett 
stapeldiagram där medelvärdet av KASAM vid samtliga intervjuer framgår 
för var och en av delarna. De olika komponenternas storlek framgår också. 
I diagrammet markeras med pilar (uppåtriktade, horisontella eller 
nedåtriktade) KASAM-värdets förändring mellan den första och sista 
intervjun för respektive deltagare. En uppåtriktad pil markerar en ökning 
med 6 enheter eller mer. En horisontell pil innebär att förändringen ligger 
inom intervallet +5 till -5 enheter, medan den nedåtriktade innebär en 
minskning med 6 enheter eller mer. Även tendenserna inom de olika 
delkomponenterna illustreras med pilar enligt samma indelningsgrund.  
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Slutligen tillämpas en modell för s k dynamiska samband mellan de tre 
delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet på det 
empiriska materialet. Jämförelser görs mellan den första och sista intervjun 
i termer av fyra olika typer av KASAM (Stabilt positiv, Ambivalent positiv, 
Ambivalent negativ samt Stabilt negativ). Förändringen på personnivå 
mellan första och sista intervjun redovisas i termer av dessa fyra typer av 
KASAM. 
 
Materialet från de bandade intervjuerna har analyserats med hjälp av 
fenomenografiskt inspirerad metod (Starrin och Svensson, 1994).  Efter att 
ha lyssnat igenom de inspelade intervjuerna har valda delar skrivits ut. 
Sållningen har skett på så sätt att utsagor som uppenbarligen inte är 
relevanta för den personliga situationen eller deltagande i programmet har 
utelämnats. (Det kan t ex gälla den intervjuades syn på drogmissbruket 
generellt i kommunen.) Det utskrivna materialet, 94 textsidor, har därefter 
i ett första steg lästs igenom ett flertal gånger. Under genomläsningen har 
utsagor som bedömts vara betydelsebärande, d v s som kan tänkas tillföra 
kunskap om den personliga situationen eller hur den förändrats, liksom 
material som säger något om Kurage-programmet, markerats. Med ledning 
härav har de teman eller kategorier som bär upp redovisningen av 
intervjuerna byggts upp. De enskilda utsagorna har således brutits ut från 
sitt ursprungliga sammanhang (den enskilda intervjun), för att sedan fogas 
samman till ett nya sammanhang (respektive kategori eller tema). De 
kategorier som redovisas, t ex ”Känslor vaknar till liv” eller ”Bryta med 
gamla vanor” bygger således direkt på intervjumaterialet, men har 
omstrukturerats och underordnats tematiska rubriker. Beskrivnings-
kategorierna innehåller olika uppfattningar om samma innehåll vilket är 
syftet för att belysa samma fenomen på olika sätt.  För att illustrera, 
förtydliga och fördjupa redovisningen används ett flertal direkta citat från 
deltagarna. 
 
Intervjuerna med projektledaren, andra kontakter med honom och övrig 
behandlingspersonal har använts som underlag för den beskrivning av 
projektet och dess förlopp, som återfinns i avsnitt 4. Intervjuerna har 
lyssnats igenom flera gånger och med ledning härav och de 
minnesanteckningar vi gjort under utvärderingens gång har redogörelsen 
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gjorts. Beskrivningen gör inte anspråk på att vara heltäckande och heller 
inte ”rättvis” i den meningen att alla delar eller tidsavsnitt av projektet ges 
samma tyngd. Snarare kan den betraktas som en återspegling av de 
diskussioner och uppfattningar som från tid till annan präglat projektets 
”inre liv”. 
 
 
Etiska överväganden 
 
Projektdeltagarnas medverkan i utvärderingen byggde på informerat 
samtycke (Silverman, 2001). Två deltagare valde också att stå utanför under 
den första intervjuomgången. Å andra sidan framhöll projektledningen att 
utvärderingen var att betrakta som en del i programmet och att detta hade 
klargjorts för var och en då de skrevs in. Tystnadsplikt och anonymitets-
skydd har varit givna utgångspunkter för utvärderingen. Citat från 
intervjuerna används efter (ett generellt) medgivande och på ett sådant sätt 
att ingen enskild person kan identifieras. 
 
 
Metodkritik 
 
Det datainsamlingsinstrument vi använt för att dokumentera KASAM-
begreppet är välkänt och vetenskapligt accepterat i ett stort antal länder. 
Svaren avges på en 7-gradig skala, i hela skalsteg. Det bygger på en 
ordinalskala (Rosengren, 1971), d v s skalstegen följer på varandra i 
stigande – eller fallande – ordning, utan någon säkerhet för att avstånden 
mellan de olika skalstegen är lika stora (ekvidistans). Något som begränsar 
möjligheterna till statistiska bearbetningar och i strikt mening inte tillåter 
beräkning av t ex aritmetiskt medelvärde. Ett centralmått som vi med 
denna reservation ändå använder oss av. En fråga som också kan diskuteras 
är hur detaljerad analysen av de tre komponenter som bygger upp 
KASAM-begreppet kan göras (Bergsten, 1995). Vi har, i det avseendet valt 
att i ett stapeldiagram illustrera de tre komponenterna, men utan att ange 
deras exakta siffervärden. 
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Vid utskrift av intervjumaterialet gjordes, som nämnts en första utsållning 
av materialet, så att allt inte skrevs ut. Här skedde således ett initialt 
subjektivt urval bland utsagorna. Eftersom såväl datainsamling som 
bearbetning och analys har skett av samma personer och i ett integrerat 
sammanhang anser vi tillvägagångssättet vara väl försvarbart. 
 
Silverman (2001) diskuterar betydelsen av kön och ålder hos forskare i 
kvalitativa studier. I denna utvärdering har det möjligen haft sin betydelse i 
samtalen med deltagarna att ålderskillnaden mellan utvärderarna och 
deltagarna är av ungefär ”en generations” storlek. Skillnader i könsroller 
kan ha bidragit till att intervjuer gjorda av den kvinnliga utvärderaren 
generellt visade sig både mera omfattande och djupgående än hos den 
manliga kollegan. Även andra faktorer, som tidigare yrkeserfarenhet, kan 
givetvis ha spelat in. 
 
 
Redovisning av materialet 
 
Analys av intervjuerna inleder redovisningsavsnittet, varefter vi redovisar 
resultatet av den kvantitativa bearbetningen. Vi menar att de representerar 
”två sidor av samma mynt” och därför bör läsas i ett sammanhang. 
Beskrivningen av projektet och dess förlopp är i det här sammanhanget att 
betrakta som en – om än väsentlig – bakgrundskunskap och har därför 
placerats före metodavsnittet. Sammantaget diskuteras materialet och 
värderas Kurage-programmet i sin helhet, i rapportens avslutande två 
avsnitt. 
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7. Resultat 
 
Utvärderingen bygger på uppgifter som huvudsakligen samlats in genom 
personliga kontakter med deltagarna i Kurage-programmet. 
 
Projektdeltagarna intervjuades varje halvår under utvärderingens gång. Vid 
ett tillfälle fick de möjlighet att självständigt men med tillgång till 
utvärderarna fylla i formuläret. Intervjuerna skedde under våren 2002, 
hösten 2002, våren 2003 samt hösten 2003. Ett par kompletterande 
intervjuer gjordes också under våren 2004. 
 
 I detta avsnitt presenteras dessa data analyserade på olika sätt. Uppgifter 
som kommer från KASAM-formuläret presenteras huvudsakligen i 
kvantitativ form, i tabeller och diagram. De mera öppna intervjuer som 
gjorts tillsammans med och kopplade till KASAM-intervjuerna redovisas i 
kvalitativa utsagor. Dessa båda analys- och redovisningsformer kan 
betraktas som två skilda sätt att närma sig samma fenomen, i det här fallet 
utvecklingen för deltagarna i Kurage-programmet. Det visar sig också att de 
båda analyserna stödjer och styrker varandra.  
 
Vi börjar med den kvalitativa delen där deltagarna kommer till tals genom 
citat som markeras med kursiv stil. Vi beskriver hur deltagarna ser på sig 
själva och den förändring de genomgått, sitt deltagande i programmet och 
framtiden. Intervjuerna har bearbetats utan inbördes ordning.  
 
Vi redogör därefter för KASAM-värden hänförliga till de fyra 
intervjuomgångarna, våren 2002, hösten 2002 o s v. Därefter redovisas 
resultaten i relation till deltagarna. Intervju 1 är då den första intervjun för 
personen ifråga – oavsett när i tid den gjordes, intervju 2 den andra, o s v. 
Vi ser därefter på hur utvecklingen över tid ser ut för deltagarna och 
redogör för hur deras KASAM-värden förändrats under projektets gång. 
Avsnittet avslutas med en tillämpning av Antonovskys modell för 
dynamiska samband mellan de tre komponenter som ingår i KASAM-
begreppet.  
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Inledningsvis låter vi deltagarna berätta om sin förändring och deltagandet 
i programmet. 
 
 
Omvälvande förändring 
 
Den vanligaste funderingen som ständigt återkommit under ifyllandet av 
KASAM-formuläret var om svaret gällde före eller efter missbrukstiden. 
”Det är två olika liv, vet du”, säger en person. Att deltagarna har genomgått 
stora förändringar under tiden i Kurage-programmet visar sig i 
förändringarna i KASAM-värdet, men också i deras egna berättelser.   
 
En deltagare beskriver den genomgripande förvandling som han har varit 
med om och som han är mycket nöjd med. ”Det är inte ett liv att behöva jaga 
heroin 24 timmar om dygnet. Men nu är det annorlunda. Det är som att köra bil i 
200 och sedan plötsligt stanna. Allt stannar. Mitt liv har stannat. Jag springer 
ingenstans. Jag jagar ingenting. Jag äter normalt. Jag sover normalt. Nu är jag mer 
i det vanliga livet. Jag går till skolan. Jag går till biblioteket. Ett vanligt 
svenssonliv.”  
 
Att bryta med sitt gamla liv har varit omtumlande. Man känner sig inte 
hemma någonstans och flera pratar om att det känns som att befinna sig 
mellan två världar. ”Jag är inte missbrukare längre, men jag är inte en vanlig 
person heller. Jag har tagit klivet ut ur missbruket helt annars kan man ju stå och 
vagga kvar. Men jag har inte satt ner foten i det vanliga livet. Jag är i ett 
ingenmansland. Allt är osäkert, ovisst. Obekant. Jag vet inte vad jag ska göra och 
hur jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska ta mig dit jag vill komma. Det är jobbigt.” 
 
Men den som befinner sig inne i denna omvälvning behöver inte ha 
försämrat sitt KASAM-värde. Det kan också ha stigit, även om man i 
dagsläget berättar om en slitsam livssituation. Svängningarna skulle kunna 
bero på att man har kommit olika långt i sin behandling. Flera av 
deltagarna berättar om euforin i inledningsskedet och hur detta förändras 
allteftersom behandlingen fortgår. ”Första månaderna då går man ju i 
himmelen. Du behöver inte vara dålig någon gång och allt är så bra, men sen, när 
det gått ett tag, det kommer tillbaka när det börjar bli vardag igen… så det är 
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därför att man kan bli lite nere då… att va faen har jag hållit på med i alla dessa 
år. Hur många har jag lurat? En kan ha rånat sin bästa kompis. En säljer ju sin 
morsa för en femkrona nästan. Så det är klart att en mår dåligt. Man börjar tänka 
i andra banor. En tänker väldigt snett när en håller på med heroinet.” Ytterligare 
en person som upplevt den positiva inledningsfasen konstaterar lakoniskt: 
”Sen upptäcker man att det är så här det är – livet. Och roligare än så blir det inte.” 
Och det kanske är just den insikten som behöver smälta in.  
 
