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Sammanfattning  
Bakgrund: Heroin är en opiat ursprungen från opiumvallmon och är starkt förknippad med 

beroende och död. När heroin och andra kortverkande opiater binder in till μ-opioidreceptorer i 

hjärnan sker en ökad frisättning av signalsubstansen dopamin och en stark känsla av eufori infinner 

sig. Vid upprepat intag sker förändringar i hjärnan; belöningseffekten minskar medan 

antibelöningseffekterna ökar och cravings och abstinensymptom blir allt tydligare vid frånvaro av 

drogen. Vid läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO) används förutom 

psykosocial behandling även långverkande opioider såsom opioidagonisten metadon och den 

partiella opioidagonisten buprenorfin, för att återställa homeostasen och reducera cravings och 

abstinenssymptom som opioidberoendet har skapat. Metadon är effektivt vid beroendebehandling 

men dess risker begränsar dess användning. Buprenorfin har lägre överdospotential men eventuellt 

sämre effekt än metadon. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka skillnad i effekt 

mellan buprenorfinpreparat och metadon vid behandling av opioidberoende. Metod: Arbetet är en 

litteraturstudie baserat på fem vetenskapliga studier vilka har erhållits via sökning i PubMed samt 

Cochrane Library. De aspekter som avhandlats är; fullföljande och retention av behandling, 

samtidigt sidomissbruk av opiater samt allvarliga incidenter och biverkningar. Resultat: De 

inkluderade studierna i denna litteraturstudie visade att metadon är bättre på att bevara patienter i 

behandling medan buprenorfin mer effektivt kan minska sidomissbruket av opiater. Ju högre doser 

som användes, desto fler deltagare stannade kvar i behandling och desto färre urinprover 

rapporterades positiva för sidomissbruk av opiater. Få allvarliga incidenter rapporterades från 

studierna. Slutsats: Både metadon och buprenorfinpreparaten har sina för- och nackdelar.  Då 

behandling med metadon tidigare bevisats vara mer riskfyllt bör buprenorfinpreparaten utgöra 

förstahandsval, men vid otillräcklig effekt bör byte till metadon ske. Detta överrensstämmer med 

riktlinjerna i Sverige idag. Dock tycks det finnas anledning att i framtida studier undersöka dos-

effekt-samband för både dessa preparat, samt också att fokusera på den initiala fasen vid 

behandling med buprenorfin.  
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ABSTRACT 

 

Background: Heroin is an opiate from the opium poppy which is strongly associated 

with dependence, overdose and death. When heroin and other opiates binds to the μ-

opioid receptors located in the brain, dopamine is released from the ventral tegmental 

area and a strong feeling of euphoria arises. Continuous intake of opioids cause 

changes in the brain and the feeling of euphoria will be less distinct during drug 

intake. Instead, cravings and abstinence, will be more distinctive in absence of the 

drug and causes drug-abusers to continue to use the drug. The cravings and 

abstinence is due to an overactive HPA-axis and amygdala. This overactivity can be 

reduced by treatment with long lasting opioids that is used in treatment of opioid 

dependence. The development of opioid maintenance treatment started in the US 

during the early 1960s. A few years later, opioid dependent people could join the 

first opioid maintenance treatment program in Uppsala, Sweden. The opioid 

maintenance treatment involves both pharmacological and psychosocial treatment. 

There are two main substances available for opioid maintenance treatment in 

Sweden: methadone, a full μ-opioid receptor agonist and buprenorphine, a partial μ-

opioid receptor agonist. Methadone has been proven to be very efficacious treating 

opioid dependence. However, the risk of overdose leading to respiratory depression, 

limits its usefulness. Buprenorphine on the other hand, has a lower risk of toxicity 

but may not have same efficacy as methadone.  
Aim: The purpose of this literature study is to examine the efficacy of buprenorphine 

versus methadone among patients in opioid maintenance treatment.  

Methods: Five different randomized, controlled trials were selected from PubMed 

and The Cochrane Library to be included in this literature study. To limit this degree 

project, four variables was selected: completion and retention in treatment, use of 

illicit opiates during treatment and adverse events associated with treatment 

medication.  

Results: According to the findings in the five studies, methadone can be considered 

as a better option than buprenorphine when it comes to retaining participants in 

treatment. However, buprenorphine is somewhat more effective reducing the illicit 

use of opiates. When both methadone and buprenorphine were used in higher doses, 

more participants stayed in treatment. Also, higher doses were associated with a 

lower portion of urine samples positive for illicit opiates. Few adverse events were 

documented from the studies.  

Conclusion: Both methadone and buprenorphine have advantages and 

disadvantages. Since treatment with methadone is more perilous, buprenorphine 

should be considered as first-line treatment. But if the clinical effect remains 

insufficient, a transition to methadone treatment should occur, all according to the 

guidelines of opioid maintenance treatment in Sweden. However, future studies 

should consider evaluating the relationship between dose and effect of buprenorphine 

and possibly also methadone. Furthermore, more focus should be added on the 

initiation phase of treatment with buprenorphine.     
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INTRODUKTION  

 

 

Opiumets historia, utveckling och tillhörande definitioner 

 

Opium utvinns ur opiumvallmons, Papaver somniferum, frökapsel i form av torkad 

mjölksaft (1, 2) och är en av de äldsta substanserna som människan har använt sig av 

för att lindra ångest och smärta samt för att skapa välbefinnande. Så tidigt som 3000 

år f. Kr började opiumvallmon odlas av sumererna (2), men numera odlas växten 

främst i Afghanistan, Pakistan och Sydostasien (1). 

 

Under 1800-talet lyckades forskare isolera opiumets mest effektiva och vanligast 

förekommande beståndsdel, morfin. Morfin började användas i stor utsträckning 

inom medicinen mot svåra smärtor. Substansen visade sig dock vara väldigt 

beroendeframkallande och morfinmissbruk utbredde sig i samhället. Forskare 

försökte framställa en annan substans med morfinets smärtstillande egenskaper, men 

utan den beroendeframkallande effekten (2).  

 

Ett av de första preparaten som framställdes var ett vitt och finkornigt pulver, heroin, 

som år 1899 lanserades som ett botemedel mot morfinmissbruk. Heroin utvinns ur 

morfin i två steg: först upphettas morfin med ättiksyraanhydrid så att en brun 

heroinbas bildas. Heroinbasen upphettas därefter med saltsyra varpå rent heroin 

framställs. Tyvärr visade sig heroin vara en ännu mer beroendeframkallande än 

morfin (2) och har sedan sin upptäckt varit det dominerande illegala 

missbrukarpreparatet inom opiatgruppen (1). Efter heroinets uppkomst har flera olika 

smärtstillande preparat med morfinliknande egenskaper framställts, men inte hos 

något utav dessa har den beroendeframkallande effekten kunnat eliminerats (2).  

 

Under senare år, 2000-talets början, visar siffror att det odlas dubbelt så mycket 

opium som det behövs för att täcka sjukvårdens behov av smärtstillande läkemedel 

såsom morfin och kodein. Överskottet blir illegalt heroin (3), vilket genom åren har 

lett till att miljontals liv förorsakats (2). Förutom överdoser associeras 

heroinberoende med allvarliga infektioner såsom sepsis och infektioner med human 

immunodeficiency virus (HIV), hepatit B och C (4). Drygt 1,3 miljoner människor i 

Europa (0,4% av befolkningen) missbrukar opioider (5). I Sverige har den 

narkotikarelaterade dödligheten minskat, men är fortsatt hög. Av de 590 

narkotikarelaterade dödsfallen som inträffade 2016 var över 90% utav dessa 

opioidrelaterade, jämfört med 60% 2005. Allt fler av de narkotikarelaterade 

dödsfallen orsakas idag på grund av bruk av flera olika substanser, så kallat 

blandmissbruk (6).  
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Opiater, opioider och opioidreceptorer  

 

Opiater är det gemensamma namnet för de naturliga ämnen som har sitt ursprung 

från vallmoblomman och som binder till opioidreceptorer. Morfin, kodein, opium 

och heroin är exempel på opiater (1, 2). Opioider är det övergripande begreppet och 

syftar till samtliga substanser som binder in till opioidreceptorer och framkallar 

morfinliknande effekter (7). Opiater är således opioider, men inte tvärt om. Andra 

exempel på opioider är metadon, buprenorfin, fentanyl, och tramadol (2). Endogena 

opioida peptider, såsom endorfin, enkefalin och dynorfin är också exempel på 

opioider (1, 2, 4).  

 

Definitionen av en opioidreceptor är att dess aktivitet är reversibel med 

opioidantagonisten naloxon. Fyra olika typer av opioidreceptorer har identifierats hos 

människan. μ-, δ- och κ-opioidreceptorerna räknas som de tre klassiska subtyperna. 

Utöver dessa finns även den senast identifierade nociceptinopioidreceptorn, ORL1 (1, 

7). Opioidreceptorerna är frekvent förekommande i hela centrala nervsystemet 

(CNS) med högst densitet i limbiska systemet och associerade områden. 

Receptorerna återfinns också till viss del i mag-tarmkanalen och i ögonen (2). 

