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Formgivning: Impacta AB • Tryck: Sandvikens tryckeri, Sandviken, 2011.

FÖRORD
Fallen vi valt ut att presentera i denna rapport är riktiga 
exempel från vår vardag. Alla personer har själva valt att 
vara med i rapporten för att de tycker att subutexfrågan 
är viktig. Vi möter i våra föreningar berättelser som dessa 
varje vecka. 

Tyvärr verkar det inte finnas någon statistik eller forskning 
som beskriver verkligheten utifrån vårt missbruksnära per-
spektiv – därför har vi gjort den här rapporten.
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»EN B-ÅTTA kOsTADE 
BARA 150 kRONOR«

Joakim Elovsson
27 år
Örebro och Dalarna

Jag testade att röka hasch när jag var 11-12 år och var fosterhemsplacerad. Jag rökte 
till och med brass på skoltid. Jag fick flytta hem när jag var 14 år men det fung-
erade inte hemma så jag fick flytta till min brorsa. 

När jag bodde där rökte jag brass varje dag och började även ta amfetamin. Jag 
borde ha gått i skolan men jag var aldrig där. Jag gick på tjack (amfetamin) i un-
gefär två år. Sen, när jag var 16-17 år kom jag in på morfin och sen heroin som jag 
tog flera gånger i veckan. Då var jag 18 år.

Första gÅNgEN jag kom I koNtakt mEd subutEx var när jag var abstinent på 
heroin. Det fanns inget heroin i min hemstad och jag började bli desperat. En 
kompis till en kompis hade en subutex. Han sa att det var som heroin, så jag köpte 
den eftersom jag höll på att bli abstinent. Den var dessutom billig. En ”kabbe” 
(kapsel) med heroin kostade 500 kronor, men en ”b-åtta” subutex kostade då bara 
150 kronor.

Jag löste upp och injicerade halva ”b-åttan”. Alla abstinenssymptom upphörde. 
Jag kände att jag blev ”frisk” men zonkad. Och det kändes nästan som heroin. 

Efter detta gick jag över från heroin till subutex. Det var bra för det var billigare 
och ruset nästan lika. Totalt missbrukade jag subutex under 8-9 år.

Oftast kombinerade jag subutex och amfetamin, det blev en bra blandning 
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förtroende ökar får de med sig subutex hem. Det kan vara en tredagarsdos eller en 
veckodos. En del har då 14 subutextabletter i veckan. Meningen är att de ska ta t 
ex två ”åttor” (åttamilligramstabletter) om dagen. Men det gör de inte. De säljer 
typ sju av de 14 tabletterna för 300 kronor styck. Då har det 2100 kronor extra i 
veckan att spendera. De tar alltså själva en subutex om dagen. Det klarar de sig på. 
De behöver inte mer. Det skulle till och med räcka med en ”fjärdis” (en fjärdedels 
tablett) för att må bra. Det är så det ser ut. 

Subutex kan vara bra för några få. Jag har en kompis som gått på heroin i flera 
år. När han muckade senast kom han ut med subutexprogrammet i handen. Han 
skulle inte klarat sig utan. Nu kan han få struktur på livet. Men man borde bli 
urtrappad. Som det är nu finns inga som blivit urtrappade. Jag känner ingen. Men 
det kanske finns en på typ 80 personer. 

Några som absolut inte ska ha subutex är tjugoåriga snorvalpar som har knarkat 
”lyrica” (en nervmedicin som nyligen blivit narkotikaklassad). När jag var ung 
gjordes fem LVU-utredningar. Jag fick lämna urinprov men vad hände? Jag fick 
i bästa fall en utskällning. Jag har åkt dit för ringa narkotikabrott och fått böta 
10 000 kronor men vad hjälpte det? När jag varit på behandlingar har jag ofta sut-
tit och glidit igenom programmen. Så borde det inte fungera.

Subutex är en lätt väg för systemet.

tyckte jag. För mig som missbrukare var det en bra grund att stå på. Jag blev 
ganska känslokall och jävligt avstängd, vilket var vad jag ville. Jag ville inte känna 
någonting.

Jag tog 4-8 milligram subutex nästan varje dag. Jag fick också frågan om att ingå 
i ett subutexprogram men jag tackade nej eftersom jag inte ville behöva lämna 
rena urinprov.

Till slut blev jag dömd enligt lagen 
om vård av missbrukare. Jag har nog 
varit på 10 olika behandlingsomgångar. 
Ibland har det bara varit förvaring och 
ibland 12-stegsprogram.

Via min familj kom jag i kontakt med 
KRIS. Jag är inskriven i KRIS öppen-
vårdsprogram sen två månader tillbaka. 
Jag trivs här. Jag var inskriven här tidi-
gare också men då tog jag ett återfall 
med subutex.