 
Kurage-programmet 
 
Kurage-programmet bygger på en bio-psyko-social modell. Tanken är att 
den ena delen förutsätter den andra och utgör grunden för den helhetssyn 
man strävar efter. Målsättningen är ett drogfritt liv med normala relationer, 
arbete och en bra fritid. Man arbetar  i tre steg; i inledningsskedet är 
medicinen (bio) det centrala, därefter fokuseras den inre (psyko) och den 
yttre (sociala) förändringen. Det speciella med behandlingen är att den sker 
i den invanda miljön och att man där ska skapa sig en meningsfull tillvaro 
utan droger. Som stöd till deltagarna i deras arbete för att bygga upp en ny 
drogfri tillvaro finns den personal som arbetar på Narkomanvårdsbasen (se 
sid 33). Varje deltagare har en kontaktperson som de har schemalagda 
samtal med en gång i veckan men träffar i spontana möten oftare. ”Med 
XX kan jag prata om allt. Vi pratar nästan varje dag. Jag kan komma till XX när 
som helst. Undrar jag över nåt så får jag hjälp.”  
 
Innehållet har förändrats en del sedan starten. Nya erfarenheter har tillförts 
och innehållet har förändras efterhand för att bättre passa deltagarnas 
behov. En av de deltagare som varit med från början har noterat 
förändringen. ”Det var ju så nytt när vi började så det var inte så många som 
visste vad vi skulle prata om och hur vi skulle göra. Så första halvåret var det inte 
så uppstrukturerat. Nu är det säkert väldigt bra, kan jag tänka mig. Nu har de ju 
nåt att gå efter också.”  
   
Samtliga fjorton deltagare, som nu är kvar i programmet, har erfarenhet 
från olika typer av behandling och behandlingshem. Ingen hade lyckats 
hålla sig drogfri under någon längre tid efter hemkomsten. Några menade 
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att på behandlingshemmet handlade det mest om uppfostran, andra 
menade att det var en möjlighet att äta upp sig och träna. Under tiden på 
behandlingshemmet gick det att hålla sig borta från drogandet. ”Det är ju 
som en skyddad verkstad. Men direkt när jag kom tillbaka till verkligheten så gick 
det är skogen igen.” De är ense om att styrkan i Kurage-programmet är att 
behandlingen sker på hemmaplan och att de får hjälp att bygga upp sitt liv 
på nytt utan droger i sin vardagsmiljö. ”Det är bättre att få Subutex och att få 
hjälp att bryta med sitt gamla liv i sin vanliga miljö.  När en går med likasinnade, 
med drogfria så håller en sig drogfri lättare. När du kommer hem från ett 
behandlingshem kommer du hem till det som varit.” 
 
 
Subutex 
 
Förutsättningen för de psyko-sociala delarna är medicineringen med 
Subutex. En deltagare berättar: ”Du skulle inte få den lugn och ro i kroppen som 
du får av Subutex. När du väl har missbrukat heroin och tar bort det blir det som 
ett stort hål i kroppen. Ett stort tomrum. Du känner stress, oro och nervositet. Allt 
sånt där. Blandade känslor som virvlar runt.  Du skulle inte ha tålamod att sitta 
still och prata. Kroppen har fullt schå med sin oro. Subutex tar inte bort själva 
oron, men suget efter heroin, och när det försvinner så blir en ju tillfreds med sig 
själv och då kommer ett lugn.” 
 
Medicinen intas hos sjuksköterskan varje morgon. På helgen hämtas 
medicinen på sjukhuset. Många är kritiska till den bundenhet som detta 
innebär, samtidigt som samma personer också anser att även om 
bundenheten känns negativ så finns det så mycket annat som är positivt så 
det vägs upp. Det blir en vana att komma varje dag för de flesta och en 
rutin som innebär trygghet. Efter en tid kan man få med sig medicinen för 
flera dagar, men det är först efter att ett förtroende har byggts upp vilket 
kan ta olika lång tid.  
 
Hos sjuksköterskan lämnas urinprov med jämna mellanrum. På så sätt 
kontrolleras eventuella återfall. Några uttrycker det positiva i denna 
kontroll. ”Man behöver ha den här kontrollen. Nån som håller i en. Absolut. Det 
måste det vara.” Andra är inte lika positiva till den, som de upplevde, hårda 
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kontrollen. Dessutom sker provtagningen inför öppen dörr vilket en 
person kritiserar vid första intervjutillfället. Men när vi träffas sista gången 
har han förståelse för olägenheten. ”Alla bagateller som man stör sig på spelar 
ingen roll. Jag skulle kunna gå över berg för att få vara med. Förstår du? Allt annat 
är oväsentligt, bara jag får vara med här. Det är bara smågrejer.”  
 
En målsättning i programmet är att dosen av medicinen successivt ska 
sänkas för att till slut helt tas bort. Inför detta är en del fundersamma på 
hur det ska bli att släppa medicinen. Även om de flesta var övertygade om 
att det skulle gå bra fanns en oro och en insikt om sitt missbruksbeteende.  
”Det har ju blivit ett beroende det också. För hjärnan, men inte kroppen. Jag har 
varit inne i ett missbruksmönster i hela mitt liv så det ligger i mönstret, tabletten 
menar jag. En mental grej. Så känns det för mig. Så det blir svårt varje gång man 
gör en minskning av medicinintaget. Då känner man av det. Men jag tror att det 
är mycket hjärnspöken där. Det är så mycket psykologi i det här. Jag vet ju att 
kroppen inte ska ha så stora problem. Det är mest psykiskt.” Många av dem som 
börjat nedtrappningen känner dock ingen skillnad. Det går lugnt tillväga 
och de får göra det i sin egen takt.  
 
 
Upplevda effekter av medicinen 
 
Några av deltagarna känner av en ökad trötthet och plötsliga attacker av 
svettningar. Påverkan på levern berättar en deltagare om.  En viss stimulans 
infinner sig, enligt några som har lagt märke till att pratsamheten ökade i 
samband med medicinintaget för att efter någon timme plana ut.  
 
 
Personalen 
 
Man är överens om att personalen är lyhörd och kunnig. De är ett stort 
stöd både vad det gäller att få prata om tankar och känslor, men också för 
att motivera och ge förslag till förändringar i vardagen. ”De ser på oss, de har 
ju jobbat med det här så länge och de går inte bara fram och säger att så här och så 
här ska du göra. De talar inte om allt utan en får liksom grunna ut själv. Det är 
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kanon. De vet vad det här innebär. Här kan jag öppna mig och de förstår. De 
känner till det här. Att en kan ha en dålig dag och det ser de på en.”  
 
Även om man har mycket gott att säga om personalen finns också 
irritationsmoment som i huvudsak handlar om praktiska detaljer. 
Exempelvis att det bara är tillåtet att spela dataspel en dag i veckan och 
inte när man själv vill, samt att personalen ibland inte passar tiderna, något 
som deltagarna förväntas göra.  En person som var mycket negativ i början 
säger: ”Först hade jag inget positivt att säga om det här. Jag tyckte inte att jag blev 
väl mottagen. Men idag inser jag varför. Det är inga trollkarlar som finns här som 
trollar bort dina bekymmer. En är ju ute efter nån sorts behandling. Men du måste 
själv nå en nivå där du är med på noterna och du vill vara med på det här.”  
 
 
Gemensamma aktiviteter 
 
Deltagarna har berättat om olika gruppaktiviteter som kanotpaddling, 
innebandy och en  mycket uppskattad stockholmsresa. En annan populär 
aktivitet är frukostmötet varje fredag då man får tillfälle att träffa de andra 
deltagarna och personalen. De som inte kan vara med på grund av arbetet 
eller skolan saknar informationen och gemenskapen. De gemensamma 
träffarna är viktiga för deltagarnas sociala utveckling. ”I början gick jag på 
teamet (en annan gruppverksamhet inom öppenvården) för att komma igång 
med den sociala biten. Vi lagade mat och spelade bowling, även om jag hade mycket 
av det sociala med mig eftersom drogerna har smugit sig in i mitt liv.”   
 
Flera vill ha mera gemensamma aktiviteter och mera tid. ”Det är bra att få 
göra olika aktiviteter. Det skulle behövas ännu mer. Inte alla, men vissa behöver få 
mycket hjälp med det sociala. Att läsa in teorin till körkortet skulle kunna vara en 
gemensam aktivitet. Utan körkort klarar du dig inte idag.” 
 
 
Gruppen 
 
Gruppen och personalen står för tryggheten. ”I början tänkte jag att va faen, 
det räcker väl med att bara få medicinen. Det är ju det jag kommit hit för. I början 
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så hängde jag på dörren till Anette (sjuksköterskan) för att få medicinen, men nu 
kan man komma in och sitta och prata och vara social och ja, just ja, jag kanske 
skulle ha medicinen också. Men det är inte nummer ett längre. Det är djävligt bra. 
Det blir en gemenskap i gruppen och man hjälper varandra.  Man bryr sig om 
varandra.  Vi känner ju varandra.  Man kan vara sig själv bland de andra som 
går här. Medicinen är inte det första längre. ” 
 
Det är många bland deltagarna som pratar om tryggheten med gruppen 
och gemenskapen. ”Vi är som en liten familj här. Alla är måna om varandra 
och ser efter varandra.  Här har vi inte en falsk mask utan här kan vi vara oss 
själva.” Även om inte alla är av samma åsikt. ”De jag träffar här känner jag 
inte över huvud taget. Jag träffar dem i några sekunder när jag är här. Det är inte 
direkt att jag sitter i djup konversation med dem som med dig.”  
 
Även om gruppen står för mycket av den gemenskap deltagarna pratar om 
är dess medlemmar mycket olika, enligt dem själva. Den gemensamma 
nämnaren är att de delar erfarenheten av att ha använt heroin som 
huvuddrog. ”Vi passar inte så bra ihop. Det enda vi har gemensamt är drogen. 
Och den har vi ju tagit bort”, säger en person. Några har gått färdigt skolan 
och påbörjat en yrkesbana, medan andra börjat med droger redan i tidiga 
tonåren och bara sporadiskt följt skolarbetet. De som börjat sent, i 
tjugoårsåldern har sin identitet utanför drogvärlden och upplevde sig som 
mognare än sina kamrater som börjat i unga år. ”Det har med uppväxt och 
bakgrund att göra. Jag har lättare att relatera till den sociala biten. Jag har växt 
upp under ganska normala förhållanden. Det finns de som börjat när de är 13-14. 
Jag började sent. Jag hade upplevt ungdomen och skaffat jobb och då är det lättare 
att relatera till den delen som en normal uppväxt. Jag vet hur det ser ut. Jag har 
lättare att ta mig tillbaka till den sociala biten med arbete och hur man löser 
problem. Mitt rätta jag är inte ett missbrukarjag.” Men vetskapen om hur livet 
också kan gestalta sig är inte oproblematisk. En annan person uttrycker 
våndan över vad han har gått miste om. ”Samtidigt skapar det en ångest i en 
för man vet ju hur man ska leva och de som hållit på längre de vet ju inget annat. 
Det kan vara jobbigt det också, men jag känner att det är en viss fördel att känna 
till hur man gör vissa saker.” 
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Men även om de sins emellan är mycket olika har de ytterligare något 
gemensamt; målet att bli drogfria och att de går igenom samma typ av 
behandling. ”Jag tror att det har väldigt stor betydelse att man går hit som vi gör 
här och träffas och pratar. De som går här de får exakt samma problem som du 
själv har. Det stämmer på månaderna i vilka stadier du kommer i. Jag tror att det 
har väldigt stor betydelse att man har såna här gemensamma grejer. Även om man 
är olika som personer så är förloppet detsamma. Och då förstår vi varandra. Först 
är allt så roligt, men så går det över och sen kommer depressioner under en period. 
Så då är det bra att kunna ha gå hit (till Narkomanvårdsbasen) om man vill prata 
eller bara vara tillsammans med andra som förstår.” 
 
Att heroin är en lömskare drog än andra menar många. Bl a därför att det 
går så snabbt att bli beroende och att abstinensen är så besvärlig att man 
behöver drogen bara för att slippa bli så sjuk. Denna erfarenhet delar de 
också och vet vad det innebär. ”Till sist tar man det bara för att bli frisk. Det 
går inte att jämföra med något. Kräkningar och diarré samtidigt och svetten sprutar 
om en. Det värker i alla leder och du kan nästan inte röra dig. Och då skulle en 
kunna tro att en inte vill göra om det igen, men det är glömt till nästa gång. Suget 
till drogen är större än konsekvenserna av det.” Till sist blir det viktigare att ta 
drogen för att slippa abstinensen än för att få den ruseffekt som var 
inledningen till missbruket. I detta har de en gemensam förståelse. Men för 
övrigt har de vitt skilda behov av stöd och hjälp.  
 