Samtliga fyra sorter av opioidreceptorerna tillhör familjen Gi/Go-proteinkopplade 

receptorer vars aktivering leder till inhibering av adenylatcyklasaktivitet i cellen. Den 

efterföljande minskningen av cykliskt adenosinmonofosfat (cAMP), efflux av 

kaliumjoner samt inhibering av spänningsstyrda kalciumkanaler i membranet skapar 

en hyperpolarisation i nervcellen varpå inhibering av nervsignalering sker (8).   

 

Olika opioider binder in med olika affinitet till dessa opioidreceptorer. Beroende på 

vilken subreceptor som stimuleras erhålls olika effekter (7). Stimulering av μ–

opioidreceptorerna svarar främst för den analgetiska effekten och det är också dessa 

subreceptorer som har störst betydelse för missbruk och beroende av opioider. Även 

andningsdepression, förstoppning, eufori och sedation kan uppstå. Vid aktivering av 

δ- och κ-opioidreceptorerna uppnås, till viss del, också smärtlindring. En stor nackdel 

med att stimulera κ-receptorer är att de kan leda till kraftig dysfori och 

hallucinationer samt även sedation (1, 7). ORL1-receptorn leder vid aktivering till 

katatoni. Aktiveringen kan även leda till analgesi, men samtidigt också motverka 

analgetiska effekter från μ-opioidreceptoragonister (7). 

 

 
Missbruk och beroende  

 

Termen missbruk innebär droganvändning som leder till negativa konsekvenser, inte 

sällan av social karaktär; kriminalitet och impulsiva handlingar samt oförmåga att 

sköta sitt arbete (1). Beroende syftar däremot till svårare tillstånd där biologiska 

komplikationer såsom abstinensbesvär, tolerans och craving (sug efter droger) 

tillkommit (1). Risken för att utveckla opiatberoende är en komplex blandning av 

genetiska, farmakologiska och miljömässiga faktorer (2, 9). 
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För att diagnosticera beroende finns det idag två olika diagnostiska system; 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

(ICD) utgivet av Världshälsoorganisationen (WHO) samt Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM) utgivet av American Psychiatric Association 

(APA) (2). ICD är det diagnossystem som främst används inom den svenska hälso- 

och sjukvården medan DSM mest används inom forskning och psykiatrisk 

verksamhet. Båda systemen bygger på att ett antal olika kriterier ska uppfyllas för att 

diagnosen beroende ska kunna fastställas (10). Enligt DSM ska tre av sju kriterier 

uppfyllas under en period på tolv månader. De sju kriterierna är: utveckling av 

tolerans, abstinensbesvär när drogen inte tillförts, intag under längre tid eller intag av 

större mängd än vad som avsågs, en önskan om eller misslyckade försök till att 

minska intaget av drogen, att en stor del av livet ägnas åt att skaffa och konsumera 

drogen, fortsatt användning av drogen trots uppkomst av psykiska eller kroppsliga 

skador  och slutligen att sociala eller yrkes- och fritidsmässiga aktiviteter försummas 

(10). Mellan de två diagnostiska systemen förekommer en god samstämmighet 

avseende kriterierna för diagnosen beroende (2).  

          

   

 

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende  

 

Socialstyrelsens definition av läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende 

(LARO) lyder enligt följande: ”Med läkemedelsassisterad behandling vid 

opiatberoende avses behandling med metadon eller andra läkemedel som utgör 

narkotika.” (11). LARO benämns ibland också som substitutionsbehandling eller 

underhållsbehandling (2). Förutom farmakologisk behandling ska LARO även 

innefatta psykosocial behandling vilken ska utgå ifrån den specifika patientens behov 

(12).  

 

Opioidberoende kan, precis som diabetes och hypertoni, betraktas som en kronisk 

och remitterande sjukdom. Blir personer med beroendeproblematik utan behandling, 

alternativt får behandling utan effektivitet, kommer i stort sett alla patienter drabbas 

av återfall inom ett halvår (4). Däremot har effektiv behandling av sjukdomen visat 

sig leda till ökad social funktion och kvarstannande i behandling samt minskat 

missbruk, kriminalitet och mortalitet (13, 14).  

 

 

Uppkomsten och utvecklingen av LARO 

 

LARO har sina rötter i USA där Vincent Dole och Marie Nyswander vid 

Rockefelleruniversitetet startade det allra första metadonprogrammet år 1962. 

Tillsammans konstaterade Dole och Nyswander att tillförsel av den långverkande 

opioiden metadon till heroinberoende personer kunde dämpa och till och med 

eliminera suget efter heroin (2). De heroinmissbrukande personerna kunde utan 

större svårigheter se sina missbrukande vänner injicera heroin utan att själva bli 

sugna och om de ändå tog heroin upplevde de ingen eufori då detta lyckorus 



  
 

10 

blockerades av metadonet (15). Efterföljande utvärderingar visade att denna form av 

underhållsbehandling var säker för patienterna och att patienterna dessutom inte 

upplevde abstinensbesvär. Detta lyckade resultat medförde att metadon blev 

förstahandsval vid behandling av heroinberoende och kort därefter gjordes en snabb 

och betydande utbyggnad av behandlingsprogram runt om i USA (2). Det dröjde inte 

länge förrän behandlingsmetoden och verksamheten för att behandla heroinberoende 

nådde Sverige. 1966 startade Lars-Magnus Gunne upp Uppsalaprogrammet: ett 

nationellt program för oral metadonbehandling hos personer med opioidberoende. 

Uppsalaprogrammet är ett av de äldsta metadonprogrammen i världen (2).  
 

Massiva debatter och protester mot den svenska metadonbehandlingen uppstod på 

70-talet och krav ställdes på att metadonprogrammet skulle avvecklas. Motståndarna 

kritiserade att behandlingen gick ut på att ge läkemedel istället för att använda 

psykoterapeutiska behandlingsalternativ. Detta gick så långt att metadonprogrammet 

gjorde ett intagningsstopp 1979 för att låta Socialstyrelsen utvärdera resultaten av 

verksamheten. Behandlingen godkändes slutligen av Socialdepartementet, dock med 

reservationer om att endast 150 patienter fick behandlas i Uppsala. År 1983, när 

HIV/aids upptäcktes i Sverige, förändrades kritiken och stödet för 

Uppsalaprogrammet började växa igen. Detta ledde till ett återstartande av 

metadonprogrammet året därpå (2). Trots stark evidens (13, 14) förekommer 

fortfarande viss kritik mot LARO. Centralt för kritiken är att de läkemedel som 

används i behandlingen är narkotikaklassade och i sig beroendeframkallande (2). 

Kritikerna hävdar även att substanser läcker ut i samhället (2, 16). Detta ställer 

återigen krav på läkemedelsfria behandlingsalternativ (2). Evidensen för att 

opiatberoende effektivt skulle kunna behandlas med enbart psykosocial behandling, 

eller med läkemedel som inte är opiater, är dock svag (14, 17).  

 

 

Reglering av LARO  

 

LARO tillhör den specialiserade beroendevården och verksamheten regleras genom 

”Gemensamma Författningssamlingen”, HSLS-FS 2016:1 (12). För att få ta del av 

LARO måste patienten fyllt 20 år, men kan om särskilda skäl föreligger få ta del av 

behandlingen även vid yngre ålder. Läkaren som ordinerar behandlingen måste ha 

specialistkompetens inom beroendemedicin eller psykiatri. Läkaren ska dessutom ha 

bedömt att patienten i fråga har haft ett opioidberoende sedan minst ett år tillbaka. 

Utöver detta krävs också att den vårdenhet där läkaren är verksam är anmäld till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), avseende att vårdenheten erbjuder 

läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (12). Läkaren ska tillsammans 

med patienten göra upp en plan för behandlingen. Planen ska bland annat innehålla: 

vilka behandlingsåtgärder som ska vidtas samt i vilken ordning de ska ske, vilka mål 

och delmål som finns med behandlingen, vilka medicinska kontroller som ska 

genomföras och vilka särskilda villkor som gäller för behandlingen (12). Under de 

tre första månaderna av behandlingen ska läkemedlen iordningsställas och 

överlämnas av hälso-och sjukvårdspersonal till patienten som därefter intar sin 

behandlingsdos under uppsikt av personalen. Allt detta sker vid den vårdenhet där 



  
 

11 

behandlingen har påbörjats. Fortlöper behandlingen bra under de inledande 

månaderna och om resultatet har varit stabilt får patienten därefter självständigt 

hantera sina läkemedel i större utsträckning. Detta sker efter att läkaren gjort en 

bedömning huruvida det finns risk för att patienten hanterar sina läkemedel olämpligt 

eller överlåter dem till någon annan (12). 

 

 

LARO i dagens Sverige  

 

Sedan uppstarten av Uppsalaprogrammet på 60-talet har det skett en del 

förändringar. LARO erbjuds fortfarande endast vid vissa vårdenheter i Sverige, så 

kallade LARO-verksamheter (11). I mars 2018 fanns 177 LARO-verksamheter i 

Sverige (18). Taket på att max 150 personer fick behandlas för sitt opioidberoende 

har efter 1983 höjts totalt sex gånger. 2005 upphörde taket helt varefter det har skett 

en successiv ökning av antalet patienter i behandling (19). 2017 var 3679 patienter 

inskrivna för behandling (5) och merparten, 70%, av de inskrivna var män (11). 