Under mitt återfall konstaterade jag att det inte finns något heroin här längre 
och att priset på subutex har ökat – det kostar 2-300 kronor för en ”åtta” nu. Under 
återfallet tog jag subutex dagligen i fyra månader. 

sEN täNdE jag av FrÅN subutEx pÅ EgEN HaNd. Jag blev jättedålig. Jag fick ont 
i lederna, frossa och blev väldigt dålig i magen. Jag spydde och hade diarré. Blev 
deprimerad och kunde inte äta. Faktum är att jag bad om avgiftning några dagar 
efter att jag slutet med subutex. Men jag fick ingen. De tyckte jag klarat det värsta. 
De fattar inte skillnaden på att tända av från heroin och subutex. Subutexen tar 
ett par dagar innan den går ur kroppen och först då blir man riktigt sjuk. Jag var 
sängliggande 1-2 veckor sen blev jag bättre. 

Under alla år har jag köpt subutex av andra missbrukare som varit inskrivna 
i subutexprogram. Jag känner alltså ganska många. Programmet verkar vara en 
innegrej som missbrukare söker sig till. De yngre har kanske testat subutex några 
gånger sen fixar de in sig i programmet. Det där att man ska ha dokumenterat 
heroinmissbruk i flera år det finns inte längre. 

I programmet får de nya först en daglig dos på plats. Då kan de inte sälja. När 

»De fattar inte skillnaden 
på att tända av från heroin 
och subutex. subutexen 
tar ett par dagar innan 
den går ur kroppen och 
först då blir man riktigt 
sjuk. Jag var sängliggan-
de 1-2 veckor sen blev jag 
bättre.»
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»ETT MILLIGRAM  
sUBUTEX RÄCkER  
FÖR ATT VARA  
PÅVERkAD ETT DYGN«

Alexander Wolf
30 år
knarkat i: Boden, Malmö, Uppsala och stockholm
Drogfri tid: 2,5 år

Jag började dricka när jag var 13 år, började med hasch när jag var 15 och när jag 
var 16 använda jag amfetamin tillsammans med anabola. Fram tills jag var 23 år 
varvade jag sprit, amfetamin, ecstasy och opioider. 

I 20-årsåldern när jag studerade juridik i Uppsala fick jag ångestdämpande 
”benzo” (bensodiazepiner) och antidepressiva utskrivet av min läkare för att jag 
mådde dåligt. Jag hamnade också på psykakuten i Uppsala för ett trauma, som i 
grunden handlade om att min hundvalp dött, och fick då Xanor, som är kraftigt 
ångestdämpande. Jag visste egentligen att jag överdrev men jag vill inte ha någon 
obehaglig känsla. När något ”kändes” stod jag inte ut med mig själv och var glad 
att jag fick piller.  

Egentligen var hela mitt dåliga mående drogrelaterat. Det är ju självklart att 
man mår dåligt och får ångest om man är abstinent.

Xanor är väldigt effektiv. Det går inte att jämföra mesiga piller som Sobril eller 
Stezolid. När jag fick 6 milligram Xanor tog det bort alla negativa känslor. Efter 
en timme skulle hela min familj kunnat dö utan att jag hade gått under känslo-
mässigt. Min känsla var: Solen lyser – inte ute – men på mig.

När jag berättar det så här i efterhand låter det som mitt liv bara kretsade runt 
piller. Men faktum är att parallellt med detta levde jag ett normalt liv. Jag hade 
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klart huvudparten av det som säljs på Plattan. Heroin går knappt att köpa längre. 
Står någon med droger på sig så är det subutex eller benzo.

Det går heller inte att bli blåst eftersom man köper kartor eller askar med ori-
ginaltabletter. Såväl originalloggor som själva pillret lär man sig snabbt känna 
igen. Heroin däremot kan vara utspätt, av dålig kvalitet eller helt enkelt vara något 
annat.

Helt klart är att marknaden uppstod när folk började delta i subutexprogram-
men. Själv var jag lite misstänksam av mig och gillade därför inte Plattan. Jag åkte 

hellre till ”Subtorget” som det lilla torget ut-
anför Maria Beroendeklinik på Södermalm 
i Stockholm kallas. Där finns det alltid folk 
som säljer. I samband med utlämningsti-
derna på beroendekliniken är det en öppen 
marknad. 

Fördelen med att handla på Subtorget var 
att om polisen, som har en station runt hör-
net, kom så kunde de inte göra något. De 

som stod med tabletterna på sig kunde ju bevisa att de precis fått sin ranson på 
beroendekliniken. Så det kunde bara stå där i lugn och ro och göra upp affärer. 

Oftast sa jag att jag köper allt du har men vi får ta en tur med tunnelbanan så 
inte polisen tar mig.

En del av säljarna på Subtorget hade vecko- eller månadsranson. De kanske 
hade 7 eller 14 tabletter till salu.

Vid det här laget käkade jag också ”benzo” varje dag. Jag fick förskrivet av min 
läkare samtidigt som jag köpte extra. En av läkarna visste om att jag var missbru-
kare men de flesta läkare trodde att de gjorde gott och hjälpte mig med psykiska 
problem. Jag växlade först mellan ”benzo” och ”sub” men efter ett halvår kombi-
nerade jag dem.