De olika behoven ställer höga krav på personalens förmåga att lyssna in var 
behovet finns och att vara följsam. ”Jag tror inte att det finns något schema som 
man kan använda för alla utan det är väldigt individuellt eftersom vi har så olika 
uppväxt, samhällsklass, status.” Den här olikheten gör också att det är 
ovanligt att man umgås vid andra tillfällen. En person säger ”Jag träffar inte 
någon i gruppen på fritiden. Det är roligt att sitta och prata här med, men aldrig att 
jag skulle umgås. Vi är för olika.  Det är många som hållit på att droga så länge. 
De är inte så mogna i sättet.” Han fortsätter eftertänksamt ”Gruppen är som ett 
par tofflor. Det är gott att ta på sig hemma, men inget som en vill gå på stan med.” 
Han menar att tryggheten i gruppen känns gott men utanför gruppen vill 
han ha andra vänner som passar in i det liv han är på väg att skapa sig.  
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Att gruppen är en viktig del i framgången menar många. ”Det räcker inte 
med bara medicinen och samtalen utan också att jag kan komma hit varje dag och 
att det finns den här gruppen. Att man är så nära vänner. Här i gruppen känner vi 
varandra väl. Vi vet alla att han är så och han är så. Man blir tagen för den man 
är. Det är en bra grupp. Det är roligt på fredagarna när det är frukost och alla 
kommer dit. Det blir kul då.” 
 
 
Oro i lägret  
 
Under hösten 2002 gjordes ett nyintag och ytterligare sju personer skrevs 
in. Gruppen utökades till fjorton deltagare. Det uppskattades av några 
medan andra menade att gemenskapen försvann. På våren som följde var 
stämningen inte så bra och en person uttrycker följande: ”Det är mycket 
skitsnack i gruppen. Folk lägger sig i saker de inte har med att göra och så tror de så 
mycket. Hittar lite på. Det är en riktig skvallergrupp. Det är många av de nya som 
skvallrar men de gamla lägger sig i också.” Allteftersom tiden gick förbättrades 
stämningen och vid nästa intervjutillfälle, hösten 2003, hade 
medlemmarna funnit sig tillrätta. ”Vi pratar inte skit om varandra nu som vi 
gjorde förut. Vi accepterar varandra på ett annat sätt nu än vi gjorde i början. Då 
kände vi inte varandra riktigt och hade förutfattade meningar om varandra. Nu 
har vi lärt känna varandra bättre.” Det visade sig tydligt i intervju-
personernas utsagor att det blev oro i lägret och att det tog ett tag innan 
gruppen började fungera igen.  
 
Några har av olika anledningar inte kommit in i den nya gruppen. En 
person som varit med länge i programmet säger: ”Jag var ju med i 
gemenskapen förut, men nu har det kommit med så mycket nytt folk. Tråkigt är det, 
men det går. Jag känner inte de nya. Jag vet vilka de är, men känner dom inte. Jag 
är med i programmet, men inte i gruppen.”  Han säger det med stor acceptans 
liksom en annan deltagare som ser det som ett naturligt led i utvecklingen 
att avlägsna sig från gemenskapen. ”Är inte med i gruppen längre eftersom jag 
tillhör den första gruppen som kom in här och vi som är i första gänget ska ju vara 
mycket mera självständiga nu och klara oss på egen hand.”  
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Flera har synpunkter på gruppens antal som inte ska vara för stort. Då blir 
det svårare att lära känna alla och att accepteras av varandra. Är gruppen 
liten är det lättare att ta hand om varandra och att hålla reda på varandra 
som några menar vara en viktig funktion för gruppen.  
 
 
Känslor vaknar till liv 
 
Efter en tid började känslor av alla de slag visa sig hos deltagarna. Något 
som man var oförberedd på och ovan att möta eftersom heroin som drog 
stänger av eller dämpar känslor. ”Känslor fanns inte. Jag var totalt likgiltig. Det 
var inget som berörde mig. Jag var helt iskall. Drogen fungerar så att den tar bort 
känslor, eller bedövar. Man bara flyter med. Nu kan jag få väldiga 
känslosvängningar Ibland kan jag känna mig ledsen, men också glad.” Och en 
annan person säger: ”Alla känslor som man lagt locket på är på väg upp. Jag har 
börjat drömma igen. Heroinet stänger av det. Känslorna börjar komma, men det är 
helt OK. Även om det är jobbigt. Jag kommer ju på vad jag har gjort. Och jag 
börjar tänka på vad jag har gjort med livet, vad jag har uträttat eller inte uträttat. 
Det kan kännas att fan vad dum jag har varit som har sabbat så mycket för mig 
själv. Men det är bra känslor som kommer också.” 
 
Flera personer berättar om motstridiga känslor. Inte ovanligt när det gäller 
förhållandet till drogen. ”En del av mig kan säga ibland att det vore gott att 
testa lite heroin, men den andra delen av hjärnan säger stopp, stopp, stopp hur 
tänker du nu!”  I sin jakt på pengar till droger har många oegentligheter 
förekommit. Nu uppstår känslor av skam och ånger. ”Jag känner mig ledsen 
och lite skamsen för det som jag har gjort många. Men nu har jag bett om ursäkt 
och försökt ställa till rätta.”  
 
 
Oro och rädsla  
 
Några känner en rädsla inför framtiden och en oro över om man över 
huvudtaget ska få ordning på sin tillvaro. Andra känner en rädsla för att 
misslyckas. ”Jag vill inte att det ska gå åt helvete en gång till. Det orkar jag inte 
med. Det känns så skamfyllt det jag har gjort. Det är som om det kommer ikapp 
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nu.” Många känner sig svikna av föräldrar, vänner, handläggare och lider av 
tillitsbrist.  
 
För några känns det avlägset och skrämmande att det ska finnas ett slut på 
kontakten med personalen och med gruppen. ”Undrar hur det blir när en ska 
sluta gå här. Det är en liten pirrande obehagskänsla för många och det pratar vi om 
ibland. Hoppas de inte släpper iväg en innan en är flygfärdig. Det är viktigt att få 
distans till det som varit så det bleknar bort mer och mer. Behandlingen är på två 
år, men en del får hålla på längre. Det beror väl på om man klarar av det. Jag 
hoppas inte att de bara släpper mig och inte har tid. Jag vet ju inte hur jag känner 
mig om två år. ” 
 
Någon är orolig över att inte ha hunnit få balans i tillvaron innan han ska 
sluta med medicinen.  Mesta oron handlar om att inte få den tid som 
behövs. ”Det skulle vara tryggare att få veta att det finns någon att få hjälp efteråt. 
Att de har tid för en. Att en inte blir lämnad vind för våg. Kanske att en är så stark 
att en fixar det själv.”  
 
Vad gäller nedtrappningen av medicinen var oron över att inte längre 
finnas kvar i programmet större än oron över att inte kunna sluta med 
medicinen för några. ”Det är lättare att trappa ner från två till en än från en till 
ingenting. Då kommer en ju inte hit längre. Även om man trappar ner så är det 
aldrig fel att komma hit. Och fortfarande lämna urinprov och så. Att gå kvar här 
ska man göra så länge det går. Det vill i alla fall jag. Det här är ju livlinan.” 
 
 
Ensamhet och tristess 
 
För många innebär det nya livet mycket tristess innan man har funnit sig 
tillrätta. Även om man inte vill tillbaka till droglivet så var det åtminstone 
mera händelserikt, både på gott och ont. ”Livet var roligare förut, fastän 
missbruk är ju inte så roligt. Mitt liv är OK nu, men det är inte superkul. Förut 
kunde det hända såna där oförutsägbara saker och då var det ganska kul och det 
hände rätt mycket konstigt ofta. Så det hände någonting i alla fall. Nu är det så 
lamt. Det händer ingenting. Missbruket var inte roligt, men tillvaron var kul.” 
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Dagarna blir långa och tiden går sakta när det stora problemet med att få 
tag på heroin är borta. De som inte har ett arbete eller går på en utbildning 
vill ha något att göra. Men det tar tid och är inte alldeles enkelt att hitta ett 
arbete eller en utbildning som passar. ”Jag vill ha någonting att göra – ett 
arbete”, säger en person. ”Det är verkligen tråkigt att bara gå hemma. Man 
känner sig identitetslös. Jag sitter på åskådarbänken och tittar på livet. Det är 
djävligt tråkigt nu. Det känns som om jag inte deltar i livet. När man får för 
mycket fritid så får man så mycket tid att tänka på tråkiga saker. Jag sover djävligt 
mycket och tittar på TV.” 
 
När tristessen och ensamheten blir svår behövs det någon/några som kan 
hjälpa till att bearbeta känslor, att förklara vad det är som händer och att 
hitta meningsfull sysselsättning på dagarna när tiden inte längre upptas av 
jakten på heroin. ”Subutex behövs för att hinna få ordning på allt runtomkring. 
Själva medicinen, ja den är ju bra, men det räcker inte.” När den första delen av 
programmet har inletts, medicineringen (bio-), vidtar de andra, de psyko- 
socialadelarna. 
 
 
Bearbetning av känslorna  
 
Alla känslor som kommit till ytan har man möjlighet att bearbeta i samtal 
med sin kontaktman eller tillsammans med gruppen i en gruppaktivitet, 
återfallsprevention, som återkommer en gång i veckan i tio veckor. Under 
denna aktivitet lär man sig om droger och missbruk som exempelvis att 
annat beroende kan komma i stället för drogmissbruket som spel- eller 
sexmissbruk. Men man lär sig också att prata om känslor. ”Vi pratar om 
känslor, tvångstankar och sånt. Fler och fler öppnar sig lite åt gången och så vågar 
en också. Får bättre självförtroende och vågar visa känslor. Det är inget som är 
tabu. Vi pratar också om att vi har lätt för att bli beroende av saker. Så det måste 
man tänka på.”   
 
För att bringa reda i alla tankar och komma till insikt med destruktiva 
mönster har samtalen varit till stor hjälp. ”Det har varit väldigt skönt att få 
prata om att en behöver inte vara på ett visst sätt utan en får vara sig själv. Man 
får hjälp att hantera de destruktiva tankarna. Det är skillnad mot för ett halvår 
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sedan. Vi kör samtal varje vecka och det kan hända att det går tre-fyra samtal runt 
omkring det här och sen kommer vi in på problemet och då känns det som om en 
löser det själv” (jmf kitchen-table-therapy). 
 
Under tiden som man bearbetat sina känslor har man också utvecklats och 
självförtroendet har ökat. ”Jag har lärt mig att jag duger som jag är”, säger en 
deltagare.  Överlag har man fått ökad självinsikt och blivit bättre på att visa 
känslor. Exempelvis har många blivit mera öppna, fått större tålamod, 
blivit mer empatiska och några känner ett större mod än tidigare.  
 