Medianåldern 2013 var 42 år (19). Behandlingen pågår ofta under lång tid. 2013 

hade 80% av patienterna varit inskrivna i mer än ett år och 50% hade varit i 

behandling i över tre år (11). 

 

Idag används, förutom metadon, två andra läkemedel vid LARO-behandling. Dessa 

är buprenorfin, som introducerades på 90-talet, och ett kombinationspreparat av 

buprenorfin/naloxon som kom på 2000-talet (19). Introduktionen av de nyare 

preparaten återspeglas i förskrivningen utav dessa. Metadon är vanligare hos äldre 

patienter (>50 år) och buprenorfin är vanligare hos de yngre patienterna (19). 

Ungefär 60% av de som var inskriva 2015 behandlades med buprenorfinpreparat och 

resterande med metadon (20). Buprenorfinpreparaten är idag förstahandsval, men vid 

dålig effekt sker byte till metadon. Likaså om effekten av buprenorfin varit 

otillräcklig vid tidigare behandling, blir metadon förstahandsval (21). 

 

Tidigare har LARO endast varit tillgängligt för opiatberoende personer, främst 

morfin och heroin. 2016 utökades dock verksamheten ytterligare och det är nu 

möjligt att personer som blivit beroende på grund av användning av smärtstillande 

opioider såsom tramadol och kodein också kan få delta i behandlingen (22).  

 

Vanligaste vägen in i behandling är via egen ansökan (42%) följt av remiss från 

socialtjänsten (22%) eller remiss från annan hälso- och sjukvårdsinrättning (22%). 

Innan patienten blir intagen för behandling sker en grundlig utredning av patientens 

psykiska och fysiska hälsa, sociala situation samt aktuellt alkohol- och drogmissbruk. 

Blodprover tas även och elektrokardiografi (EKG) genomförs. För att bli intagen till 

LARO-programmet ska patienten uppfylla Socialstyrelsens uppsatta föreskrifter om 

opiatberoende. Dessutom måste förutsättningar för att patienten ska kunna genomgå 

behandling på ett psykiatriskt och medicinskt säkert sätt finnas. Insättning av 

läkemedlen sker sedan i tre faser; initieringsfas, stabiliseringsfas och underhållsfas. 

Doserna som används är i början låga för att sedan successivt höjas till en dos som 

motsvarar ett läge hos patienten utan abstinensbesvär och cravings. Det finns inget 
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generellt upptrappningsschema för något utav läkemedlen, utan en ny bedömning om 

vilka doser som ska användas och hur snabbt upptitreringen bör ske görs hos varje 

enskild patient. Försiktighet måste vidtas då både buprenorfin och metadon är 

kraftfulla läkemedel som kan ge livsfarliga bieffekter. Insättning av metadon görs 

ofta inneliggande på vårdavdelning medan insättning av buprenorfin kan ske i 

öppenvården (21).  

 

Ett problem med dagens LARO-verksamhet är att det inte finns någon nationell 

samstämmighet kring utformningen av programmet. Således förekommer stora 

skillnader mellan olika landsting vad gäller behandlingens tillgänglighet, vilket i 

vissa landsting leder till långa väntetider. Samverkan mellan LARO-verksamheten 

och andra verksamheter inom hälso- och sjukvården såsom psykiatri och primärvård 

är bristfällig, vilket påverkar det stöd som patienten behöver under sin behandling 

(23).  

 

 

 

Neurobiologi vid opiatberoende  

 

Hjärnans belöningssystem   

 

I hjärnan finns ett belöningsnätverk som stimuleras av naturliga belöningsstimuli, 

exempelvis mat och sex. Droger aktiverar också systemet, men mycket starkare (1, 

2). Belöningssystemet består av det mesolimbiska dopaminsystemet (MDS), en 

dopaminerg nervbana som sträcker sig från ventrala tegmentum arean (VTA) till 

nucleus accumbens (NAc) (1, 2, 8).  

 

Vid intag av opioider aktiveras μ-opioidreceptorer på interneuron innehållandes den 

inhiberande neurotransmittorn gammaaminobutansyra (GABA) i VTA. Aktiveringen 

leder till minskning av neuronets cAMP vilket kommer inhibera GABA-frisättning.  

Då GABA normalt sett inhiberar dopaminfrisättning från dopaminneuron i nucleus 

accumbens, kommer en inhibition av GABA istället leda till ökad dopaminfrisättning 

i hjärnområdet, se figur 1. När dopaminreceptorer stimuleras i nucleus accumbens 

uppstår en oerhört stark känsla av välbehag – eufori (8). Frisättning av dopamin sker 

därefter även i prefontala cortex (1).  
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Figur 1. När opioider binder in till μ-opioidreceptorn på GABA-innehållande interneuron i VTA 

inhiberas GABA:s inhiberande effekter. Slutresultatet blir ökad frisättning av dopamin i NAc och 

eufori uppstår. Figur: Anna Olofsson   
 

 

 

Den enorma belöningseffekten som uppkommer vid intag av droger är så stark att 

personen vill uppleva belöningen igen. Minnen från tidigare drogrelaterade 

belöningseffekter kan vara så ihållande och starka att de ger upphov till ett sug, 

craving, efter drogen. Detta psykiska beroende skapas av både positiv och negativ 

betingning. Den positiva betingningen utgörs av euforin som uppstår vid 

drogtillförseln. Den negativa betingningen förknippas med de abstinenssymtom som 

uppstår om drogen inte fortsätter att tillföras (7).  

 

Fysiskt beroende, även kallat abstinens, uppkommer om tillförseln av opioider tvärt 

upphör efter en längre tids användning. Likaså kommer tillförsel av en μ-

opioidantagonist leda till abstinens (2). När inhiberingen av adenylatcyklas slutar 

tvärt, kommer det finnas massor av enzymer med förmåga att producera cAMP. De 

ökade koncentrationerna av cAMP tros hänga ihop med de abstinenssymptom som 

uppkommer: skakningar, pulsökning, ökat blodtryck, diarré samt svettningar varvat 

med frusenhet (8). Även dysfori, illamående och kräkningar, muskelvärk, feber och 

sömnsvårigheter kan uppstå (4). Abstinensbesvären är desamma oavsett vilken 

opioid som har skapat beroendet. Det enda som skiljer är tidsförloppet. Ju kortare 

halveringstid substansen har desto snabbare kommer abstinenssymptomen att uppstå 

(4). Höga doser av substansen kommer dessutom att ge intensivare 

abstinenssymptom (2). Sker det däremot en gradvis nedtrappning av substansen 

kommer abstinenssymptomen vara mindre uttalade (7).  

 

Endast ett par dagar med upprepad administration av opioider krävs för att en 

tolerans för substansen ska utvecklas. Tolerans innebär att brukaren hela tiden måste 
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öka dosen för att nå samma biologiska respons som tidigare har kunnat uppnås med 

en lägre dos (7, 8). Detta förklaras genom att när μ-opioidagonister ockuperar μ-

opioidreceptorn minskar cAMP inne i cellen. Efter en tid med kontinuerlig 

opioidanvändning kommer det att ske en uppreglering av adenylatcyklas-enzymer för 

att försöka motverka den inhibition av cAMP som närvaro av μ-opioidagonister 

medför. Högre doser med μ-opioidagonister kommer därför att krävas för att kunna 

inhibera den ökade mängden av adenylatcyklas-enzymer (8).   

 

 

Antibelöningssystemet  

 

Vid varje drogintag sker en överstimulering av belöningssystemet. Detta rubbar den 

homeostas som hjärnan ständigt strävar efter att uppnå. Därför finns ett 

antibelöningssystem som fungerar som en broms på belöningssystemet. 

Antibelöningssystemet utgörs av en överaktiv hypotalamus-hypofys-binjure-axel 

(HPA-axel) samt ett överaktivt amygdala. Denna överaktivitet har visat sig 

förekomma hos heroinberoende personer och leder till cravings och obehagskänslor 

(1).  

 

HPA-axeln utgörs av hypotalamus, hypofysen och binjurarna. Vid akut fara eller 

stress frisätts kortikotropinfrisättande hormon (CRH) från hypotalamus. CRH 

stimulerar hypofysen till att frisätta adrenokortikotropt hormon (ACTH) vilket i sin 

tur aktiverar binjurarnas frisättning av kortisol. När faran/stressen är över minskar 

kortisolfrisättningen genom negativ feedback till både hypotalamus och hypofysen 

men också till hippocampus. Hippocampus fungerar som en broms på HPA-axeln 

och är en viktig komponent för dess reglering. Amygdala är istället den komponent 

som driver HPA-axeln till att frisätta kortisol vid fara/stress. Genom positiv feed-

forward stimulerar kortisolet amygdala till att aktivera HPA-axeln ännu mer (1), se 

figur 2. 
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Figur 2. HPA-axeln består av hypotalamus, hypofysen 

och binjurarna. Vid fara eller stress stimuleras HPA-axeln 

till frisättning av kortisol från binjurarna. HPA-axelns 

nettoresultat styrs av hippocampus som bromsar 

aktiviteten och amygdala som ökar aktiviteten. Figur: 

Anna Olofsson.  