Från den dagen jag startade kombinera dem hade jag hittat hem i livet med allt, 
tyckte jag. Jag behövde knappt någon sömn. Jag orkade arbeta 10-12 timmar. Jag 
kunde vara social och styra mitt mående.  Jag gick på krogen med vänner, hyrde ett 
hus och hade bil. Allt såg bra ut på ytan. Jag kände mig också som en rockstjärna. 
Jag var aldrig utan mina droger. Jag var inte hemlös och jag satt inte som en knar-
kare och stack mig i armarna med kanyler.

goda betyg från gymnasiet. Jag läste på juristlinjen på universitetet i Uppsala. Jag 
fick arbete i Stockholm som bolagsjurist innan jag avslutat studierna.  

År 2002 stöttE jag på subutex för första gången. Jag var med fyra andra kompisar 
i Uppsala för att köpa droger. 

Vår ”kran” sa att han hade en subutex. Det var en ”åtta” som var lite trasig. Jag 
hade ingen aning om var det var. Jag visste vad Temgesic var men riktigt starka 
opiater hade jag aldrig provat. Starka opiater var dyrt och inte så vanligt.

En av tjejerna i mitt sällskap hade kanske gjort tio behandlingar och var mer 
erfaren än jag. Hon och de andra sa att subutex var schysst. Att det var ”sånt” man 
gav till heroinister. De andra hade prövat innan. Vi var alla helt gränslösa när det 
kom till droger.

Vi köpte subetextabletten, för 500 kronor, för att ”splitta” den mellan oss. Jag 
tyckte det var ganska dyrt . Vi krossade den och delade upp den i små linor för att 
snorta dem – på samma sätt som man gör med kokain. Eftersom ingen av oss var 
ingådd på subutex behövdes inte så mycket. 

Efter en timme kom ett opiatrus jag aldrig tidigare känt. Det var så skönt. All 
oro, ångest, rädsla försvann. Jag mådde ännu bättre än på ”benzon”. Det låter helt 
konstigt men subutexen fick mig att spy och det var en härlig känsla. Det gick 
varma positiva rysningar i kroppen. Som när något kliar och man kliar på det och 
njuter. Jag mådde toppen och spydde i 12 timmar. Sen slutade jag spy och mådde 
toppen i 12 timmar till.

Efteråt ville jag så klart ha subutex fler gånger men det var inte helt enkelt att få 
tag i så det blev väldig sporadiskt. 

Min erfarenhet är att ett milligram subutex räcker för att vara påverkad i ett 
dygn. Men på slutet av mitt missbruk kunde jag ta 24 milligram med en gång utan 
att känna av det.

bara tvÅ År sENarE var det väldigt lätt att få tag i. Jag bodde då i ett hus i Stock-
holm tillsammans med några juristkompisar. Jag jobbade som bolagsjurist men 
var samtidigt kriminell - både med droger och annat.

På Plattan i Stockholm kostade en åtta (milligram) subutex 100 kronor då. Det 
fanns hur mycket som helst. Det gör det fortfarande, men priserna har ökat på 
grund av efterfrågan. Säljarna kan ta 200 kronor för en åtta idag. Subutex är helt 

»Jag åkte hellre till ”sub-
torget” som det lilla tor-
get utanför Maria Bero-
endeklinik på södermalm 
i stockholm kallas. Där 
finns det alltid folk som 
säljer. »
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Men jag behövde högre och högre doser av subutex för att det skulle fung-
era. Efter att ha använt subutex oavbrutet i ett år var receptorerna mättade. Det 
var fruktansvärt jag ville ju må bra varje dag. Plötsligt spelade det ingen roll hur 
mycket jag tog. Jag fick inget rus. 

Jag fick byta till en starkare opiat - morfin. Det kunde jag dessutom köpa billigt 
utomlands. ”Benzon” fortsatte jag med och subutex kunde jag ta som nödlösning 
om jag inte fick tag i morfin.

När jag blev utan ”benzo” fick jag dilirium. Först nu gick jag ner mig. Jag förlo-
rade allt – jobbet, mitt hem, familj och alla vänner. Jag åkte in och ut på sjukhus 
flera gånger för avgiftning. Men jag gjorde det inte helhjärtat eftersom jag inte 
ville sluta.

Jag höll på att dö av avtändningen.
Till slut åkte jag hem till min mamma i Örebro. Då fick det räcka. Jag hamnade 

på avgiftningen. På avgiftningen kom KRIS på besök. De var de första tillfrisk-
nade personer med beroende jag träffade som hade skapat sig ett annat liv. Efter 
avgiftningen åkte jag på behandlingshem, slussades ut och har nu varit drogfri i 
två och ett halvt år. Nu är jag på KRIS och är faktiskt lycklig sambo med tjejen 
från KRIS som besökte mig på avgiftningen.

»sÄLJARNA kAN TA 200 kRONOR FÖR 
EN ÅTTA IDAG. sUBUTEX ÄR hELT 
kLART hUVUDPARTEN AV DET sOM 
sÄLJs PÅ PLATTAN. hEROIN GÅR 
kNAPPT ATT kÖPA LÄNGRE. sTÅR NÅ-
GON MED DROGER PÅ sIG sÅ ÄR DET 
sUBUTEX ELLER BENzO.«
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»JAG TYCkTE sUBUTEX 
VAR BÄTTRE ÄN hEROIN 
EFTERsOM JAG BLEV 
MER PÅTÄND«

kim Mangos
31 år
knarkat i: Falkenberg och Oslo
Drogfri tid: 16 månader

Jag har knarkat sen jag var 14 år gammal. Min subutextid började år 2004. Då 
bodde jag i Falkenberg. Jag missbrukade heroin sen tidigare och började bli ”sjuk.”, 
abstinent alltså. Av min ”kran” fick jag köpa en subutextablett för 200 kronor. Jag 
tog halva. Tjugo minuter senare var jag helt ”frisk” - alla abstinenssymptom var 
försvunna.