Vikten av att ha en förstående samtalspartner/kontaktperson är något som 
de flesta kommer tillbaka till. ”Du klarar inte att själv få insikt i vad som är 
ditt problem. Varför gör jag så här? Hur ska jag förändra det? Det hade jag aldrig 
grejat själv. Jag trodde att man skulle vara som jag. Det är också OK att 
misslyckas. Du behöver inte vara bäst, snyggast, coolast. Sen har det mycket med 
samhället här ute att göra. Hur man ska se ut och hur man ska klä sig.  
Kroppsformen måste vara perfekt. Fin bil och mycket pengar. Hur sjukt är det? Det 
är viktigt att få lära sig att man duger som man är. Det är en lång bit att gå. Det 
finns så många omedvetna krav.  Jag börjar lyssna och acceptera den jag är. Det 
har varit en inre resa som har varit väldigt jobbig. ” 
 
 
Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet   
 
Om vi använder Antonovskys begrepp så har meningsfullheten ökat för 
flertalet efter att de blivit drogfria. ”Nu har livet fått mening. Mycket saker har 
jag fått lära mig. Att vara drogfri. Livet har blivit mera intressant. Förut hade 
man inget liv. Det händer väldigt mycket i livet just nu. Ingen dag är den andra 
lik.” För någon är det själva Kurage-programmet som står för 
meningsfullheten just nu. ”Mina dagar handlar om att ta mig upp och ta mig 
hit. Det är ingen mening med dagen förutom de timmar jag är här. Om man ska 
räkna bort det här – resten av dagen är inte meningsfull. Jag går ju inte och deppar 
ihop direkt, men förutom det här har jag inget meningsfullt på dagen. De tre 
timmarna jag är här är meningsfulla.” 
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Arbetet är det som ger en mening för många och verkar vara centralt för 
välbefinnandet. Några trivs bra på sina arbeten och har fått större ansvar 
och löneförhöjning. Det har känts gott för självförtroendet. Några trivs bra 
med sina studier. De som ännu inte hittat någon meningsfull 
sysselsättning känner en tristess i att inte ha något att göra på dagarna och 
behöver hjälp och stöd för att hitta en meningsfull sysselsättning. 
 
Även begripligheten har ökat när man genom programmets psyko-sociala 
delar har börjat förstå sitt agerande och kommit till insikt om vad som 
orsakat problem av olika slag. Man har förstått det destruktiva med 
missbruksbeteendet.”Jag är fortfarande kvar i mina mönster. Jag har svårt att 
komma ur dem. Jag känner det själv. Jag vet om problemen. Men ändå gör jag 
samma fel gång på gång. Men jag vet om problemen i alla fall. Det är ett litet steg 
på vägen att jag vet om vad jag gör för fel.”  
 
Den tredje komponenten i KASAM-begreppet, hanterbarheten, har även 
den ökat. Man börjar bearbeta problem och ställa tillrätta. Någon tar tag i 
en fobi och försöker bli fri från den. Man får nya verktyg för att hantera de 
problem som uppenbarar sig. ”Om det dyker upp problem tar jag tag i dom. 
Förr skyfflade jag undan dom för att ta mig fram så smärtfritt som möjligt. Så är 
det inte nu. Jag tar det direkt för nu vet jag att förr eller senare kommer det tillbaka 
ändå.” Andra löste sina problem med att fly in i droger. ”Det lättaste sättet 
är att lösa problem med alkohol och droger. Det är det jag kan. Det svåraste är att 
prata om det. Det håller jag på att lära mig.” Nu lär man sig kommunicera och 
lösa problem genom att möta dem i stället för att fly med hjälp av droger 
som tidigare. 
 
 
Att lyckas sluta eller ej  
 
Rädslan att misslyckas ännu en gång finns hos en del, även om 
intentionen är att bli drogfri. Från starten har tio personer avbrutit 
behandlingen och gått tillbaka till aktivt missbruk. Största anledningen till 
att behandlingen inte lyckats är, enligt deltagarna, att huvuddrogen inte är 
heroin. Då hjälper inte Subutex. Suget efter de andra drogerna finns kvar. 
”Är du tjackpundare går det inte ihop. Det här är för heroinister och det är två helt 
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olika droger. Är du inte heriontorsk så har du fortfarande suget efter det andra. Så 
folk som jag vet har börja här och som också har varit alkoholister och tagit piller 
och inte varit så mycket för heroin så funkar inte det här.”  
 
En annan anledning att inte fullfölja programmet kan vara att vägen 
tillbaka till ett drogfritt liv är för lång. Personen tycker sig inte ha något att 
vinna. Förlusterna är redan för stora. För tungt belastade missbrukare kan 
det vara ett rationellt val att stanna i sitt missbruk. En deltagare förklarar; 
”Folk kanske inte var fullkomligt ärliga när de kom hit och sa vilka problem de 
hade egentligen. Det kanske var för stora problem. För gamla i gamet också. Du 
kanske har gått på amfetamin i 10 år och på heroin i 10 år och du blandat det för 
länge. Då kan du ha kommit till en gräns att du helt enkelt inte vill bli drogfri. Du 
har kommit till den gränsen att du ser att det finns ingen vändning. Att se 
sanningen i vitögat när man väl beslutat sig för att stoppa med narkotika då 
kommer väldigt mycket känslor upp. Att man verkligen ser hur man är. Att man 
ser vad man uträttat i sitt liv. Man ser var man står och man jämför med de flesta 
andra människorna i samhället. Och då känner man sig ganska låg och det är 
väldigt enkelt att fly tillbaka in i drogerna och gömma det här onda, obehagliga. 
Och det tror jag är en stor anledning. Man vill inte erkänna vem man är helt 
enkelt.”  
 
För att lyckas måste man ha drogat färdigt. Något som de flesta är eniga 
om. Viljan att komma bort från droglivets alla vedermödor måste vara 
starkare än frestelsen att gå tillbaka till drogandet.  ”En del har säkert inte 
knarkat färdigt. Du måste ha slagit hakan i asfalten nog många gånger och veta 
vad det är.” Tillräckligt många svårigheter måst ha upplevts innan vinsten 
med drogfrihet upplevs som ett alternativ.   
 
Ytterligare en anledning är att man inte har brutit med sitt gamla liv och 
sina gamla drogvänner. ”Även om du har knarkat färdigt, men har för mycket 
problem runt omkring dig i övrigt så klarar du inte av att bryta mönstret. Och det 
största med att bryta mönstret är att bryta all kontakt med alla kompisar som har 
följt dig. Det är enda chansen att klara det. Skulle jag nu uppsöka mina gamla 
bekanta och börja umgås med dom då tror jag inte att det skulle dröja länge förrän 
man satt i missbruket igen. Om jag skulle umgås med dom varje dag. Till slut så 
trillar man dit igen. Största anledningen tror jag inte är att man är dum i skallen 
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och tänker att åh vad roligt det ska bli, och inte att det är något kompistryck heller 
utan man blir så sugen när man umgås med såna som håller på. Och man ser när 
de tar sitt knark och det är ju en ritual som jag tror gör att man får det där suget 
igen.” Att ta avstånd från sitt gamla drogliv är en förutsättning för att hålla 
sig drogfri enligt majoriteten. 
 
 
Bryta med gamla vanor 
 
För att lyckas hålla sig drogfri är det nödvändigt att helt bryta med sina 
gamla vänner och skapa sig en drogfri miljö, vilket de allra flesta gjort. 
”Hela min miljö är drogfri”, säger en person. ”Hemma är jag bara med familjen. 
Det är en förutsättning att inte ha droger runt sig. Jag har inte träffat på någon som 
klarat av att umgås med drogare utan att själv droga om du drogat tidigare. Jag 
skulle inte klara av det.”   
 
Det innebär att man tar avstånd från stora delar av det som tidigare var 
centralt. Det innebär också att de allra flesta känner sig mycket ensamma.  
”Jag har inte haft nån kompis på två år. Man måste bryta med det gamla och 
under de första åren är det inte så roligt att umgås med såna som aldrig varit där en 
själv har varit. En har inget gemensamt med dem. Tycker att de ser ner på en. En 
djävla gammal knarkare. Så känner en. Det tar ett par år innan en kommer in 
tillbaka. Det har börjat komma nu. Men där hade jag tur att jag träffade en 
flickvän. Och hon har aldrig tagit någonting.” 
 
Gemensamt för de som finns inskrivna i programmet idag är att de är 
övertygade om att förutsättningar för att lyckas är, förutom att 
huvuddrogen är heroin, att skapa sig en drogfri miljö och att bryta med 
sina gamla vänner. Därefter kan man börja arbeta med resten som att 
skaffa sig ett arbete eller en utbildning. Att ha en ordnad ekonomi betyder 
mycket. Flera pratar om skuldsanering och att det är viktigt att göra rätt för 
sig, att börja betala tillbaka sina skulder. Att gruppen är liten så man lär 
känna varandra och att det finns någon som bryr sig om är viktigt, samt att 
man skaffar sig en förankring utanför programmet. ”En kan ju inte binda upp 
sig här. Då blir det också som ett behandlingshem.” Det är viktigt att skaffa sig 
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en plattform för sitt vardagsliv. Deltagarna i gruppen har eller är på god 
väg att skaffa sig detta.  
 
Vi ska låta en deltagare i ett långt citat uttrycka vad alla andra deltagare på 
ett eller annat sätt vid olika tillfällen sagt vara det som gör att Kurage-
programmet fungerar bra för dem: ”Jag hade inte haft uppehåll i drogandet mer 
än tre dagar under två år. Så jag tänkte att det kunde vara gott att få ett uppehåll 
på två veckor. Men direkt när jag kom hit så kom jag på andra tankar. Första 
dagen efter tolv timmar tänkte jag annorlunda. När du går på heroin så tänker du 
väldigt knäppt. Fast det fattar du inte förrän du kommit ur det. Fast du tänker 
djävligt knäppt. Det dröjde typ ett dygn när jag kom på det att jag tänkte knäppt 
förut. Sen dröjde det längre innan jag tänkte riktigt klok. Jag vet inte varför jag 
tänkte om. Det hade nog med medicinen att göra. Innan du provat Subutex vet du 
ju inte om det funkar. Men så fort jag börjat kände jag att det funkar. Och den 
sociala biten som jag får här. Du måste ordna upp för dig privat. Annars går det ju 
inte. Det har det varit flera exempel på. Det är en tredjedel det här att ordna upp det 
privata. Medicinen, viljan, personerna här, stöd från föräldrar. Det finns de som 
har svårare än mig. Som inte har några släktingar som bryr sig. Jag har släktingar 
och ett arbete som jag trivs med. Jag hade aldrig några problem. Det finns ju folk 
som har mycket svårare. De som inte har nån som bryr sig mer än de som är här. 
Då är det svårare. Det enda är att jag inte har skaffat mig några nya vänner. Men 
jag har familjen. Jag lever ett helt vanligt vardagsliv. Jobbar mycket och har kunnat 
betala av en del av mina skulder.” 
 
Kurage-projektets salutogenetiskt perspektiv lyfter fram det friska hos 
deltagarna för att bygga vidare på. Behandlingen sker i deltagarnas sociala 
omgivning där de får hjälp att se sammanhang och förståelse för var som 
händer/har hänt. De får redskap för att hantera den nya vardag som de 
ställs inför och efterhand ökar känsla av sammanhang.  
 
 
Framtiden 
 
Framtidsbilden ser positiv ut. Alla uttrycker på olika sätt någon form av 
framtidstro. Någon uttrycker sig lite försiktigt.  ”Jag tror att det nån gång 
kommer att bli en lösning. Med tiden så löser det sig. Men man får ha tålamod. Jag 
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tror att nån gång kommer allting att bli bra.” Medan en annan är mera 
kraftfull. ”Nu ser jag en framtid. Jag har gjort en djävla stor förändring plus att 
jag börjat skolan igen och jag har fått en lägenhet. Allting är så ljust och bra. Nu 
mår jag inte dåligt i kroppen längre. Inte psykiskt heller. Allt ser ljust ut.”  
 
Några har fått nog av dramatik och önskar sig ett lugnt liv ”Jag önskar att 
livet ska vara förutsägbart. Det låter tråkigt, men det är så jag vill ha det. Som jag 
vill och strävar efter. Jag vill inte ha några obehagliga överraskningar. För varje 
månad som går så blir det lättare och lättare att leva. Det blir roligare på något 
vis.” 
 
Långsiktigheten och kontinuiteten i behandlingen kan inte nog poängteras 
som viktiga beståndsdelar i arbetet med att finna sig själv. ”Det är nog först 
nu (efter mer än två år i programmet) som jag börjar komma ikapp mig själv och 
kan tänka på vem jag egentligen är. För jag tappade en del identitet när jag började 
knarka. Då blev jag en annan person.” En uppfattning som delas av 
majoriteten. 
 
Efter att ha följt deltagarna genom processen beskriven av dem själva 
övergår vi till den mera kvantitativt inriktade redovisningen. 
 