 

 

 

Vid långvarig stress kommer hippocampus förmåga att svara på kortisolsignalerna 

från binjurarna reduceras, vilket medför att bromsen på HPA-axeln försvinner. 

Samtidigt stimuleras amygdala till mer frisättning av kortisol. Detta medför att en 

obalans uppstår i systemet och HPA-axeln blir överaktiv och leder till att sug efter 

droger uppstår. På samma gång uppstår en överaktivitet i amygdala som är kopplad 

till den olust och det obehag som uppkommer vid opioidabstinens (1), se figur 3.   
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Figur 3. Vid långvarig frisättning av kortisol kommer 

hippocampus att degradera och bromsen på HPA-axeln 

försvinner. Obalansen som uppstår leder till att både HPA-

axeln och amygdala blir överaktiva. Denna överaktivitet är 

kopplad till de cravings och obehagskänslor som uppstår 

hos heroinberoende personer. Figur: Anna Olofsson 

 
 

 

Funktionen av underhållsbehandling hos personer som utvecklat beroende  

 

Vid upprepat drogintag sker som tidigare nämnt toleransutveckling - effekten hos 

belöningssystemet minskar. Samtidigt blir antibelöningssystemet starkare och 

kommer märkas mycket tydligt i form av abstinenssymptom och cravings när den 

beroende har varit utan droger ett tag. Vid ett fullt utvecklat drogberoende upplever 

den beroende inte längre belöningseffekterna som tidigare uppkommit vid tillförsel 

av drogen eftersom belöningssystemet har slutat fungera. För att undvika de 

abstinensbesvär och sug som antibelöningssystemet ger, fortsätter dock den beroende 

att ta drogen ändå. När heroin tillsförs, binder nämligen heroinet till μ-

opioidreceptorer i hypotalamus och hypofysen varpå överaktiviteten i HPA-axeln 

reduceras och cravings och abstinensbesvär upphör. På samma sätt fungerar de 

läkemedel som används vid behandling av opiatberoende (1).  

 

 

 

Farmakologi vid LARO 

 

Det som gör metadon och buprenorfin lämpliga som behandlingsalternativ är deras 

långsamma kinetik, vilket medför att inget euforiskt tillstånd uppkommer trots att de 

binder till μ-opioidreceptorerna (4). Metadon och buprenorfin bör inte betraktas som 

ersättning till den drog patienten missbrukat utan snarare som läkemedel som 
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blockerar abstinensbesvär och sug efter opioider. Blockeringen medför också att 

patienten blir mer mottaglig för psykosociala förändringar (15).  

 

Det finns inga universella rekommendationer över hur länge underhållsbehandling 

bör pågå. En del kliniker försöker avsluta sina patienter efter ungefär ett år i 

behandling. Andra poängterar den stora risken för återfall och överdos efter att 

behandlingen avslutats och hävdar istället att behandlingen bör vara livslång (24).  

 

 

Metadon  

 

Metadon är en helsyntetisk opioid som utvecklades i Tyskland under andra 

världskriget. Tyskland hade fått sin import av opium avstängd och behövde således 

ta fram ett annat preparat att ge till sina soldater som smärtlindring (15). Substansen 

verkar som full agonist och binder in med hög affinitet till μ-opioidreceptorer och 

med måttlig affinitet för δ- och κ-opioidreceptorer (25). Metadon intas antingen som 

oral lösning eller tablett (1), absorberas snabbt och har en biotillgänglighet på 70-

80% (25, 26). Halveringstiden för metadon brukar uppskattas till ungefär 24 timmar 

(1, 7), men mellan olika individer kan kraftiga variationer förekomma (25). På grund 

av sin långa halveringstid tas metadon en gång dagligen (1). Hos upp till var femte 

patient som får metadon förekommer illamående och kräkningar. Andra vanliga 

biverkningar är förstoppning, dimsyn, svettningar och trötthet. Vid 

underhållsbehandling avtar dock biverkningarna successivt (25).  

 

Av de läkemedel som används inom LARO är metadon den substans med överlägset 

mest dokumentation och mest evidensbaserat stöd (13, 14, 27-29). Nackdelar som 

risk för överdosering och andningsdepression samt läckage till gatumissbruk 

begränsar dock metadons användbarhet (4). Förlängt QT-intervall kan uppstå vid 

behandling med metadon i höga doser och daglig dosering bör därför ej överstiga 

150 mg. 60-120 mg är en vanlig daglig dos vid underhållsbehandling men en del 

patienter kan behöva högre doser (25). Metadon metaboliseras främst av CYP3A4 

varpå försiktighet vid samtidig administrering av CYP3A4-hämmare, såsom 

johannesört och vissa läkemedel mot HIV och epilepsi, måste beaktas (19, 26).   

 

 

Buprenorfin och buprenorfin/naloxon 

 

Buprenorfin är en semisyntetisk opioid och binder in som partiell agonist till μ- och 

κ-opioidreceptorer (30). Dess höga affinitet till μ-opioidreceptorn medför att 

substansen kan blockera receptorn för flertalet andra opioider såsom heroin, morfin 

och metadon och därmed minska effekten utav dessa (1, 2). För att undvika en 

omfattande första passage-metabolism vid peroral behandling ges substansen i form 

av sublinguala tabletter vilket ger en biotillgänglighet på 15-30% (30). Den 

långvariga inbindningen till μ-opioidreceptorn ger molekylen en lång halveringstid 

på ungefär 32 timmar (31). Administrering av buprenorfin sker vanligen en gång om 

dagen. Vid tillfredsställande stabilisering kan istället två gånger den individuellt 
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titrerade dagliga dosen ges varannan dag. Dock får dosen som ges under en dag ej 

överskrida 24 mg, men de flesta patienter behöver emellertid inte doser högre än 16 

mg/dag (30). Abstinenssymptom och sömnproblem är en mycket vanlig biverkan av 

buprenorfin. Ytterligare biverkningar är bland annat förstoppning, diarré, illamående, 

nervositet samt rinnande näsa och ögon (30). 

 

Evidensen av buprenorfins effekt och säkerhet vid behandling av opiatberoende är 

god (13, 32-34). Den är dock inte lika väl dokumenterad som för metadon. Till 

buprenorfins fördel anses detta preparat ha lägre beroendepotential och toxicitet 

jämfört med metadon (4). Detta eftersom risken att drabbas av andningsdepression är 

betydligt lägre med en partiell agonist jämfört med en full agonist. Detta är dock 

förutsatt att andra CNS-stimulantia inte tas samtidigt (31). Liksom metadon 

metaboliseras buprenorfin främst av CYP3A4 varpå samtidig administrering med 

CYP3A4-hämmare kan öka koncentrationerna av buprenorfin (26). 

 

Buprenorfin kan missbrukas och framkalla opioidliknande rus om tabletterna löses 

upp och injiceras (2). För att undvika detta ges läkemedlet i kombination med 

naloxon under preparatnamnet Suboxone
®
. Naloxon fungerar som ren och 

kortverkande antagonist på μ-, δ- och κ-opioidreceptorer. Vid normal användning, 

sublingualt, kommer naloxon inte att absorberas vilket medför att effekten av 

buprenorfin inte påverkas. Sker däremot försök till missbruk genom att tabletterna 

krossas och löses upp för injektion, kommer naloxon att tas upp tillsammans med 

buprenorfin och blockera effekten av buprenorfin. Detta leder till att eufori-effekten 

ifrån buprenorfin uteblir vilket minskar både risken för missbruk samt att brukaren 

riskerar att få abstinenssymptom. Dessutom minskar risken för andningsstillestånd 

och död till följd av överdos (4). Förhållandet mellan buprenorfin och naloxon i 

Suboxone
®
 är 4:1 (35).  
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SYFTE  

 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om den kliniska effekten av 

behandling med buprenorfinpreparat skiljer sig från metadonbehandling hos patienter 

med diagnosticerat opioidberoende.  

 

 

 

 

MATERIAL OCH METODER  

 

Detta arbete är en litteraturstudie vars innehåll baseras på fem kliniska prövningar. 

Fyra av de kliniska prövningarna som valts ut för analys har erhållits via sökningar i 

databasen PubMed. Sökningarna har gjorts vid olika tillfällen mellan 2018-03-26 och 

2018-04-25. Som sökord angavs ”methadone [Title]” AND ”buprenorphine [Title]” 

AND ”opioid dependence” vilket gav 305 träffar. Sökningen avgränsades därefter till 

kliniska prövningar samt till prövningar där hela texten fanns tillgänglig. Detta 

resulterade i 85 träffar. Utifrån abstrakten valdes fyra studier ut baserat på 

inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier för studierna i denna 

litteraturstudie var att primär utfallsvariabel angavs som; fullföljande av behandling, 

retention i behandling eller sidomissbruk av opiater. Både studier som undersökte 

buprenorfin och buprenorfin i kombination med naloxon inkluderades. Exkluderades 

gjorde de studier som inte använde buprenorfin i form av sublinguala tabletter. 