Han som sålde tabletten till mig sa att jag skulle ”snorta” den sakta och gnugga 
näsan för att undvika illamående. Drar man för häftigt får man subutex i svalget 
och magen och blir illamående och spyr.

Jag tyckte genast subutex var toppen och frågade om jag kunde köpa av honom 
fortsättningsvis. Det kunde jag. Han var inskriven i subutexprogrammet och fick 
2-3 tabletter om dagen. Jag köpte 20 åttamilligrams subutex i månaden av honom. 
Det var halva hans dos. Han använde pengarna till att köpa heroin. Jag visste att 
han fick från subutexprogrammet, som var nytt då.

Jag tyckte subutex var bättre än heroin eftersom jag blev mer påtänd, piggare 
alltså. Inte lika ”såsig” som på heroin. Efter en vecka började jag injicera. Jag hade 
injicerat andra droger (amfetamin, heroin och morfin) sen jag var 18 år så det var 
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krogen varje dag. Jag tog hasch och tabletter och kokain på helgerna. Min mamma 
tog hand om min son.

Drygt fyra år senare var det dags för heroin igen. Jag tog en överdos och fick 
njursvikt. Jag låg på sjukhus i en och en halv månad och tappade 12 kilo i vikt. 

Trots den långa sjukhusvistelsen fortsatta jag med heroin. Det blev en överdos 
till. Som tur var fanns en tjej i lägenheten – hon räddade mitt liv. Hon ringde 
ambulans och fick instruktioner hur hon skulle försöka hålla igång mitt hjärta. 
När ambulanspersonalen kom gav de mig en motgiftsspruta men den hjälpte inte. 
Ambulanspersonalen sa att de lika gärna kunde dödförklara mig men gav mig en 
motgiftsspruta till. Då vaknade jag till liv. 

Idag är jag tacksam att jag LEvEr men då hindrade inte upplevelsen mig från 
att sticka och köpa ännu ett gram heroin. Men jag var lite rädd och slutade med 
sprutor och rökte istället heroinet på folie.

Drogerna gjorde mig aggressiv. När jag själv slagit en kille så att hans hjärta 
stannade fick jag en tankeställare. Jag ville inte dö. Jag ville leva. Jag insåg att 
antingen skulle jag döda någon och sitta i fängelse eller dö själv. Det fick mig att 
bestämma mig för att lägga av.

Jag ringde min bror Djem, som var ordförande i KRIS i Falkenberg, och bad 
om hjälp. Han sa att jag skulle komma hem. Jag köpte ”benzo” för att avgifta mig 
själv men det gick inte. När jag kom hem och blev abstinent körde brorsan mig 
till avgiftning. Där fick jag vara i två veckor, sen var jag på ett motivations- och 
utredningshem för nedtrappning av ”benzo” i fem veckor och därefter blev det 
behandlingshem i fyra månader. Efter det har jag arbetat ideellt med KRIS och 
nu har jag fått en anställning.

Nu tycker jag att subutex är fruktansvärt. Det ska inte finnas över huvud taget. 
Det är värre än heroin. De som får det kommer aldrig trappa ur det. Besattheten 
av kriminalitet ökar kopiöst eftersom man både blir mer koncentrerad och får ett 
rus.

Det går heller aldrig att bota subutexmissbruk med subutex. Det är en helt 
sinnessjuk idé. Och programmen läcker som såll. Den mesta subutexen i Sverige 
kommer från sjukvården. Jag vet att de jag köpte av fick från sina läkare. Det är så 
fritt. Det är så enkelt, tyvärr.

inte konstigt för mig att injicera. Jag löste upp 1-2 milligram, lika mycket som jag 
”snortat”, kokade det i en sked och injicerade.

Jag gick på det i ett halvår. Jag varvade med ”benzo” (bensodiazepiner) och am-
fetamin. Jag hade en rytm. Jag tog subutex i tre dagar och höll sedan upp i fyra.

Trots alla droger levde jag ett ordnat liv, utifrån sett. Jag hade inkomst och hade 
olika arbeten. Den här perioden hade jag arbetat på en kycklingfabrik men var 
också sjukskriven en period. Samtidigt som jag arbetade och drogade var jag ute 
och gjorde inbrott m.m. på nätterna. Subutexmissbruket förvärrade min krimina-
litet. Jag blev mer koncentrerad och iskall och vågade därför göra fler brott.