 
Deltagarnas KASAM-värden under utvärderingstiden 
 
Vi börjar med att i följande tabell redovisas det aritmetiska medelvärdet för 
hela den intervjuade gruppen vid de fyra (fem) undersökningstillfällena. 
 
Tabell 3: KASAM uttryckt som aritmetiskt medelvärde (M) för deltagarna i 
Kurage-projektet, vid olika intervjutillfällen våren 2002 till våren 2004. Antal 
intervjuade (N) vid varje tillfälle framgår också. 
 
Int.tillfälle Våren 

2002 
Hösten 
2002 

Våren 
2003 

Hösten 
2003 

Våren 
2004 

M 126,0 124,4 134,6 134,1 134,0 
N    6    9    14    14    2 
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Tabellen visar att gruppen deltagare som helhet höjt sitt KASAM-värde 
under den tid utvärderingen pågått. Ökningen uppgår till ca 8 enheter och 
av tidsserien framgår att progressionen förefaller stabil. Då endast 2 
intervjuer gjordes våren 2004 (se metodavsnittet) kan inte dessa värden 
tillmätas alltför stort värde. De stödjer dock den trend som tidigare 
intervjuer uttrycker. Det aritmetiska medelvärdet för samtliga fem 
intervjuomgångar uppgår till 130,6. Sammanlagt har 45 kompletta 
intervjuer med utgångspunkt i KASAM-formuläret gjorts. 
 
Det aritmetiska medelvärdet anger den centrala tendensen, men säger inte 
hur de enskilda värdena är fördelade inom hela materialet. Ett mått på 
spridningen är variationsbredden (Vb), som anger skillnaden mellan det 
högsta och det lägsta värdet vid respektive intervjuomgång. 
Variationsbredden redovisas i följande tabell, liksom högsta och lägsta 
värdet, vid de fem intervjuomgångarna. 
 
 
Tabell 4: Variationsbredd (Vb), högsta (Hv) och lägsta (Lv) KASAM-värde för 
deltagarna i Kurage-programmet vid olika intervjutillfällen våren 2002 till våren 
2004. 
   
Int.till-
fälle 

2002 
Våren         

2002 
Hösten 

2003 
Våren 

2003 
Hösten 

2004 
Våren 

Vb 21 
 

37 56 65 30 

Hv 141 152 157 167 149 
 

Lv 120 115 101 102 
 

119 

 
Tabellen visar en mycket tydlig tendens: Variationsbredden ökar över tid, 
från våren 2002 till hösten 2003. (De intervjuer som gjordes våren 2004 
visar en mindre spridning och avviker därmed från en i övrigt entydig 
trend. Eftersom endast två intervjuer gjordes då kan resultatet från denna 
intervjuomgång endast tillmätas begränsat värde.) Spridningen mellan 
deltagarna ökar således över den tid utvärderingen pågått. Den större 
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spridningen yttrar sig såväl genom att det lägsta värdet blivit lägre som att 
det högsta värdet blivit högre. Tolkat i termer av resultat från Kurage-
projektet skulle detta kunna innebära att projektet kan nyttiggöras i olika 
hög grad av deltagarna och att detta blir alltmer tydligt ju längre man 
deltagit. Andra förklaringar kan givetvis också tänkas, såsom att 
tillkommande deltagare är mera inbördes olika än de som var med från 
början, eller att interaktionen mellan tidigare och tillkommande deltagare 
aktualiserar heterogenitet inom gruppen f d heroinmissbrukande 
ungdomar. Vi återkommer i rapportens avslutande delar till denna 
diskussion. 
 
 
Deltagarnas KASAM-värden vid respektive intervjuomgång 
 
Deltagarna i Kurage-projektet har antagits till programmet vid olika 
tidpunkter.  En grupp fanns med från projektstarten, i mars 2000, medan 
andra kommit till efterhand. Några har också av olika skäl lämnat 
projektet. Det kan därför vara av intresse att redovisa KASAM-värden för 
varje deltagares första intervju – oavsett när den gjordes, den andra 
intervjun – oavsett när den gjordes, o s v. Dessa uppgifter – på gruppnivå – 
framgår av följande tabell. 
 
Tabell 5: Det aritmetiska medelvärdet (M) för deltagarnas KASAM-värden, vid 
den första t o m den fjärde intervjun. Av tabellen framgår också antalet intervjuade 
(N). 
  
Intervju nr.  1 2 3 4 
M 125,9 131,4 137,2 130,8 
N 14 14 13 4 
 
Ingen av deltagarna har intervjuats mer än fyra gånger och de allra flesta 
(13 st) har intervjuats 3 gånger. Den bild som framträder här skiljer sig inte 
från den utveckling som visas i Tabell 3: Det aritmetiska medelvärdet för 
KASAM som helhet ökar över tid. För de fyra deltagare som intervjuats en 
fjärde gång kan en viss återgång märkas, det aritmetiska medelvärdet för 
denna grupp ligger mittemellan de tidigares högsta och lägsta medelvärde. 
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Eftersom denna grupp är så pass liten bör resultaten tolkas med 
försiktighet. 
 
Då intervjuerna redovisas per intervjutillfälle ökar spridningen av KASAM-
värden mellan deltagarna över tid, som framgår av Tabell 4. Samma 
tendens kan inte ses om intervjuerna istället ordnas utifrån respektive 
deltagare. 
 
Tabell 6: Variationsbredd (Vb), högsta (Hv) och lägsta (Lv) KASAM-värde för 
deltagarna i Kurage-programmet vid den första t o m fjärde intervjun. 

  
      
Av tabellen framgår att variationsbredden, spridningen mellan högsta och 
lägsta värde håller sig ganska konstant, runt 50 enheter, redovisad på detta 
sätt. Högsta och lägsta värden förändras i positiv riktning mellan intervju 1 
– 4, även om högsta KASAM-värde vid den fjärde intervjun är något lägre. 
Som påpekats ovan är det endast 4 deltagare som intervjuats vid fyra 
tillfällen. Data från intervjutillfälle 1 – 3 får därmed betraktas som ett 
säkrare underlag än uppgifter från det fjärde intervjutillfället. 
 
De två sätt på vilka variationsbredden redovisats visar på två skilda 
tendenser; den ”kalendariska” tidsserien visar att spridningen mellan 
deltagarna ökar över tid. Om redovisningen istället följer varje deltagare 
förhåller sig spridningen istället relativt konstant. En tolkning skulle kunna 
vara att deltagarna i projektet initialt var en ganska homogen grupp, 
medan de grupper som antagits vid senare tidpunkter uppvisar en större 
spridning i de avseenden som KASAM-formuläret mäter. Det innebär att 
en av de tolkningar som antyds vid Tabell 4 får ökat stöd. Andra och 
samverkande faktorer kan givetvis också spela in. 
 
 

Intervju nr.  1 2 3 4 
Vb 51 55 55 44 
Hv 152 157 167 156 
Lv 101 102 112 112 
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KASAM-värdets utveckling över tid 
 
Redovisningen hittills har utgått från gruppnivå. Hur har då utvecklingen 
sett ut förr deltagarna var för sig, under den tid de intervjuats med 
KASAM-formuläret? Vi ger här uppgifter om detta. Av etiska skäl kommer 
inte KASAM-värden för varje individ att anges. Vi väljer istället en mera 
generell redovisningsform. 
 
Som man kan förvänta skiljer sig utvecklingen av KASAM-värden åt, 
deltagarna emellan. Spännvidden ligger här mellan en tillbakagång med 29 
enheter under projekttiden (från 141 till 112) till en förbättring med 48 
enheter (från 119 till 167). 
 
Den intervjuade gruppen som helhet (14 personer) kan indelas i tre 
undergrupper med avseende på KASAM-värdets förändring över tid.  
 
Tabell 7: Intervjupersonernas förändring av KASAM-värde under intervjutiden, 
indelade i tre grupper med avseende på förändringens storlek. 
  
Grupp Förändring 

(ant.enheter)
Högsta 
värde 

Lägsta 
värde 

Antal 
personer 

1 -29 - -10  141 112 2 
2 -10 - +10  153 102 4 
3 +10 -+48  167 101 8 
  
Deltagarna i Kurage-projektet kan – redovisade på detta sätt – delas in i tre 
grupper: Grupp 1, som visar en relativt tydlig tillbakagång av sina 
KASAM-värden under projekttiden. Högsta värdet inom denna grupp – 
vid något av intervjutillfällen – är också lägre än i de andra grupperna, 
medan lägsta värdet t o m är något högre än för de övriga grupperna. 
Gruppen är liten. Mellangruppen – grupp 2 – uppvisar inte någon tydlig 
tendens åt någondera hållet. KASAM håller sig för denna grupp ganska 
konstant. Högsta värdet ligger också mittemellan de båda andra gruppernas 
högsta värden. Denna ”indifferenta” grupp omfattar 4 personer. För 
majoriteten av deltagarna visar KASAM en klart uppåtgående trend, med 
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en förbättring på mellan 10 – 48 enheter. I denna grupp finns också det 
högsta KASAM-värdet från en enskild intervju, 167. 
 
Även redovisade på detta sätt styrker materialet den grundläggande bilden, 
att flertalet projektdeltagare ökat sitt KASAM-värde, sin Känsla av 
sammanhang. Styrkan i förändringen är också tydlig, som framgår av 
Tabell 7. Det finns dock deltagare vars KASAM inte utvecklats lika 
gynnsamt. Om grupperna 1 och 2 slås samman utgör de en inte alltför 
liten grupp som inte förmått öka sitt KASAM-värde på ett lika tydligt sätt 
som majoriteten.  
 
Särskilt värd att uppmärksamma är givetvis den till omfattningen lilla 
grupp vars värden gått tillbaka under projekttiden. Orsakerna till detta kan 
vara flera och behöver inte heller, för den jämförelsevis korta tid 
utvärderingen omfattar, stå för en entydigt negativ utveckling sett i ett 
behandlingsperspektiv. Vi återkommer till detta i diskussions- och 
värderingsavsnitten. 
 
 
KASAM: Trender och nivåer för de enskilda deltagarna 
 
Den grupp vi intervjuat är relativt liten. Utvärderingsperioden är också – i 
det här sammanhanget – ganska kort. Det finns därför anledning att tolka 
alla resultat med en viss reservation. Speciellt gäller detta givetvis 
redovisningar på personnivå. Trots detta väljer vi att i detta avsnitt ge en 
bild av hur Känslan av sammanhang ser ut för var och en av de tretton 
deltagare i programmet med vilka vi genomfört minst tre intervjuer12.  
 
Följande figur visar det genomsnittliga13 KASAM-värdet per intervju för 
var och en av deltagarna. Där tre intervjuer gjorts har således totalsumman 
dividerats med tre, där fyra intervjuer gjorts har den dividerats med fyra. På 
samma sätt har skett med var och en av de tre komponenterna 
Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Uppgifterna för varje 

                                                 
12 I två intervjuer fanns ett internt bortfall vid intervjutillfälle två (se metodavsnittet).  Dessa intervjuer 
har exkluderats, i båda fallen hade fyra intervjuer gjorts, personerna ingår därför i materialet, men 
med tre intervjuer. 
13 Aritmetiskt medelvärde 
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person blir därigenom jämförbara, oavsett om tre eller fler intervjuer gjorts. 
Den genomsnittliga14 totalsumman (det aritmetiska totalmedelvärdet) 
framgår ovanför varje stapel. För de tre komponenterna väljer vi att inte 
ange siffervärden, deras ungefärliga storlek framgår av staplarnas höjd. För 
varje person anger vi också (omedelbart ovanför stapeln) med en pil 
KASAM-värdets utveckling beräknat som skillnad mellan den först och 
den sist gjorda intervjun med personen ifråga. En uppåtgående pil 
markerar en förändring i positiv riktning med 6 KASAM-enheter eller mer 
(positiv trend). En horisontell pil anger att förändringen ligger mellan +5 
och -5 enheter (neutral eller indifferent trend), medan den nedåtriktade 
pilen utvisar en försämring med 6 enheter eller mer (negativ trend). På 
samma indelningsgrunder markeras förändringen för varje komponent 
med en pil (inom respektive del av stapeln). Varje stapel är sammansatt av 
värden för de tre komponenterna, med Meningsfullhet i basen, 
Hanterbarhet i mitten och Begriplighet överst. 
 