Studier där buprenorfin och metadon jämfördes med avseende på avgiftning och inte 

som underhållsbehandling exkluderades också samt även studier som fokuserade på 

underhållsbehandling hos gravida. Den femte studien valdes ut efter en sökning på 

databasen Cochrane Library:s hemsida 2018-04-09. Samma sökord användes här 

som på PubMed och resulterade i 18 träffar. Sökningen på Cochrane Library 

resulterade i en intressant metaanalys där behandling med buprenorfin jämfördes 

med metadon och placebo. Metaanalysen baserades på en rad olika artiklar, varav en 

(36) som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna, valdes ut och inkluderades 

i denna litteraturstudie. För att begränsa litteraturstudiens omfattning valdes följande 

parametrar ut för jämförelse; fullföljande och retention i behandling samt 

sidomissbruk av illegala opiater. Även preparatens säkerhetsprofil har undersökts 

med avseende på biverkningar och allvarliga incidenter. 
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RESULTAT 

 

 

Studie 1 - Buprenorphine versus methadone maintenance for the 

treatment of opioid dependence. Fischer et al., 1999 (37)  

 

 

Syfte med studien  

 

I tidigare publikationer som jämfört effektiviteten mellan metadon och buprenorfin 

har buprenorfin använts i form av sublingual lösning och inte i form av sublinguala 

tabletter. Denna studie var därför den första att presentera information där 

buprenorfin användes som sublinguala tabletter vid jämförelse mot metadon vid 

underhållsbehandling.   

 

 

Studiedesign  

 

Studien var en öppen och randomiserad studie till vilken opioidberoende personer 

från en öppenvårdsklinik i Österrike rekryterades. För att inkluderas i studien skulle 

personerna vara mellan 18 och 45 år och ha ett diagnosticerat opioidberoende enligt 

DSM-IV. De skulle också vara villiga att följa programmets riktlinjer och undvika 

sidomissbruk av illegala droger. Hade personerna utöver opioid-, nikotin- eller 

cannabisberoende samtidigt ett annat substansberoende uteslöts de ur studien. Även 

personer med allvarliga psykiska och/eller somatiska sjukdomar exkluderades från 

studien.    

 

För inkluderade patienter genomfördes en extern randomisering till behandling med 

antingen metadon eller buprenorfin. Studien inleddes med en introduktionsfas på sex 

dagar där en flexibel dosdesign användes. Vid uppkomst av abstinenssymptom under 

introduktionsfasen gjordes en dosökning av den tilldelade behandlingsmedicinen så 

att en stabil dos kunde ställas in. Deltagare som randomiserats till 

buprenorfingruppen fick under introduktionsfasen 2 mg buprenorfin första dagen. 

Denna dosering kunde sedan ökas med 2 mg/dag upp till en slutlig dos på maximalt 8 

mg/dag om så behövdes. Patienterna i metadongruppen fick 20 mg metadon på första 

dagen och därefter skedde en gradvis ökning med 20 mg/dag upp till maximalt 80 

mg/dag om nödvändigt. Efter introduktionsfasen påbörjades den 24 veckor långa 

studien. Under denna tid gjordes ingen dosjustering.  

 

Under studiens första tre veckor undersöktes patienterna varje dag, därefter varannan 

dag. Alla deltagare tilläts att ta hem doser för de dagar som de inte besökte kliniken. 

Vid tre missade besök i rad uteslöts patienten ur studien. Tre gånger i veckan fick 

patienterna enskild psykosocial behandling. Varje vecka deltog de även i psykoterapi 

i grupp som syftade till att förhindra återfall samt stimulera till livsstilsförändring. 

Urinprov lämnades två gånger i veckan under de första tre veckorna och därefter en 
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gång i veckan. Syftet med urinproverna var att upptäcka olagligt bruk av opioider, 

cannabis, kokain och bensodiazepiner. Enzyme multiplied immunoassay technique 

(EMIT) användes som analysmetod. 

 

Utfall som undersöktes var retention samt användning av illegala droger. Retentionen 

definierades som medelvärdet av antalet dagar som varje patient var kvar i 

behandling. Veckovis jämfördes dessutom andelen deltagare som var kvar i 

respektive behandlingsgrupp. Jämförelser av medelvärden gjordes med hjälp av t-test 

eller Mann-Whitney U-test. χ
2
-test användes för att undersöka skillnader mellan 

egenskaper i behandlingsgrupperna vid studiestart samt för att undersöka skillnader 

mellan grupperna avseende retention av behandlingen. Hur effektiv behandlingen var 

analyserades både hos intention-to-treat-populationen (ITT-populationen) och per-

protocol-populationen (PP-populationen). Till ITT-populationen räknades alla 

deltagare som tilldelats minst en dos av behandlingsläkemedlet, samt från vilka minst 

ett effektmått registrerats. Vid avhopp räknades patientens resterande urinprov som 

positiva i ITT-analysen. 

 

 

Resultat  

 

Av de totalt 60 rekryterade patienterna randomiserades 31 till metadonbehandling 

och de resterande 29 till behandling med buprenorfin. Drygt 2/3 av deltagarna var 

män. Deltagarna i behandlingsgrupperna var jämt fördelade med avseende på 

demografisk och drogrelaterad historia. Genomsnittlig ålder hos de deltagande var 

drygt 25 år och första användningen av heroin gjordes vid 20-årsåldern. Deltagarna 

hade haft kontinuerligt missbruk av heroin i drygt 4 år. Under studiens 24 veckor var 

den genomsnittliga dagsdosen av buprenorfin 7,5 mg/dag (SD = 1,38) och metadon 

63 mg/dag (SD = 24,62).   

 

Totalt 55% (n = 33) fullföljde studien; 38% (n = 11) av buprenorfingruppen och 71% 

(n = 22) av metadongruppen. Metadongruppen hade från vecka 14 till 24 ett 

signifikant bättre kvarvarande deltagarantal än de som behandlades med buprenorfin 

(p<0,05). De som behandlades med metadon stannade kvar 133,2 dagar (SEM = 

10,6) i studien och de i buprenorfingruppen 99,7 (SEM = 11,4) dagar (p=0,03). Av 

de totalt 27 avhoppen inträffade 74% (n =20) utav dessa under studiens första tolv 

veckor. 45% (n = 13) av alla buprenorfinpatienter och 23% (n = sju) av samtliga 

metadonpatienter valde att hoppa av under denna period.  

 

I båda behandlingsgrupperna förekom ett stort sidomissbruk av opioider under 

studien. I buprenorfingruppen var totalt 35% av alla urinprover negativa för opioider 

under studieperioden, medan siffran i metadongruppen visade 24%. I början av 

studien visade samtliga urinprover positivt resultat för opioider. I slutet av studien 

var drygt 35% av urinproverna opioidpositiva i buprenorfingruppen. Motsvarande 

siffra för metadongruppen var 70%. Under studiens tre sista veckor var 

sidomissbruket av opioider lägre i buprenorfingruppen jämfört med metadongruppen 
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(p=0,04). Analysen av ITT-populationen visade däremot ingen signifikant skillnad 

mellan de båda grupperna.  

 

Samtliga biverkningar som rapporterades i studien uppstod i buprenorfingruppen 

under introduktionsfasen. Under denna fas upplevde alla deltagare dysfori.  

 

 

 

Studie 2 - Buprenorphine versus methadone maintenance therapy: a 

randomized double-blind trial with 405 opioid-dependent patients. 

Mattick et al., 2003 (38) 

 

 

Syfte med studien 

 

Tidigare jämförelser mellan buprenorfin och metadon har ofta genomförts med små 

studiepopulationer, låga doser eller med buprenorfin som sublingual lösning. Syftet 

med denna studie var att jämföra effekten mellan buprenorfin och metadon i en stor 

studiepopulation med höga maxdoser och där buprenorfin gavs i form av sublinguala 

tabletter.  

 

 

Studiedesign  

 

Studien var randomiserad, kontrollerad och dubbelblind och genomfördes vid tre 

specialiserade kliniker för opioidberoende i Australien. För att inkluderas i studien 

skulle deltagarna vara över 18 år samt fått diagnosen ”opioidberoende” enligt DSM-

IV. Dessutom skulle de dagligen kunna ta sig till sin klinik samt vara kognitivt 

intakta nog att ge sitt samtycke. Gravida, potentiellt blivande gravida samt ammande 

uteslöts från studien, likaså de som deltagit i underhållsbehandling 30 dagar innan 

studiestart eller de som redan deltog i en annan klinisk studie. Användning av 

antipsykotiska eller antiepileptiska läkemedel samt svåra sjukdomstillstånd såsom 

tuberkulos, instabil hjärt-kärlsjukdom eller leversjukdom utgjorde också 

exklusionskriterier. 

 

Rekryteringen pågick från juli 1996 till augusti 1998. De utvalda deltagarna 

randomiserades till två olika behandlingsgrupper; buprenorfin i sublinguala tabletter 

eller metadon i lösning. Båda grupperna följdes upp under 13 veckor. För att undvika 

bias hade studien också en dubbel-placebo-design vilket innebar att vid varje 

doseringstillfälle fick patienterna både tabletter och lösning. Således fick deltagarna 

både aktiv substans (metadon eller buprenorfin) samt placebo (sublingual tablett eller 

lösning). Startdosen i metadongruppen var mellan 20 och 40 mg/dag och i 

buprenorfingruppen mellan 2-6 mg/dag. Eftersom studien hade en flexibel dosdesign 

kunde patienterna få dosjusteringar vid tecken på abstinenssymptom eller sedation. 
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Dagliga maxdoser för studieläkemedlen var 150 mg för metadon och 32 mg för 

buprenorfin.  