Efter ett tag blev det en period med mycket festande i min lägenhet. Till slut 
ringde grannarna socialen som kom på besök. Jag blev förbannad och kastade ut 
dem ur min lägenhet. Två månader senare försökte min flickvän ta livet av sig, i 
min lägenhet, med mina tabletter, samtidigt som hon var barnvakt till min son. 
Min son togs ifrån mig och fick flytta hem till sin mamma som inte var missbru-
kare då.

dE Här bLEv För myckEt För mIg. Jag ville inte längre ta subutex. Jag blev fruk-
tansvärt sjuk när jag tände av. Frossa, kramper i magen och benen, diarré etc. Det 
var sju resor värre att tända av från subutex än att tända av från heroin. Jag låg sjuk 
2-3 veckor. Jag käkade ”benzo” för att tända av och gick över till heroin.

Eftersom mitt liv inte riktigt fungerade nu fick jag och min son, som betydde 
och betyder allt för mig, vara på ett hem i 14 veckor. Sen fick vi flytta till ett famil-
jehem en period men det fungerade inte så bra. Jag blev hänvisad till öppenvård 
istället.

Jag tog återfall på subutex. Jag var alldeles väck. Men eftersom inga teststickor 
fanns för subutex klarade jag öppenvårdens urinprov. Sista dagen när jag skulle ta 
emot diplom för avslutad behandling var jag så påverkad att jag fick lämna ännu 
ett urinprov. När de sa att de skulle skicka det på analys så erkände jag att jag tagit 
subutex. Då fick jag för första gången ett erbjudande att åka på behandling. Jag 
gjorde så och stannade i tre och en halv månad. Sen tog jag återfall igen och skrev 
ut mig från behandlingen.

Jag flyttade till Oslo, till min mamma. Min son flyttade med mig dit. I Oslo 
fanns hur mycket subutex som helst. Det var ännu mindre kontroll där så subutex 
såldes överallt. Tabletterna kostade bara 100 kronor styck. Jag började festa på 
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»FÖRsTA  hALVÅRET 
sPYDDE JAG sOM EN RÄV 
VARJE GÅNG«

Mattias Gustafsson
20 år
knarkat i: Örebro

 
Jag blev omhändertagen enligt lagen om vård av unga (LVU) redan när jag var 

13 år. Jag hade testat att röka cannabis. Jag placerades då på behandlingshem ett 
par månader och blev sen placerad i hemmet med krav på att lämna urinprov på 
ungdomsenheten.

 När jag var 15 år började jag med subutex. Jag ville egentligen röka joint (can-
nabis) men eftersom det skulle synas på urinproven kunde jag inte det. Jag var 
hemma hos en några år äldre kompis som jag tidigare rökt cannabis tillsammans 
med. Just då kändes livet lite tråkigt och jag ville festa lite. Han hade subutex och 
sa att jag skulle känna mig som en gud om jag tog. Jag tänkte att det inte kunde 
vara någon större fara eftersom det var medicin från apoteket. Att jag dessutom 
skulle kunna lämna negativa urinprov på ungdomsenheten, eftersom de inte hade 
några teststickor för subutex, gjorde det till ett bra alternativ.

En halvtimme efter att jag tagit subutex svettades jag och mådde illa. Jag spydde 
men samtidigt mådde jag bra. Jag låg på golvet och njöt och spydde. Efter den 
första gången tog jag subutex varannan helg och ganska snart varje helg. Jag och 
min kompis delade på kostnaden. En ”åtta” kostade 200 kronor och räckte bra för 
oss båda. I början tog jag kanske ett milligram och sen blev det två milligram.

Första halvåret spydde jag som en räv varje gång. Ändå fortsatta jag ta det. Jag 
började kombinera med alkohol som gjorde effekten högre. När jag var 16 år hade 
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jag börjat ta subutex även på vardagar. Jag tog först varannan dag och sedan varje 
dag. Jag rökte cannabis ibland t ex på fredagar för då kunde jag ändå lämna rena 
urinprov på måndagar. Jag började även ta ”benzo” (bensodiazepiner).

Egentligen var jag ju tonåring och gick i skolan men jag var aldrig där. Jag kom 
dit kanske tre gånger i veckan, strax innan lunch. 

Jag har alltid varit väldigt liberal och snackat positivt om droger. Jag hade flera 
diskussioner med mina föräldrar om det. Jag hävdade att jag själv inte använde 
droger men tyckte det var okej om andra gjorde det. Nu tycker jag inte likadant 
längre. Nu tycker jag att de som tar droger ställer sig utanför samhället. Tar man 
droger får man trasiga relationer och det är fara för ens hälsa. 

När jag var 17-18 År FattadE mINa FöräLdrar att NÅgot var FEL igen när jag 
blev ”sjuk” - abstinent alltså. Jag hade tagit subutex varje dag. Först hade jag snor-
tat, men när jag var ungefär 18 år började jag injicera. Jag tog kanske 1-2 milligram. 
Antingen la jag lite av tabletten i pumpen och skakade den så att tabletten löstes 
upp med vattnet innan jag injicerade. Eller så löste jag upp den, filtrerade, drog 
upp i pumpen och injicerade. För min del tyckte jag att effekten blev högre om jag 
struntade i att filtrera men att biverkningarna kanske blev större.

Jag köpte hela tiden originaltabletter med svärdet på baksidan av tabletterna.  
Jag köpte av de som deltog i subutexprogrammet men jag vill inte prata om det.