Bloom, Fischer och Orme (2003) visar hur en graf, uppbyggd av x-
koordinater och y-koordinater i en tidsserie kan bilda underlag för 
utvärdering. Såväl kurvans nivå (höjd i koordinatsystemet) som dess 
riktning(-ar) kan då användas som underlag för bedömning15. Figur 4 visar 
en förenklad variant på samma tema, även här kan såväl nivå (staplarnas 
totala höjd) som förändringens riktning (pilarnas riktning) utläsas. Figuren 
ger dock inte samma utförliga information som en graf för varje deltagare 
skulle ha gett.  
 

                                                 
14 Aritmetiskt medelvärde 
15 Till denna modell – Single System Designs – hör också att en före-mätning (s k baslinje) görs, mot 
vilken den efterföljande interventionen kan speglas. 
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Figur 4: KASAM-medelvärde för samtliga intervjuer samt dess sammansättning 
av komponenterna Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Figuren anger 
också den trendmässiga utvecklingen under utvärderingstiden: Uppåtriktad pil = + 
6 enheter eller mer, horisontell pil = + 5 - - 5 enheter, nedåtriktad pil = - 6 enheter 
eller mer, mätt som skillnad mellan första och sista intervjun. Staplarnas bas anger 
Meningsfullhet, mittdelen anger Hanterbarhet, den översta delen anger Begriplighet. 
 
 
Av Figur 4 framgår att medelvärdet av de gjorda intervjuerna för enskilda 
deltagare spänner mellan 115 och 150 enheter (det högsta värdet för en 
enskild intervju är som framgått högre, 167). Det framgår också som en 
tydlig trend att höga medelvärden samvarierar med en positiv 
utvecklingstrend. Av åtta personer med en positiv trend har samtliga ett 
genomsnittligt totalvärde på 123 eller högre. Den lilla grupp som redovisar 
en neutral/indifferent trend – två personer – har ett genomsnittligt 
totalvärde på 127 eller lägre, medan i den grupp som redovisar en negativ 
trend (tre personer), två har ett genomsnittligt totalvärde om 125 eller 
lägre. 
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När det gäller fördelningen inom de olika komponenterna framgår bl a 
följande: Inom komponenten Begriplighet utvecklas åtta personer i positiv 
riktning (+ 6 enheter eller mer), fyra är neutrala/indifferenta, medan 
utvecklingen i ett fall går i negativ riktning (- 6 eller mer). Vad gäller 
komponenten Hanterbarhet förändras fem i positiv riktning, sex förhåller 
sig neutrala, medan två utvecklas negativt. I komponenten Meningsfullhet, 
slutligen, utvecklas sju positivt, tre neutralt, medan lika många (tre) 
förändras negativt. Trenderna här är inte särskilt tydliga, men en svag 
tendens kan ändå skönjas: Begripligheten är den komponent som utvecklas 
mest positivt, Hanterbarhet något mindre positivt (många indifferenta), 
medan Meningsfullhet är den komponent där utvecklingen ser något mera 
negativ ut. 
 
Denna tendens blir tydligare om den totala trenden ställs i relation till 
trenden inom respektive komponent. Vi redovisar först de åtta personer 
där den sammanlagda trenden är positiv: Komponenten Begriplighet visar 
för samtliga dessa åtta en positiv utveckling. När det gäller komponenten 
Hanterbarhet är den för fem personer positiv och för tre 
neutral/indifferent. Komponenten Meningsfullhet går i sex fall i positiv 
riktning, i ett fall utvecklas den neutralt/indifferent, medan den i 
ytterligare ett fall går i negativ riktning. 
 
För de två personer som uppvisar en neutral/indifferent utveckling totalt 
sett fördelar sig KASAM-komponenterna på följande sätt: Begriplighet 
utvecklas i ett fall neutralt/indifferent, i ett fall negativt. Detsamma gäller 
komponenten Hanterbarhet, medan Meningsfullhet i ett fall förändras i 
positiv riktning och i ett fall neutralt. 
 
För de tre personer, slutligen, där totalmedelvärdet gått i en negativ 
riktning (- 6 enheter eller mer), fördelar sig de olika komponenterna på ett 
delvis annat sätt. Vad gäller Begriplighet utvecklas den neutralt/indifferent 
i samtliga tre fall, medan Hanterbarheten för två personer utvecklas 
neutralt/indifferent och för en person negativt. Meningsfullheten utvecklas 
för en person neutralt/indifferent, för två personer i negativ riktning. 
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Liksom tidigare gäller att resultaten bör tolkas med stor försiktighet. Här 
synes dock finnas en tendens som kan beskrivas på följande sätt: Där 
totalbilden/trenden svänger över från positiv, mot neutral/indifferent, till 
negativ, tycks komponenten Meningsfullhet få ett tydligare negativt 
genomslag. Negativ Meningsfullhet ”väger tyngre” för personer med en 
negativ trend totalt sett, än för personer med positivt eller neutral trend 
totalt sett, i relation till de övriga komponenterna; Begriplighet och 
Hanterbarhet. Komponenten Meningsfullhet skulle således kunna sägas ha 
ett större förklaringsvärde för de personer där utvecklingen går i en icke 
önskvärd riktning. Denna tolkning får stöd av och utvecklas i 
redovisningen av det kvalitativa intervjumaterialet. 
 
 
Dynamiska samband 
 
Antonovsky (1991) anvisar en modell för att illustrera s k dynamiska 
samband mellan de olika komponenter som KASAM består av. Bergsten 
(1995) använder modellen och grupperar de olika kombinationerna i fyra 
olika kategorier, enligt nedan (vi återger här delar av modellen). 
 
Tabell 8: Dynamiska samband mellan komponenter i KASAM samt 
kategorisering (efter Bergsten, 1995, här något förändrad). 
 
Typ Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Kategori 

1 Hög Hög  Hög  Stabilt positiva 

2 Låg Hög Hög   
3 Hög Låg Hög  Ambivalent 
4 Låg Låg Hög  positiva 

5 Hög Hög Låg 
6 Hög Låg Låg  Ambivalent 
7 Låg Hög Låg  negativa 

8 Låg Låg Låg  Stabilt negativa 

 
Bergsten (a a) beskriver de olika kategorierna: ”Typ 1, de stabilt positiva har 
som synes höga värden i samtliga komponenter. Typ 2-4 d v s övriga med 
höga värden i meningsfullhetskomponenten har förts samman till en 
grupp, de ambivalent positiva. Sammanslagningen baseras på Antonvskys 
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antagande att hög känsla av mening innebär inställningen att det är möjligt 
att förändra en otillfredsställande situation, d v s förändringsinriktning. 
Typ 5-7 d v s personer med låga värden i meningsfullhetskomponenten 
och varierande värden i övriga har förts samman till en grupp, de 
ambivalent negativa. Detta baseras på Antonovskys antagande att låg känsla 
av mening innebär resignation eller inställningen att förändring inte är 
möjlig. Slutligen har vi typ 8, de stabilt negativa med låga värden i samtliga 
komponenter” (s. 4). 
 
Första och sista (som kan vara 3:e eller 4:e) intervjun har klassificerats i 
enlighet med tabellens dikotomi i låga respektive höga värden för 
respektive komponent. Komponenten begriplighet antar i våra intervjuer 
värden som varierar mellan 30 och 55. Till låga värden har hänförts de 
som ligger under eller lika med 42, som höga kategoriseras värden från 43 
och uppåt. Komponenten Hanterbarhet har i våra intervjuer värden 
mellan 31 och 64, som låga har värden under eller lika med 47 betraktats, 
de övriga som höga. Komponenten Meningsfullhet antar i intervjuerna 
värden från 25 till 51. Vi kategoriserar värden 38 eller lägre som låga, 39 
eller högre som höga16. 
 
Då modellen tillämpas på intervjuer (första och sista) med deltagare i 
Kurage-programmet kan fördelningen i kategorier illustreras i följande 
tabell. 
 
Tabell 9: Typer av KASAM vid första och sista intervju med deltagare i Kurage-
programmet. Antal personer i respektive kategori.(Efter Bergsten, 1995).  
 
Typ av KASAM Första intervjun Sista intervjun 
Stabilt positiva             3           6 
Ambivalent positiva             3           4 
Ambivalent negativa             7           2 
Stabilt negativa             0           1 
N            13          13 
 

                                                 
16 Antonovsky ger i sina skrifter själv inga anvisningar för hur denna klassificering ska göras. Vi 
använder oss för enkelhetens skull av metoden att dela intervjuernas värden i två hälfter. Andra 
beräkningssätt, som t ex tar hänsyn till ev. skevheter i fördelningarna, skulle ha varit möjliga.  
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Tabellen visar att flertalet av de intervjuade vid första intervjutillfället visar 
en ambivalent inställning. De flesta inom den gruppen visar en ambivalent 
negativ inställning, vilket (se ovan) huvudsakligen kan förklaras i låga 
värden när det gäller KASAM-komponenten meningsfullhet. Vid sista 
intervjutillfället har andelen stabilt positiva fördubblats till sex personer, 
medan lika många visar en ambivalent inställning. De flesta av dessa (fyra 
av sex) visar dock en ambivalent positiv inställning, d v s med höga värden 
vad gäller den viktiga komponenten meningsfullhet. En person visar en 
stabilt negativ typ av KASAM. 
 
Tabellen ovan visar situationen vid första och sista intervjun samt de 
förändringar som skett på gruppnivå mellan dessa tillfällen. Hur har då de 
enskilda individerna förändrats när det gäller typ av KASAM, mellan första 
och sista intervjutillfället? Vi redovisar detta i följande tabell. 
 
Tabell 10: Förändringar på individnivå i typ av KASAM mellan första och sista 
intervjutillfället, för deltagare i Kurage-programmet. (Efter Bergsten, 1995.) 
 

Första intervjun 
 Stabilt pos. Amb. pos. Amb. neg. Stabilt neg. 
Stabilt pos. 
 

1 1 4 0 

Amb. pos. 
 

1 1 2 0 

Amb. neg. 
 

1 0 1 0 

 
S 
i 
s 
t 
a 
 
i 
n 
t. 

Stabilt neg. 0 1 0 0 

 
    
Tabellen visar framför allt att deltagare som vid det första intervjutillfället 
hade en ambivalent negativ typ av KASAM har förändrats till en stabilt 
(fyra) eller ambivalent (två) positiv. De tre som vid första intervjutillfället 
hade en stabilt positiv typ av KASAM fördelar sig vid sista intervjun på tre 
olika typer. En person med ambivalent positiv typ av KASAM har 
förändrats till en stabilt negativ. När det gäller så små intervjugrupper som 
det här är fråga om bör i synnerhet individuella förändringar mellan 
kategorierna ovan tolkas med största försiktighet. Vi vill även här betona 
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att de kvantitativa data som presenteras i detta avsnitt bör läsas och tolkas 
tillsammans med den kvalitativa analysen. 
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8. Diskussion 
 
I föregående avsnitt redovisade vi resultat från analys av den information 
som samlats in under utvärderingstiden. Här plockar vi upp några trådar 
från redovisningen för vidare diskussion. 
 
Vård och behandling för olika former av missbruk, det må vara inom den 
medicinska kontexten eller ett social(tjänst)perspektiv, har genomgående 
haft inriktningen att återföra missbrukaren till ett fungerande liv utan 
droger. Missbruket betraktas som en (medicinsk, psykologisk, social) 
störning i det normala, som behandlingen ska bidra till att undanröja. 
Grundmodellen kan sägas vara ”reparativ,” d v s behandlingen ska reparera 
den avvikelse som missbruket representerar. Därmed blir också själva 
missbruket starkt fokuserat. Synsättet kan karakteriseras som patogenetiskt 
och konsekvensen blir att om och när det patologiska (sjukliga) försvinner 
är också problemet löst. 
 