 

Fram till vecka sex fick patienterna sin behandlingsdos varje dag. Därefter fick de 

som randomiserats till buprenorfinbehandling dubbelt upp av den dagliga aktiva 

dosen, men erhöll den varannan dag och det motsvarande antalet placebotabletter på 

övriga dagar. Deltagarna i metadongruppen fick också dubbelt upp av 

placebotabletterna för att blindningen skulle bevaras. Det var inte tillåtet att ta hem 

doser. Missade patienten 5-7 på varandra efterföljande besök för att erhålla sin 

studiedos, uteslöts de ur studien. Urinprov samlades in från varje patient var 14:de 

dag och analyserades för förekomst av morfin, bensodiazepiner, amfetamin och 

kokain. Lämnades inget urinprov på den utsatta dagen fick patienten 24 timmar på 

sig att lämna ett ersättningsprov. Varje vecka fick patienterna fylla i ett 

självskattningsformulär som bland annat syftade till att undersöka förekomst av 

allvarliga biverkningar samt abstinenssymptom.  

 

Primära utfall var retention i behandling samt andel morfinfria urinprov. Samtliga 

analyser i studien gjordes på ITT-populationen. ITT-populationen definierades som 

alla deltagare som påbörjat studien och som erhållit minst en behandlingsdos. 

Retentionen beräknades på två sätt; antal deltagare i varje grupp som fullföljde 

studien samt tid till avslut. Tid till avslut definierades som antalet dagar varje 

deltagare var med i studien. Om patienten lämnade studien räknades den sista dagen 

på vilken patienten erhöll behandlingsdos som den avslutande dagen. Tid till avslut 

analyserades med cox regression. Antalet fullföljande deltagare jämfördes mellan 

grupperna med en binomial logistisk regression. Urinproverna analyserades på två 

olika sätt. I den planerade analysen ingick de planerade urinproverna samt 

ersättningsproverna där ersättningsproverna alltid räknades som positiva eftersom de 

inte kunnat lämnats på utsatt tid. I den faktiska analysen inkluderades både planerade 

och ersättningsprover. Utifrån varje analys studerades två olika variabler; andelen 

rena urinprov hos varje deltagare uttryckt i procent av det totala antalet urinprov som 

deltagaren hade möjlighet att lämna under sin tid i studien (PCU), samt andelen rena 

urinprov hos vardera deltagare uttryck i procent av det totala antalet urinprov som 

var tänkt skulle lämnas under studien (TEP).  

 

 

Resultat 

 

Totalt 405 deltagare randomiserades till behandling med buprenorfin (n = 205) eller 

metadon (n = 200). Tre patienter i buprenorfingruppen och åtta i metadongruppen 

missade första behandlingsdosen och uteslöts därefter från studien. Deltagarna var 

jämnt randomiserade till de två behandlingsgrupperna med avseende på 

demografiska faktorer samt drogrelaterad historia. Hela studiepopulationen bestod 

till 2/3 av män och medelåldern var 30 år. I snitt var deltagarna 20 år när de testade 

heroin första gången och hade under drygt 92 månader brukat heroin. I 

buprenorfingruppen låg den genomsnittliga doseringen på 10,9 mg/dag vecka sex 
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och 11,2 mg/dag vecka 12-13. I metadongruppen låg den genomsnittliga 

dagsdoseringen på 52,6 mg vid vecka sex och 57,3 mg vecka 12-13.  

 

Totalt 55% av deltagarna fullföljde hela behandlingen. Fler metadonpatienter (59%) 

än buprenorfinpatienter (50%) fullföljde studien men detta var utan signifikant 

skillnad (p=0,061). Patienterna i buprenorfingruppen stannade i studien i genomsnitt 

59,2 dagar (SD = 35,9) och metadonpatienterna i 66,8 dagar (SD = 33,1). Cox 

regressionen visade att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna i hur 

många dagar deltagarna var med i studien under de 13 veckorna (p=0,037). 

 

Andelen morfinfria urinprover ökade under studien från ungefär 16% till strax över 

40% i båda grupperna. Ingen signifikant skillnad förekom mellan de två grupperna, 

vare sig i den planerade eller den faktiska analysen oavsett om det var PCU eller TEP 

som analyserades. Inte heller vid jämförelse mellan vecka 1-6, då buprenorfin gavs 

varje dag, eller vecka 7-13. då buprenorfin gavs varannan dag, kunde man observera 

någon signifikant skillnad.  

 

Få allvarliga incidenter inträffade under studien. Den vanligast förekommande, av de 

allvarliga incidenterna, var överdos av heroin eller heroin i kombination med 

bensodiazepiner. Detta inträffade hos fyra av deltagarna i buprenorfingruppen, men 

inte hos någon i metadongruppen. Utöver detta förekom ett antal mildare 

biverkningar, se tabell I.   

 

 

 
Tabell I. De vanligaste biverkningarna som uppstod i respektive 

behandlingsgrupp uttryckt i både antal och procent.   

Biverkning  
Metadon 

n = 202 
Buprenorfin 

n = 192) 

Allmän smärta i kroppen 31 (15%) 27 (14%)  

Huvudvärk 23 (11%) 25 (13%) 

Magvärk 23 (11% 14 (7%) 

Abstinenssyndrom 12 (6%) 21 (11%) 

Illamående  33 (16%) 33 (17%) 

Förstoppning 29 (14%) 20 (10%) 

Insomningssvårigheter 20 (10%) 25 (13%) 

Svettningar 29 (14%) 28 (15%) 

 

 

 

 



  
 

25 

Studie 3 - A stepped care strategy using buprenorphine and methadone 

versus conventional methadone maintenance in heroin dependence: A 

randomized controlled trial. Kakko et al., 2007 (39) 

 

 
Syfte med studien 

 

Metadon är effektivt vid underhållsbehandling, men dess risker begränsar 

substansens användning. Buprenorfin har lägre överdospotential än metadon, men 

eventuellt sämre effekt. Syftet i föreliggande studie var att undersöka om graderad 

behandling med buprenorfin/naloxon med eventuellt byte till metadon är lika 

effektivt som den konventionella underhållsbehandlingen med metadon. Syftet var 

också att hitta prediktorer för vilka patienter som kan stabiliseras på buprenorfin och 

vilka som behöver behandlas med metadon.  

 

 

Studiedesign  

 

Studien var randomiserad och kontrollerad och pågick mellan 2004-2006 i Sverige. 

För att inkluderas i studien skulle patienterna vara över 20 år med konstaterat 

heroinberoende enligt DSM-IV som pågått i mer än 1 år. Exklusionskriterier var 

någon form av allvarlig psykisk sjukdom eller annat medicinskt tillstånd, såvida 

patienten inte svarade bra på behandling. Även gravida och ammande, liksom 

patienter som behandlades med disulfiram eller kramplösande medicin exkluderades. 

Patienter som tidigare visat dålig följsamhet i annan underhållsbehandling, minst tre 

månader innan studiestart, exkluderades också. 

 

Deltagarna randomiserades till två olika behandlingsalternativ; metadon i kapselform 

eller graderad behandling med sublinguala tabletter innehållandes 

buprenorfin/naloxon med byte till metadon om nödvändigt. Under de 24 första 

dagarna, av den sex månader långa studien, genomgick patienterna en dubbelblind 

introduktionsfas för att få en jämn upptrappning och nå en stabiliseringsdos. 

Stabiliseringsdosen motsvarade 16 mg/dag av buprenorfin/naloxon respektive 70 

mg/dag av metadon. Studien övergick därefter till att vara singelblindad. Detta för att 

möjliggöra anpassningsbar dosering om den kliniska effekten av 16 mg/dag av 

buprenorfin/naloxon respektive 70 mg/dag av metadon skulle visa sig vara 

otillräcklig. Dosjustering eller byte till metadon, i de fall patienten stod på 32 mg/dag 

buprenorfin/naloxon, var möjligt att göra med tvåveckorsintervall. För att få göra 

dosjustering/byte var något utav följande kriterier tvungna att ha uppnåtts under de 

senaste två veckorna: självuppskattad bristande blockad utav cravings, 

självuppskattade abstinenssymptom och/eller positiva urinprover. Det förutsatte dock 

att patienten inte visade tecken på dåsighet och andningspåverkan till följd av för hög 

dos, eller hade missat fler än två doser under de senaste två veckorna. Dosökning i 

graderingsgruppen gjordes med 8 mg åt gången till max 32 mg/dag medan ökning i 

metadongruppen gjordes med 10 mg åt gången upp till max 120 mg/dag. Visade sig 
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32 mg/dag med buprenorfin/naloxon vara otillräckligt, fick patienten byta läkemedel 

och dagen därpå påbörja metadonbehandling i dosen 50 mg/dag. Dosen ökades sedan 

varannan dag med 10 mg tills en dos på 90 mg/dag uppnåtts. Därefter, om behov 

fanns, gjordes ytterligare doshöjning med 10 mg åt gången enligt tidigare beskrivet.  