Till slut blev jag LVU:ad igen. Jag blev efterlyst, eftersom jag tidigare åkt dit på 
olaga vapeninnehav, men jag lyckades hålla mig undan i tre månader. När polisen 
hittade mig blev det transport till avgiftningen. Men urinprovet var rent. Jag hade 
försökt avgifta mig med ”benzo”. Min tanke med att avgifta mig själv var att gå till 
socialtjänsten och bli av med LVU:n men polisen hittade mig innan.

Jag blev skickad till ett behandlingshem. Där var jag i sex månader. Sen kom jag 
till ett halvvägshus. Då återföll jag i missbruk. Blev efterlyst, hittad och skickad till 
behandling igen. Sen kom jag till ett annat halvvägshus. Men jag började knarka 
igen och blev efterlyst igen.

De sista månaderna missbrukade jag cannabis och subutex. Jag visste att KRIS 
fanns och bad socialtjänsten om att få göra öppenvård på KRIS. Jag tänkte göra 
en månad för att lugna ner socialtjänsten och min situation lite. Men på KRIS fick 
jag bra hjälp och fick  en plats på deras halvvägshus. Nu har det gått tre månader 
och huvudet har klarnat.

»NÄR JAG VAR 17-18 ÅR FATTADE MINA 
FÖRÄLDRAR ATT NÅGOT VAR FEL IGEN 
NÄR JAG BLEV ”sJUk” - ABsTINENT 
ALLTsÅ. JAG hADE TAGIT sUBUTEX 
VARJE DAG. FÖRsT hADE JAG sNOR-
TAT MEN NÄR JAG VAR UNGEFÄR 18 
ÅR BÖRJADE JAG INJICERA. JAG TOG 
kANskE 1-2 MILLIGRAM.«
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»sJÄLVkLART kNARkADE 
JAG ANNAT OCh sÅLDE 
sUBUTEXEN«

Ricard Rojnic
37 år
knarkat i: Göteborg, Malmö och stockholm.

Jag har missbrukat och varit kriminell i stort sett hela livet. När jag satt på min 
näst sista ”volta” (fängelsevistelse) var jag ganska trött på hela skiten. Jag hade gått 
på heroin i 14 år. Jag satt på Tidaholmsanstalten.  Jag hade varit drogfri på anstal-
ten och inte använt heroin på 16 månader. Jag hade rökt någon holk cannabis inne 
på anstalten men inte tagit heroin.  

När det närmade sig frigivning började både anstalten och frivården prata om 
substitutionsbehandling med subutex. Jag blev erbjuden att delta i programmet 
och tackade ja. Tänkte att det kanske var värt ett försök.

De körde mig med fångtransport di-
rekt till avdelning 369 på Östra sjukhu-
set i Göteborg. Som jag ser det ”tände 
de på mig”. Jag fick en halv ”åtta” (8-mil-
ligrams subutextablett) första dagen. 
Andra dagen fick jag en hel ”åtta”. Jag 
mådde riktigt dåligt de första dagarna. 
Efter 4-5 dagar var jag uppe i maxdos 
24 milligram. 

Jag ville ha mer. Mitt sug, samma som 
efter heroin, hade dragit igång med full 

»som jag ser det ”tände 
de på mig”. Jag fick en 
halv ”åtta” (8-milligrams 
subutextablett) första da-
gen. Andra dagen fick jag 
en hel ”åtta”. Jag mådde 
riktigt dåligt de första da-
garna. Efter 4-5 dagar var 
jag uppe i maxdos 24 mil-
ligram. Jag ville ha mer.«
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kraft. Likaså mitt kriminella tänkande. De gick inte med på att jag skulle få 32 
milligram. Jag ville ha så mycket som möjligt eftersom jag ville sälja såsom jag 
alltid gjort med heroin.

Jag stannade i programmet i sex månader. Självklart knarkade jag annat och 
sålde subutexen. Två av tre tabletter sålde jag. Jag gjorde en förtjänst på 12000-
13000 kronor varje månad. Jag försökte ta bara heroin på helgerna så jag kunde 
lämna ”rena” subutexprov i veckorna. 

De som skötte subutexprogrammet fattade varken att jag sålde eller att jag kros-
sade och ”snortade” tabletterna istället för att svälja dem.

EFtEr sEx mÅNadEr skrEv jag ut mig själv ur programmet. Jag gick direkt tillbaka 
till heroin. Det blev som vanligt. Jag hamnade i fängelse igen. En ”volta” jag kan-
ske sluppit om jag inte tackat ja till subutexprogrammet.

Nästa gång jag frigavs var jag drogfri. En vän till mig, som engagerat sig i KRIS, 
stöttade mig och jag fick jobb och har varit drogfri sen dess.

Jag tycker subutexprogrammen är rena rama skiten. Man blir som en tredje 
klassens pundarhund. Om man böjer på nacken och pissar inför sjukvårdsperso-
nalen får man piller. Det får en att känna sig helt värdelös. 

Jag fick hämta mina piller varje vardag. På fredagar fick jag piller för tre dagar 
som jag skulle ta under helgen. Det var inte tal om att man skulle få samtals-
hjälp eller någon terapeutisk behandling. Man väntade på sköterskan sen gick 
man därifrån.