Antonovsky, vars KASAM-begrepp vi utförligt presenterat och använder 
oss av i utvärderingen, för fram ett annat synsätt. Han menar att det är våra 
resurser snarare än våra svagheter och brister som är det viktiga. Ett högt 
KASAM-värde hänger samman med goda generella motståndsresurser 
(GMR). Livets påfrestningar kommer ingen undan, det avgörande är vilken 
förmåga vi har att handskas med dem. 
 
Detta alternativa synsätt, det salutogenetiska, anser vi prägla Kurage-
programmet snarare än det reparativa, patogenetiska. Projektledaren 
beskriver hur insikten att Subutex i ett slag eliminerar ”drogsuget” både gav 
möjligheter till men också skapade behov av andra stödformer än de 
traditionella. Han talar om en stor psykologisk tomhet hos deltagarna. I 
den situationen handlar det om att bygga upp en ny tillvaro, kanske utan 
vare sig de hisnande upplevelser eller den uppgivenhet och ångest som 
drogen medförde. Deltagarna själva illustrerar detta i talande 
formuleringar, t ex ”Man är så positiv i början. Jag kommer ihåg att jag tyckte 
allt var skitbra. Sen upptäcker man att det är så här det är – livet. Och roligare än 
så här blir det inte.”  
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Kurage-programmet handlar om att vägleda deltagarna in i ett ordnat liv 
utan droger. För att detta ska vara möjligt krävs att de mobiliserar sina 
resurser och skapar nya. Detta är vad ett salutogenetiskt17 synsätt innebär. 
Socialstyrelsen (2002) förefaller här ha en delvis annan åsikt, i sin betoning 
av att behandlingen ska ha fokus på själva missbruksmönstret.  
 
Att bygga upp en fungerande vardagstillvaro som självständig och vuxen är 
således den stora utmaningen. För de flesta dessutom för första gången, 
eftersom de kom in i missbrukslivet som tonåringar. Några av 
grundstenarna ska här vara lagda redan vid antagningen till programmet; 
bostad och någon form av sysselsättning. Med dessa konkreta delar arbetar 
man sedan vidare. Men sysselsättningen kan ibland vara tillfällig och 
periodvis är man utan: ”Jag vill ha något att göra. Det är verkligen tråkigt att 
bara gå hemma. Man känner sig identitetslös. Den ständiga frågan är: Vad gör 
du? Och jag vill inte säga att jag bara går hemma. Man vill ju liksom … det är ju 
en tillhörighet också. Man gör ju mycket med jobbet. Det saknar jag. Och 
flickvännen hon jobbar jättemycket.” Att ha ett arbete eller en meningsfull 
sysselsättning är, visar detta citat, viktigt även på ett djupare plan. Det ger 
dagen ett meningsfullt innehåll, en social tillhörighet men bidrar också till 
att skapa personlig identitet. En social faktor som kan vara lika viktig som 
det medicinska stödet och den personliga omgestaltningen. 
 
Bostad och arbete/studier är således viktigt nog, men en stor utmaning 
ligger också på det psykologiska planet, att finna mening och 
tillfredsställelse i ett vanligt liv. En deltagare säger: ”Jag får sitta på 
åskådarbänken. Jag sitter på läktaren och tittar på livet. Det känns som om jag inte 
deltar i livet. Och det är djävligt tråkigt just nu. När man får så mycket fritid så får 
man så mycket tid att tänka på tråkiga saker. Jag sover djävligt mycket och lägger 
mig framför TV:n.” Tristessen ligger på lur.  
 
Psykologiska förklaringsmodeller hjälper oss att förstå hur människor 
relaterar till varandra. Enligt den symboliska interaktionismen18 bygger vi 
upp vårt jag och vår självbild i relation till och kommunikation med andra 

                                                 
17 Det salutogenetiska synsättet innebär att  man ser människan i ständig rörelse mellan den friska 
och den sjuka polen och inte på det patogenetiska sättet som ser människan som antingen som frisk 
eller sjuk (se kap 5). 
18 För en utförligare presentation av symbolisk interaktionism, se b l a Berg (1975) 
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människor. Människan är i grunden social19, d v s kontakten med andra 
människor är bokstavligen livsviktig. För deltagarna i Kurage-programmet 
gäller att de lämnat sitt tidigare sociala nätverk, men i många fall ännu inte 
hunnit bygga upp ett nytt. Man kan karaktärisera det som att de befinner 
sig i en marginalkonflikt.20 Föräldrar och syskon, ofta också pojk-
/flickvänner blir i en sådan situation särskilt betydelsefulla. 
 
Här ligger två stora uppgifter för programmet. Den ena är att vara 
vägledare i uppbyggnaden av en ny identitet, en identitet som innebär att 
man tar vara på de glädjeämnen livet ger men också har styrkan att klara 
både särskilda motgångar och vardagslivets lunk. Den andra är att under en 
– ibland ganska lång – tid fungera som ”vikarierande socialt nätverk,” 
medan deltagaren efterhand förankrar sig i arbetsliv, fritidsliv och 
lokalsamhälle och därmed bygger upp ett eget nätverk. 
 
I resultatavsnittet redogör vi för hur deltagarnas KASAM-värden förändras 
över tid. Detta aktualiserar en fråga som diskuteras i litteraturen omkring 
begreppet. Å ena sidan beskrivs KASAM som ett stabilt uttryck för 
personligheten och den enskildes känsla av sammanhang21. Å andra sidan 
är det uppenbart att KASAM kan förändras under livets gång. Den 
tolkning som vi närmast ansluter oss till och som också Antonovsky själv 
framför, är att KASAM visserligen uttrycker ett stabilt värde, men som kan 
förändras över tid, t ex som resultat av behandling/terapi.  
 
Som framgår kan vi belägga en rörelse mot högre KASAM för gruppen 
som helhet och för de allra flesta enskilda deltagarna. Men där finns också 
exempel på KASAM-värden som försämras. Hur kan detta förstås? Vi ser 
åtminstone tre tolkningsmöjligheter (som givetvis också kan tillämpas 
omvänt på stigande KASAM-värden). En förklaring skulle kunna ligga i en 
över tiden försämrad känsla av sammanhang (en genuin försämring). Om 
så är fallet innebär det en utmaning för programmet att vara observant på 
deltagaren ifråga och ägna vederbörande speciell uppmärksamhet. (Detta 

                                                 
19 Ordet social kommer av latinets ’socius’ som betyder ’kamrat’. 
20 Dvs att man befinner sig emellan det sammanhang man lämnat och i det nya som man är på väg 
att skapa och känner sig inte hemma någonstans.  
21 Antonovsky utvecklade begreppet bl a för att förklara varför vissa överlevande från tyska 
koncentrationsläger föreföll ha klarat påfrestningarna bättre och med en mera intakt personlighet än 
andra. 
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ska inte tolkas som att vi förespråkar KASAM-formulärets användning som 
individuellt diagnosinstrument, något som inte har stöd i litteraturen.) 
Ytterligare en förklaring ligger i tillfälliga variationer vid de olika 
svarstillfällena. Även om KASAM-formuläret är väl utprovat och 
tillförlitligt förefaller det rimligt att tänka sig att ”dagsformen” hos den 
intervjuade också spelar in. Något som understryker vikten av att använda 
KASAM vid upprepade tillfällen och i huvudsak på gruppnivå, för att 
jämna ut eventuella tillfälliga variationer. 
 
Den tredje förklaringen hänger samman med andra faktorer vi pekat på i 
Kurage-programmet. Deltagarna illustrerar i intervjuerna hur den första 
tiden kan liknas vid en smekmånads-period. Suget efter heroin finns inte, 
man mår bra och känner sig på väg mot något nytt och bättre. Efter en tid, 
kanske ett halvår eller längre, blandas andra ingredienser in; insikten om 
skadade relationer, skulder som ska betalas, tid som man tappat i 
förhållande till jämnåriga som kanske skaffat utbildning, arbete och familj, 
etc. Att personlighetsuppfattning och känsla av sammanhang påverkas av 
denna gradvisa insikt är knappast förvånande. Inte heller att den kan ge ett 
visst genomslag i KASAM-intervjuer efter 1–2 års deltagande i 
programmet. Snarare skulle då en viss nedgång kunna tolkas som att man 
befinner sig i den period av psykologisk och social omgestaltning som vi 
finner väl belagd i intervjuerna och således vara en ganska naturlig del av 
den personliga förändringen. Behandlingsmässigt understryker detta i så 
fall ytterligare behovet av långsiktighet och närvaro, så att deltagarna får 
den tid på sig som de behöver. Ur ett utvärderingsperspektiv understryker 
det vikten av en longitudinell utvärderingsdesign. 
 
I all behandlingsverksamhet för drogmissbruk förekommer återfall. 
Orsakerna kan vara många och återfallet en reaktion på tillfälliga eller 
långsiktiga inre faktorer eller resultat av en mer eller mindre slumpmässig 
yttre situation. Westlund, m fl (1992) behandlar utförligt ”återfallets 
dynamik” och menar att återfall bör bedömas betydligt mera nyanserat än 
som traditionellt varit fallet i behandlingssammanhang. Ett återfall 
behöver inte med självklarhet betraktas enbart som ett misslyckande. I 
vissa fall kan det snarare markera ett av många steg på en väg som 
innehåller rörelser både framåt och bakåt.  
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I Kurage-programmet har det förekommit såväl avhopp som återfall. När 
personer skrivits in i respektive ut ur programmet framgår i avsnitt 4. Vi 
har noterat att ett flertal av återfallen har kommit efter ungefär två års 
deltagande i programmet. Ett förhållande som givetvis kan ha flera olika 
orsaker och även bero på en ”falsk samvariation”. Men det kan också vara 
så att flera efter att ha deltagit under ett par år genomgår en särskilt känslig 
period; man har till fullo konfronterats med de svårigheter som det 
drogfria livet innebär, men ännu inte hunnit utveckla en trygg identitet 
som icke-missbrukare. Därtill kommer ångesten över vad man ställt till 
med under missbruksperioden. Om denna vår iakttagelse håller streck 
finns det anledning att vara särskilt observant på deltagare som varit med i 
ungefär två års tid i programmet. Under hösten 2004 och våren 2005 gäller 
det för de deltagare som skrevs in år 2002. 
 
Frågan om hur många deltagare som finns kvar i behandling efter en given 
tidsperiod, retentionen, hänger givetvis ihop med antalet återfall och hur 
de hanteras inom programmet. Retentionen är samtidigt ett grundläggande 
mått (vid sidan om bl a överlevnad) på framgång i behandlingsprogram. 
Kakko, m fl (2003) redovisar resultat i form av retention från den första 
kontrollerade studien i Sverige där Subutex använts. Bland de 20 personer 
som antagits till programmet fanns 15, d v s 75 procent, kvar efter ett år. 
Av kontrollgruppens 20 personer, som istället för Subutex fick placebo22 
var ingen kvar i programmet efter 2 månader. Romelsjö (2003) gör en 
första beskrivning av Subutex-behandling i Sverige, baserad på en 
enkätundersökning bland de drygt 10-tal enheter som använder Subutex i 
sina behandlingsprogram för heroinmissbrukare. Han konstaterar att 
”Mellan 40 och 70 procent av patienterna är kvar i behandling efter 12 
månader vid de flesta enheterna. För närvarande saknas närmare 
information om andra effekter av behandling” (s. 258). Som tidigare 
påpekat uttalar sig Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i sin 
kunskapsöversikt också positivt om Subutex (Buprenorfin). 
 