 

I början av studien besökte patienterna dagligen sin klinik för att erhålla sin dagliga 

dos under uppsikt. Efterhand om patienterna varit stabila i sin behandling, tilläts de 

att ta hem doser för successivt fler dagar. Vid återfall fick patienten återgå till att inta 

sin dagliga dos under övervakning. Patienterna deltog parallellt i gruppterapi för att 

förhindra återfall. Urinprov lämnades två gånger i veckan för att undersöka om 

samtidig användning av illegala droger förekom. Uteblivna urinprov räknades som 

positiva. Uteblev patienterna från besök under en hel vecka, om de hotade personalen 

eller andra deltagare, langade droger eller hade ett sidomissbruk som ansågs äventyra 

den medicinska säkerheten uteslöts de ur studien.  

 

Primärt studerades ITT-populationens retention i behandling. Retentionen 

definierades som antal deltagare i varje grupp som stannade kvar i behandlingen. 

Detta analyserades med hjälp av cox regression. Som kovariater med i analysen 

fanns ålder, kön och heroinberoendets varaktighet. Bland de sekundära utfallen 

räknades andelen urinprover som inte innehöll spår av illegala droger. De sekundära 

utfallen undersöktes endast hos PP-populationen och analyserades med tvåvägs 

ANOVA.  

 

 

Resultat  

 

Totalt 116 personer screenades och utav dessa randomiserades 96 till behandling. 48 

patienter fick graderad behandling med buprenorfin/naloxon och de resterande 48 

deltagarna fick metadon. Egenskaperna hos patienterna i de två studiegrupperna var 

snarlika med undantag från könsfördelningen. 31% av deltagarna var kvinnor i 

metadongruppen jämfört med 10% i buprenorfin/naloxon-gruppen.  

 

Av de ursprungliga 96 deltagarna var totalt 78% (n = 75)  kvar i behandlingen vid 

studiens slut. Retentionen i båda grupperna var i stort sett identiska. Således kunde 

hypotesen om att graderad behandling med buprenorfin/naloxon skulle vara sämre än 

behandling med metadon förkastas (p<0,05). 

 

Totalt 21% (n = 10) av metadonpatienterna och 23% (n = 11) av 

buprenorfinpatienterna hoppade av studien. 17 av de 48 som påbörjade graderad 

behandling stannade kvar i den gruppen under hela studien och erhöll en medeldos 

av buprenorfin/naloxon på 29,6 mg/dag (SD = 4,7). De resterande 20 deltagarna 

valde att under studiens gång byta till behandling med metadon. Genomsnittsdosen 

med metadon för dessa var 111,0 mg/dag (SD = 11,7) jämfört med 110,0 mg/dag 

(SD = 13,2) hos gruppen som behandlades med metadon från början, se tabell II.  

 



  
 

27 

Tabell II. 10 av 48 patienter i metadongruppen hoppade av studien. I 

buprenorfin/naloxon-gruppen hoppade 11 av 48 patienter av medan 20 

deltagare bytte till metadonbehandling. De resterade 17 patienterna 

kunde effektivt stabiliseras på buprenorfin/naloxon och stannade kvar i 

ursprungliga behandlingsgruppen.  

Behandlingsgrupp 
Antal patienter 

(n) 
Slutlig daglig dos 

(mg ± SD) 

Metadon 38 110,0 ± 13,2  

Buprenorfin/naloxon 

Ej byte av preparat 
17 29,6 ± 4,7  

Buprenorfin/naloxon 

Byte till metadon 
20 111,0 ± 11,7  

 

 

 

Vid studiestart var drygt 65% av urinproverna fria från opiater i 

metadonbehandlingsgruppen. Motsvarande värde i den graderade 

behandlingsgruppen var 55%. I slutet av studien var ungefär 80% av alla urinprover 

fria från illegala opiater vilket var en signifikant ökning över tiden (p<0,001). Dock 

förekom ingen signifikant skillnad mellan de två behandlingsgrupperna (p=0,87).  

 

Inga allvarliga biverkningar som kunde kopplas till studiemedicineringen 

rapporterades.  

 

 

 

Studie 4 - Buprenorphine-naloxone versus methadone maintenance 

therapy: A randomized double-blind trial with opioid-dependent 

patients. Kamien et al., 2008 (36)  
 

 

Syfte med studien 

 

Tidigare jämförelser av farmakologiska preparat för underhållsbehandling har främst 

använt sig av buprenorfin som sublingual lösning eller tablett. Syftet med 

föreliggande studie var därför att undersöka behandlingseffektiviteten mellan 

buprenorfin/naloxon och metadon där kombinationspreparatet gavs i sublinguala 

tabletter och metadon i lösning.  

 

 

Studiedesign  

 

Studien var en dubbelblind och randomiserad studie som genomfördes vid en 

öppenvårdsanläggning för opioidbehandling i Colorado. Mellan juli 1997 till 

september 1999 skrevs patienterna in för behandling för att efter randomisering till 

fyra olika behandlingsgrupper (8/2 mg buprenorfin/naloxon, 16/4 mg 
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buprenorfin/naloxon, 45 mg metadon och 90 mg metadon) delta i den 17 veckor 

långa studien. För att bli inkluderad skulle patienterna vara minst 18 år. De skulle 

också uppfylla kriterierna för opioidberoende enligt DSM-IV samt kriterierna för att 

få genomgå underhållsbehandling enligt Food and Drug Administration, FDA. 

Exklusionskriterier var förekomst av olika psykiatriska sjukdomar eller allvarliga 

sjukdomar i hjärt-kärlsystemet eller lever.  

 

Studien började med en snabb upptitrering av läkemedlet i varje behandlingsgrupp. 

På första dagen fick patienterna i kombinationsgrupperna två sublinguala tabletter á 2 

mg med buprenorfin. Andra dagen fick de en sublingualtablett innehållandes 8 mg 

buprenorfin. På tredje dagen och fram till studiens slut fick de som randomiserats till 

att erhålla den lägre doseringen av kombinationspreparatet en placebotablett och en 

sublingualtablett innehållandes fördelningen 8/2 mg buprenorfin/naloxon. De som 

randomiserats till att erhålla fördelningen 16/4 mg buprenorfin/naloxon fick två 

sublinguala tabletter á 8/2 mg buprenorfin/naloxon. Patienterna i metadongrupperna 

fick under studiens första dag 15 mg metadon. Varje dag ökades dosen med 15 

mg/dag tills måldoserna på 45 mg/dag respektive 90 mg/dag erhållits. Dessa 

doseringar behölls sedan under hela studiens gång. Studien var en dubble-dummy, 

vilket innebar att alla patienter fick metadon eller placebo i lösning samt 

kombinationspreparatet eller placebo som sublinguala tabletter. 

 

Under studiens gång var deltagarna tvungna att besöka kliniken varje dag för att få 

sin dagliga dos. Det var inte tillåtet att ta hem medicin. 51 urinprover, tre i veckan, 

förväntades lämnas från varje deltagare. Dessa analyserades med hjälp av EMIT för 

att upptäcka sidomissbruk av illegala opioider och därmed förekomst av 

opioidabstinens. Uteblivet urinprov räknades som positivt i ITT-analysen. En timme 

varannan vecka avsattes till varje patient för beteendeterapi där primärt fokus låg på 

att hjälpa patienten att genomföra livsstilsförändringar. Klagomål på biverkningar 

samlades in av en sjuksköterska innan den dagliga dosen gavs. Patienterna uteslöts 

från studien om de missade att ta sin medicin tre dagar i rad samt om avstod från att 

lämna urinprov vid fem efterföljande provtillfällen.     

 

Primära utfallet var förekomst av opioidabstinens över tid. Bland de sekundära 

utfallen mättes retention samt andelen patienter som lämnade 12 opioidnegativa 

urinprov i rad. Retentionen definierades som andelen aktiva patienter i studien över 

tid beräknat från dagen då de tog sin första dos till dagen de tog den sista dosen. 

ANOVA och χ
2
-test användes för att undersöka skillnader mellan 

behandlingsgrupperna vid studiestart. För att undersöka förekomst av 

opioidabstinens över tid, användes en hierarkisk linjär modell (HLM). Kaplan-Meier 

användes för att analysera retentionen. Konfidensintervallet uppgick till 95%. För att 

undersöka om det förekom skillnader mellan grupperna med avseende på retentionen 

användes log rank χ
2
-test. 
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Resultat   

 

Totalt 268 patienter randomiserades till de fyra olika behandlingsgrupperna; 8/2 mg 

buprenorfin/naloxon (n=82), 16/4 mg buprenorfin/naloxon (n=58), 45 mg metadon 

(n=52) och 90 mg metadon (n=76). Drygt 2/3 av totala deltagarantalet bestod av 

män. Fördelningen mellan behandlingsgrupperna var jämn. Genomsnittliga åldern 

var strax under 40 år och nästan 2/3 hade tidigare fått metadon för sitt beroende. De 

drygt tio senaste åren hade deltagarna regelbundet använt heroin och antal dagar 

under den senaste månaden som de använt heroin var i snitt 26. Missbruk eller 

beroende av andra substanser såsom nikotin, alkohol, kokain och cannabis var 

frekvent förekommande.     