»JAG TYCkER sUBUTEXPROGRAMMEN 
ÄR RENA RAMA skITEN. MAN BLIR 
sOM EN TREDJE kLAssENs PUNDAR-
hUND. OM MAN BÖJER PÅ NACkEN 
OCh PIssAR INFÖR sJUkVÅRDsPER-
sONALEN FÅR MAN PILLER. DET FÅR 
EN ATT kÄNNA sIG hELT VÄRDELÖs.«
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sLUTsATsER

Genom alla subutexmissbrukare och deltagare i subutexprogram vi mött och ock-
så av fallen i den här rapporten drar vi följande slutsatser:

1. subutExprogrammEN LäckEr som sÅLL tILL mIssbruksmarkNadEN! 
Missbruksutredningen har gjort fel analys när de påstår att läckage är en 
marginell företeelse.

2. mÅNga gÅr FrÅN subutEx tILL HEroIN! Meningen med subutexpro-
grammen var att bota heroinmissbrukare genom att få dem att sluta 
med heroin och börja med subutex. Det har blivit tvärtom. 

3. subutEx ökar dEN ENskILdEs mIssbruk gENom att maN FÅr mEr 

kNark För pENgarNa! På den illegala marknaden är subutex mycket 
billigare än heroin. Har man t ex 1000 kr att köpa knark för får man 
betydligt fler doser subutex än heroin för pengen.

4. subutEx mINskar INtE drogdödLIgHEtEN! Trots den generösa för-
skrivningen av subutex har den narkotikarelaterade dödligheten ökat. 
Trots det är ett av subutexförespråkarnas (och missbruksutredningens) 
huvudargument för att öka tillgängligheten att det skulle minska död-
ligheten.

5. dEt är FEL att dE mEd mEr äN Ett Års drogFrIHEt pÅ aNstaLtEr 

sätts IN pÅ subutEx! Det är oetiskt och varken medicinskt eller socialt 
motiverat att sätta intagna med lång dokumenterad drogfrihet på subu-
tex inför frigivning. 

6. subutExprogram vId FrIgIvNINg är brotts- ocH mIssbruksskapaN-

dE. Vår erfarenhet är att interner som får subutex vid frigivning leds 
tillbaka till drogmissbruk och kriminalitet av programmen. 

7. kravEt pÅ dokumENtErat HEroINmIssbruk EFtErLEvs INtE! Vår erfa-
renhet visar att både ungdomar och vuxna med kort, icke-dokumenterat 
missbruk eller missbruk av annat än opiater skrivs in i subutexprogram-
men. 

8. varkEN kommuNEr ELLEr LaNdstINg ErbjudEr avgIFtNINg ELLEr 

urtrappNINg FrÅN subutExprogrammEN! Missbruksutredningen 
talar om subutex som livslång medicinering. Att sätta missbrukande 
20-åringar på livslång beroendeframkallande medicinering utan möj-
lighet till urtrappning är inte etiskt försvarbart. 

9. HEroINmIssbruk är ENkLastE sättEt att sLuta mEd subutEx. Flera 
beroendeläkare har uppgett till oss att det krävs 6-18 månader för att 
trappa ur subutex. Missbruksutredningen menar att subutex är en livs-
lång behandling. Vår erfarenhet är att de som vill sluta med subutex 
enklast gör det genom att börja missbruka heroin och sedan tända av 
från heroinet. Det är alltså en kortare och lindrigare plåga att sluta med 
heroin än med subutex.

10. säNkt ÅLdErgräNs är FEL väg att gÅ! Missbruksutredningen föreslår 
sänkt åldergräns i subutexprogrammen, från 20 till 18 år. Hur ska en 
knarkande tonåring kunna förstå innebörden av en livslång medicine-
ring? Alla andra behandlingsmetoder har knappast uttömts om någon 
”bara” är 18 eller för all del 20 år. Höjd åldergräns för subutex är ett bättre 
förslag.

11. rEgLErNa om subutEx I traFIkEN är okLara! Den som har recept på 
subutex får köra bil. Den som kör bil med illegal subutex döms för drog-
fylla. Ingen med subutex i kroppen borde få köra bil.  

12. subutExprogrammEN mINskar INtE krImINaLItEtEN. Ett av syftena 
med subustitutionsbehandling är att minska narkomaners kriminalitet. 
Vår erfarenhet är att subutexprogrammen dels skapar illegal försäljning 
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av subutex, dels skapar subutexmissbrukare, utanför programmen, som 
måste finansiera sina subutexinköp med kriminalitet. Det är ur ett rätts-
ligt perspektiv ingen skillnad på illegal försäljning av heroin och illegal 
försäljning av subutex. Och inte heller på stölder för att köpa heroin el-
ler stölder för att köpa subutex. Den totala mängden brott minskar inte 
när nya kriminella missbrukare uppstår i kölvattnet av programmen.