Av 28 inskrivna totalt sett finns i dagsläget 14 kvar i Kurage-programmet. 
Ytterligare 4 har lämnat programmet men är av tillgängliga uppgifter stabilt 
drogfria. Det innebär att Kurage-programmet också i relation till andra 
                                                 
22 Placebo innebär ett preparat som till det yttre liknar det medicinska preparat som prövas, men som 
inte innehåller den verksamma substansen.  
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behandlingsverksamheter i landet hävdar sig väl eller mycket väl. Samtidigt 
som retention i behandlingsverksamhet på längre sikt bör betraktas som ett 
medel snarare än ett mål. Den långsiktiga målsättningen är givetvis, i 
Kurage-programmet som i annan behandling, att deltagarna ska lämna 
programmet och stå på egna ben. Med den tidsperiod som hittills förflutit 
och med tanke på behovet av långsiktighet, ger retentionen ändå viktig 
information om att Kurage-programmet kan redovisa ett mycket bra 
resultat så här långt också i nationell jämförelse. 
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9. Sammanfattande slutsatser och värdering  
 
Rapporten har ur olika aspekter beskrivit Kurage-programmet som är ett 
samverkansprojekt mellan Avdelningen för Narkotika och Alkohol (ANA) 
vid socialtjänsten i Karlstads kommun och den psykiatriska öppenvården i 
Karlstad. Programmet har infogats i en samhällelig ram genom att vi 
redogjort för missbruk av beroendeframkallande medel och samhällets 
åtgärder mot missbruk. Kurage-programmets organisatoriska kontext och 
”inre arbete” har speglats i ett avsnitt. 
 
Det viktigaste kunskapsunderlaget till denna utvärdering kommer utan 
tvekan från de deltagare vi intervjuat återkommande under ca två års tid. 
De strukturerade KASAM-intervjuerna och öppna intervjuerna har tillfört 
en omfattande datamängd som underlag för vår analys. Resultatet 
redovisas utifrån två analysperspektiv, i redovisningskapitlet. 
 
Vår tanke är således att rapportens olika delar, var och en utifrån sina 
utgångspunkter, ska tillföra kunskap om Kurage-programmet. I detta 
avslutande avsnitt drar vi samman trådarna till några sammanfattande 
konklusioner. Vi värderar därmed också Kurage-programmet, som en del i 
det totala utvärderingsuppdraget. Denna sammanfattande värdering 
struktureras i ett antal rubriker med korta tillhörande texter. 
 
 
God retention 
 
Antal personer som kvarstannar i ett behandlingsprogram är ett viktigt och 
ofta använt mått på programmets kvalitet. Av de 28 personer som varit 
inskrivna i Kurage-programmet är det 18 som antingen finns kvar i 
programmet idag – november 2004 - (14 st) eller som lämnat det som 
drogfria eller för studier på annan ort (4 st). Vi bedömer detta vara ett 
mycket gott resultat. 
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Förbättrade KASAM-värden 
 
Ett över tiden stigande KASAM-värde innebär att känslan av sammanhang 
i tillvaron ökar, liksom förmågan att lösa problem och klara livets 
påfrestningar. Generellt sett har deltagarnas KASAM-värden på gruppnivå 
ökat under utvärderingstiden och trenden ser ut att vara stabil. 
Referenspunkter för att bedöma denna förändring saknas, men den 
markerar i varje fall en rörelse i rätt riktning. För några deltagare har 
KASAM-värdet inte ökat eller t o m minskat. 
 
 
Större spridning mellan deltagarna? 
 
Analysen av KASAM kan tyda på att spridningen mellan deltagarna ökat 
över tid. Detta kan i så fall tolkas som att de i olika stor utsträckning kan 
tillgodogöra sig det bio-psyko-sociala behandlingsinnehållet, men kan 
också ha sin grund i skillnader som fanns redan vid behandlingens början 
och som blir tydligare under tiden i programmet. Skillnaden kan också 
bero på andra faktorer. Vi ser den eventuellt ökade spridningen mellan 
deltagarna som ett observandum. 
 
 
Personlig och social nyorientering 
 
Det samlade analysresultatet visar tydligt att deltagarna i Kurage-
programmet befinner sig i en process av psykologisk och social 
nyorientering. Ofta innebär den en smärtsam konfrontation med den egna 
livshistorien. Den pekar samtidigt hän mot en möjlighet till en annan och 
eftersträvansvärd tillvaro, med mera stabila sociala förhållanden och ett 
personligt socialt nätverk. 
  
 
Stödet från programmet är avgörande 
 
I programmet får man den ”skyddade zon” som krävs för denna gradvisa 
nyorientering och förändring. Det individuella stöd och den trygghet i en 
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social gemenskap som deltagandet ger och som utgör programmets psyko-
sociala del betonas starkt av deltagarna. Programmets personal är viktiga 
som behandlare, som rollmodeller och – inte minst – som medmänniskor. 
 
 
Läkemedelsassisterad behandling en förutsättning 
 
I en mening centreras Kurage-programmet kring läkemedlet Subutex och 
de delar som har med kontroller och möjlighet till medicinsk vård att göra. 
Vi menar att programmet på ett helhetligt sätt införlivar den möjlighet 
som läkemedelsassisterad behandling för heroinmissbrukare öppnar. 
Kurage-programmet tillvaratar de möjligheter som Subutex-behandling ger. 
Den sentida behandlingsforskningen pekar f ö entydigt på att behandling 
för heroinmissbruk i många fall bör vara läkemedelsassisterad. 
 
 
Stöd och kontroll samverkar 
 
Idén bakom den läkemedelsassisterade behandlingsmodellen är att 
stödjande och kontrollerande mekanismer ska samverka. Att delta i 
programmet är samtidigt ett åtagande och ett personligt ansvar. Vi menar 
att Kurage-programmet håller en bra balans mellan krav och stöd. Bl a är 
detta en följd av att de anställda i projektet utgör en arbetsgrupp som 
fungerar väl tillsammans och har samarbetat länge. 
 
 
”Att blåsa upp ballongen inifrån” 
 
Kurage-programmet har få jämförelseobjekt i landet, även om man inte är 
helt ensam. I en mening är det ett pionjärarbete, genom att man bygger 
upp programmet samtidigt som det pågår. Nya erfarenheter tillförs och 
innehållet har efterhand förändrats för att bättre tillgodose deltagarnas 
behov. Det innebär också att verksamheten ibland varit utsatt för 
påfrestningar. Något som deltagarna på olika sätt märkt av och gett uttryck 
för. 
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Långsiktighet och uthållighet är avgörande 
 
All behandlingsverksamhet är långsiktig. När det gäller heroinmissbrukare 
gäller detta i särskilt hög grad. Kurage-programmet hade redan från början 
en jämförelsevis lång tidshorisont, som man dock redan fått flytta fram vid 
flera tillfällen. Ett långsiktigt löfte om närvaro till deltagarna och arbetsro 
för behandlingspersonalen framstår som särskilt viktigt i behandling av 
denna grupp missbrukare. 
 
 
Deltagargruppens karakteristika viktiga 
 
En viktig förutsättning för Kurage-programmets framgång är den omsorg 
som ägnas gruppens sammansättning. Programmet har förutsättningar att 
fungera endast om den är enhetlig i viktiga avseenden. Målgruppen måste 
alltså vara väl definierad, något som man med några få undantag lyckats 
med. Gruppen får inte heller vara alltför stor, eftersom grupp-
sammanhållning och vi-känsla då kan gå förlorad. Av samma skäl bör en 
god kontinuitet – så långt det är möjligt – upprätthållas. Det innebär bl a 
att nyantagningar bör förberedas noggrant. 
 
Sammantaget bedömer vi Kurage-programmet som en i allt väsentligt 
välfungerande behandlingsverksamhet för heroinmissbrukare som befinner 
sig i adaptionsfasen av sitt missbruk. De behandlingsresultat som kan 
uppvisas från den tid programmet bedrivits får bedömas som goda eller 
mycket goda. Verksamheten bör fortsätta och förändringar bör ske med 
varsamhet. Den bio-psyko-sociala behandlingsmodell som programmet 
bygger på synes fungera mycket väl. Behandlingsforskningen har kommit 
till likartade resultat beträffande andra program med överensstämmande 
innehåll. 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 

KASAM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervju …………………….. 
 

Datum……………………… 
 

Intervjuare………………….. 
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LIVSFRÅGEFORMULÄR 
 
Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga 
svar. Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 
7 är svarens yttervärden. Om du instämmer i det som står under 1 så ringa in 1:an. 
Om du instämmer i det som står under 7, så ringa in 7:an. Om du känner 
annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge endast 
ett svar på varje fråga. 
 
 
 
 
 
1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig? 
 
 1 2 3 4 5 6 7  
har aldrig      har alltid 
den känslan      den känslan 
 
 
 
 
2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, 

hade du då en känsla av att det 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
kommer säkert      kommer säkert 
inte att bli gjort      att bli gjort 
 
 
 
 
3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem 

som står dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
tycker att de är      känner dem 
främlingar      mycket väl 
 
 
 
 
4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring 

dig? 
 
 1 2 3 4 5 6 7  
mycket sällan      mycket ofta 
eller aldrig 
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5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du 
kände väl? 

 
 1 2 3 4 5 6 7 
har aldrig hänt      har hänt ofta 
 
 
 
 
6. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
har aldrig hänt      har hänt ofta 
 
 
 
 
7. Livet är: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
alltigenom      fullständigt 
intressant      enahanda 
 
 
 
 
8. Hittills har ditt liv: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
helt saknat mål      genomgående haft 
och mening      mål och mening 
 
 
 
 
9. Känner du dig orättvist behandlad? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
mycket ofta      mycket sällan/aldrig 
 
 
 
10. De senaste åren har ditt liv varit: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
fullt av förändring      helt förutsägbart 
utan att du visste       utan överraskande 
vad som skulle       förändringar 
hända härnäst     
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11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
helt       fullkomligt 
fascinerande      urtråkiga 
 
 
 
 
12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad 

du skall göra? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
mycket ofta      mycket sällan/aldrig 
 
 
 
 
13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
det går alltid att      det finns ingen lösning 
finna en lösning      på livets svårigheter 
på livets svårig- 
heter 
 
 
 
 
14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
känner hur      frågar dig själv  
härligt det är      varför du över huvud 
att leva      taget finns till 
 
 
 
 
15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
alltid förvirrande      fullständigt 
och svår att finna      solklar 
 
 
 
 
16. Är dina dagliga sysslor en källa till: 
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1 2 3 4 5 6 7 

glädje och djup      smärta och leda 
tillfredsställelse 
 
 
 
 
17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
fullt av förändring      helt förutsägbart och 
utan att du vet vad      utan överraskande 
som händer härnäst     förändring 
 
 
 
 
18. När något otrevligt hände tidigare brukade du: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
älta det om      säga ”det var det” 
och om igen      och sedan gå vidare 
 
 
 
 
19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
mycket ofta      mycket sällan/aldrig 
 
 
 
 
20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
kommer du       kommer det säkert 
säkert att fort-      att hända något som  
sätta att känna      förstör den goda 
dig väl till mods      känslan 
 
 
 
 
 
 
21. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 
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1 2 3 4 5 6 7 

mycket ofta      mycket sällan/aldrig 
 
 
 
 
22. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
helt utan mål      fyllt av mål och 
och mening      mening 
 
 
 
 
23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan 

räkna med? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
det är du säker      det tvivlar du på 
på 
 
 
 
 
24. Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att 

hända? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
mycket ofta      mycket sällan/aldrig 
 
 
 
 
25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en 

”olycksfågel”. Hur ofta har du känt det så? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
aldrig      mycket ofta 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 
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1 2 3 4 5 6 7 

du över- eller      du såg saken i dess 
undervärderat      rätta proportion 
dess betydelse 
 
 
 
 
27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga 

områden av ditt liv, har du då en känsla av att: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
du alltid kommer      du inte kommer att 
att lyckas över-      lyckas övervinna 
vinna svårig-      svårigheterna 
heterna 
 
 
 
 
28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt 

dagliga liv? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
mycket ofta      mycket sällan/aldrig 
 
 
 
 
29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
mycket ofta      mycket sällan/aldrig 
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1.   Har du under den senaste veckan träffat någon nära vän? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………   
 
 
 
2.   Har du under den senaste veckan gjort något som du tycker mycket om? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
 
 
3. Vad har varit det mest positiva/negativa som hänt dig under de senaste sex 

månaderna? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
 
 
 
4. Vad har varit det mest positiva/negativa med det här projektet/programmet 

hittills? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
 
 
 
                            Tack för din medverkan 
 
 