13. subutExprogrammEN brytEr INtE dEN krImINELLa LIvsstILEN. När 
man deltar i programmen bryter man inte kontakten med sina krimi-
nella kompisar eller med den kriminella missbruksmiljön. Vår erfaren-
het är att bättre resultatet uppnås om den som vill sluta vara kriminell 
missbrukare byter till en hederlig och drogfri livsstil som förutsätter ett 
avståndstagande till den kriminella missbruksmiljön.

14. dEt gÅr INtE att bota subutExmIssbruk mEd subutExprogram. 

Missbruksutredningen föreslår att subutexprogrammen ska vara öppna 
även för subutexmissbrukare. Det kommer aldrig att fungera. Det är 
som att försöka bota en alkoholist med alkohol. 

15. FLEr barN Föds mEd drogabstINENs. Kvinnor som använder heroin 
får nedsatt fertilitet. Subutex har inte den effekten vilket medför att ju 
mer subutex som används desto fler barn föds med abstinensproblem. 
Det är även vetenskapligt oklart vilka långtidseffekter opiater under 
graviditet kan ge hos barn.

I dEN Här rapportEN Har vI vaLt att FokusEra pÅ dE FELsLut ocH probLEm 

som överförskrivningen av subutex har skapat. När det gäller det offentligas stra-
tegi för att minska narkotikamissbruket finns självklart mycket mer att diskutera 
än subutex.

Vår erfarenhet är t ex att flest avgiftningar (från alla typer av droger) sker i häk-
ten. En viktig del i strategin mot missbruk är därför kriminalvårdens och polisens 
arbete. Vår erfarenhet är också att socialtjänstens situation ibland är omöjlig. Ib-
land präglas den av inkompetens och naivitet, ibland av uppgivenhet och ibland av 

bristande resurser. Alla varianter är lika illa i arbetet mot missbruk.
Vi som före detta missbrukare och kriminella är idag tacksamma över att det 

offentliga inte gav upp hoppet om oss. Många av oss har prövat många olika be-
handlingsmetoder, vi har hatat polisen som jagat och spanat på oss, vi har legat i 
celler på häkten och fängelser och mått dåligt av abstinens, vi har bett, bönat och 
bråkat hos socialtjänsten för att få bidrag, boende, behandling m.m. Vi har också 
ofta känt oss som hopplösa fall. Idag menar vi att alla dessa insatser för oss spelade 
roll. Vi gick inte under och till slut blev vi drogfria och hederliga och kan arbeta 
och fungera i samhället som alla andra.

Utifrån vår egen erfarenhet tycker vi missbruksutredningen är på fel spår när 
den valt att fokusera på heroinister. Utredningens egen statistik visar att antalet 
amfetaminister är större och att cannabis är den vanligaste drogen. Hittills har de 
med ett långt missbruksliv till slut blivit heroinister men det är ett misslyckande 
för samhället varje gång vi inte lyckats stoppa missbruket i ett tidigare skede. Där-
för borde utredningen lagt större fokus på hur vi ska lyckas med behandlingen av 
cannabis-, amfetamin- och subutexmissbrukare.

Vi är också oroade över att universallösningen för allt fler och allt yngre miss-
brukare (oavsett tidigare missbruk) blir subutexprogram. Det kommer innebära 
att behandling som syftar till att helt befria personer från missbruk och beroende 
konkurreras ut. Som vi ser det har i praktiken, i många kommuner, redan mång-
falden av behandlingsmetoder minskat. 

Utredningen ställer också sitt hopp till att ytterligare läkemedel ska utveck-
las. Kortsiktigt är läkemedelsprogram en billig lösning men långsiktigt kommer 
det bli tvärtom. En ny uppmärksammad vetenskaplig rapport i England, där de 
kraftigt ökat förskrivningen av subutex och metadon har konstaterat att det blivit 
väldigt dyrt. De enda som tjänar på att en allt större grupp innevånare är beroende 
av läkemedel, att antalet missbrukare inte minskar och att narkotikadödligheten 
fortsätter att öka, är läkemedelsindustrin.
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En rapport från   och

Kim Mangos:
– Jag har knarkat sen jag var 14 år gammal. Min subutextid 
började år 2004. Då bodde jag i Falkenberg. Av min ”kran” 
fick jag köpa en subutextablett för 200 kronor. Jag tog halva.

Alexander Wolf:
– Helt klart är att marknaden uppstod när folk började delta i 
subutexprogrammen.
Det går heller inte att bli blåst eftersom man köper kartor 
eller askar med originaltabletter. Såväl originalloggor som 
själva pillret lär man sig snabbt känna igen. Heroin däremot 
kan vara utspätt, av dålig kvalitet eller helt enkelt vara något 
annat. 

Joakim Elovsson:
– Programmet verkar vara en innegrej som missbrukare söker 
sig till. De yngre har kanske testat subutex några gånger sen 
fixar de in sig i programmet. Det där att man ska ha doku-
menterat heroinmissbruk i flera år det finns inte längre.

Kim, Alexander och Joakim är tre av de personer som valt att 
ställa upp i denna rapport och berätta om sina erfarenheter 
av hur ”medicinen” subutex missbrukas.

I rapporten kan du också ta del av de slutsatser som KRIS 
och Unga KRIS dragit av sitt dagliga arbete med missbrukare 
och kriminella.
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