 

Totalt 26% (n = 70) fullföljde studien. Av dessa var fördelningen enligt följande: 

20% (n = 16) av de som fick 8/2mg buprenorfin/naloxon, 24% (n = 14) av de som 

fick 16/4 mg buprenorfin/naloxon, 35% (n = 18) av de som fick 45 mg metadon och 

29% (n = 22) av de som fick 90 mg metadon. Samtliga bortfall från studien berodde 

på att deltagarna missat tre på varandra efterföljande doser. Enligt Kaplan-Meier 

förekom ingen signifikant skillnad i den kumulativa retentionen hos de som 

behandlades med lågdos (p = 0,09) eller högdos (p=0,28) av respektive läkemedel.  

 

I början av studien var andelen opioidfria urinprov ungefär 10% i vardera grupp. 

Över tid visade sedan ITT-analysen att andelen opioidfria urinprov inte skiljde sig 

signifikant åt (p=0,81) när det gällde läkemedelsgrupp (8/2 mg buprenorfin/naloxon 

vs 16/4 mg buprenorfin/naloxon eller 45 mg metadon vs 90 mg metadon ). Inte heller 

förekom någon signifikant skillnad (p=0,46) mellan andelen opioidfria urinprov vad 

gällde dosen (8/2 mg buprenorfin/naloxon vs 45 mg metadon eller 16/4 mg 

buprenorfin/naloxon vs 90 mg metadon). Däremot visade sekundära utfallsvariabeln 

att det var större sannolikhet att de som behandlades med 16/4 mg 

buprenorfin/naloxon jämfört med 8/2 mg buprenorfin/naloxon hade minst 12 

opioidnegativa urinprover i rad (p<0,001). Även vid behandling med 90 mg metadon 

jämfört med 45 mg metadon var det större sannolikhet att den starkare dosen skulle 

medföra minst 12 opioidnegativa urinprover i rad (p=0,02).   

 

Fem allvarliga incidenter inträffade under studien. Dessa inträffade hos fyra av 

deltagarna som behandlades med metadon och hos en av deltagarna som behandlades 

med buprenorfin/naloxon. Ingen utav dessa incidenter kunde kopplas direkt till 

studiemedicinen. Tre utav incidenterna innefattade dock uppkomst av varbölder på 

grund av heroininjektion. Vilken behandlingsgrupp dessa deltagare tillhörde framgår 

ej.  
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Studie 5 - Treatment retention among patients randomized to 

buprenorphine/naloxone compared to methadone in a multi-site trial. 

Hser et al., 2013 (40)  
 

 

Syfte med studien  

 

Syftet med studien var att identifiera egenskaper associerade med fortsatt 

användande av illegala opioider samt fortsatt deltagande i behandling för 

opioidberoende.  

 

 

Studiedesign  

 

Studien var en sekundär analys av en randomiserad, kontrollerad, öppen, icke 

blindad fas IV-studie av Saxon et al. (41). Fas IV-studiens syfte var att undersöka 

leverfunktionen hos patienter som genomgick underhållsbehandling med antingen 

buprenorfin/naloxon eller metadon. Studien utfördes vid nio olika licensierade 

opioidbehandlingsprogram i USA mellan 2006-2009. För deltagande skulle 

patienterna vara över 18 år, ha ett diagnosticerat opioidberoende enligt DSM-IV samt 

inte ha förhöjda leverenzymvärden. Patienter med psykiska sjukdomar eller sjukdom 

i hjärta, kärl och lever exkluderades.   

 

Innan studiestart skulle deltagarna ha avstått från droger under det senaste dygnet. 

Vid studiestart trappades varje patient upp till en individuellt anpassad daglig 

dosering vilken bestämdes av utsedd läkare vid respektive klinik. Vid 

abstinensbesvär, cravings eller sidomissbruk kunde dosen höjas. För 

buprenorfin/naloxon-gruppen bestämdes maxdosen till 32 mg/dag medan det i 

metadongruppen inte fanns någon maxdos. Dagliga doser ≥16 mg buprenorfin och 

≥60 mg metadon klassificerades enligt författarna som höga doser. Doser under 

dessa klassificerades som låga.  

 

Patienterna besökte dagligen sin klinik för att under uppsikt ta sin behandlingsdos 

med undantag från helgdagar samt när det enligt lokala regler blev tillåtet att ta hem 

doser för ett antal dagar. Varje vecka rapporterade deltagarna eventuella biverkningar 

samt lämnade urinprov för detektion av illegal droganvändning. Missade deltagarna 

att ta sin dagliga dos under 14 eller fler på varandra efterföljande dagar uteslöts de ur 

studien.    

 

Primärt undersöktes fullföljande av behandling samt retentionen. Retention 

definierades som antalet dagar patienten befann sig i behandling från randomisering 

till den dagen patienten erhöll sin sista behandlingsdos. Skillnader mellan 

behandlingsgrupperna undersöktes med χ
2
-test eller t-test. Överlevnadsfunktionen 

undersöktes med Kaplan-Meier där log-rank test användes för att analysera 

skillnader mellan grupperna. Cox regression användes för att identifiera vilka 
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personliga och medicinska egenskaper som kunde kopplas till kvarstannande i 

behandling. För att undersöka samband mellan behandlingsdos och opiatanvändning 

över tid användes generalized estimating equation (GEE) som regressionsmetod.  

 

 

Resultat  

 

Av 1920 screenade personer randomiserades 1269 utav dessa till två 

behandlingsgrupper; buprenorfin/naloxon (n=738) och metadon (n=529). Sett på hela 

studiepopulationen bestod den till 2/3 av män. Egenskaperna hos patienterna i de två 

studiegrupperna var jämnt fördelade. Enda skillnaderna var att de i metadongruppen 

hade fler positiva urinprover för kokain (p<0,01) samt att de rökte fler cigaretter 

(p<0,05). Genomsnittliga åldern var 37,4 år (SD = 11,1), drygt 2/3 hade injicerat 

droger under de senaste 30 dagarna. Ungefär 25% hade urinprov positiva för 

cannabis och drygt 9% för amfetamin. Genomsnittlig daglig dos under studiens 24 

veckor var 22,1 mg (variation på 2-32 mg) i buprenorfin/naloxon-gruppen och 93,1 

mg (variation på 5-379 mg) i metadongruppen. 

 

Totalt 58% av deltagarna fullföljde behandlingens 24 veckor. Detta motsvarade 46% 

av patienter i buprenorfin/naloxon-gruppen och 74% i metadongruppen (p<0,01). 

Deltagarna i metadongruppen hade en signifikant (p<0,01) bättre retention; 141,3 

(SD = 50,8) dagar jämfört med buprenorfin/naloxon-gruppen som hade 103,8 dagar 

(SD = 66,9). Log-rank-testet visade på en signifikant skillnad i överlevnad mellan de 

båda grupperna (p<0,001) med fördel för metadongruppen. Ungefär 25% av de som 

behandlades med buprenorfin/naloxon hoppade av redan under studiens 30 första 

dagar, jämfört med 8,3% hos metadongruppen (p<0,001). 60% av studiens samtliga 

avhopp berodde på att patienterna hade missat 14 eller fler efterföljande 

behandlingsdagar. 25,6% av deltagarna i buprenorfingruppen och 12,4% av 

deltagarna i metadongruppen hoppade av för att de inte längre ville vara kvar i sin 

tilldelade behandlingsgrupp (p<0,001).  

 

Minst 80% av de som fick metadon i doser >60 mg/dag fullföljde studien. I 

buprenorfin/naloxon-gruppen fann man ett linjärt samband mellan ökad medicindos 

och fullföljande av behandlingen. När buprenorfin/naloxon gavs i högsta dos (30-32 

mg/dag) fullföljde ca 60% av deltagarna studien.  Högre doser (minst 16 mg 

buprenorfin/naloxon och 60 mg metadon) av studiemedicinen var en av de 

prediktorer som associerades med lägre risk för avhopp (p<0,01).  

 

Analysen av urinproverna visade att dosökning av behandlingspreparaten ledde till 

minskad opiatanvändning hos båda behandlingsgrupperna (p<0,001). Under studiens 

nio första veckor var andelen opiatpositiva urinprov signifikant lägre hos 

buprenorfin/naloxon-deltagarna jämfört med metadondeltagarna (p<0,01).  

 

I den primära analysen (41) var det ingen skillnad i antalet allvarliga incidenter 

mellan behandlingsgrupperna. 5,2% av buprenorfin/naloxon-deltagarna och 8,7% av 

metadonpatienterna rapporterade att de upplevt biverkningar. Dock var de flesta av 
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de upplevda biverkningarna troligen inte relaterade till studiemedicineringen. Det 

förekom heller ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gällde förhöjda 

leverenzymvärden.  

 

 

 

Sammanfattning av resultat  

Totalt fem studier valdes ut för analys i denna litteraturstudie. I tabell III 

sammanfattas studiernas resultat.  

 

 
Tabell III. Sammanfattning av studieanalyserna med avseende på de parametrar som undersöktes. 

Studie  
Fullföljande och 

retention 

Sidomissbruk av 

opiater 

Biverkningar och allvarliga 

incidenter 

Studie 1  

Fischer et al., 

1999 (37) 

Metadon ledde till 

signifikant bättre 

fullföljande och 

retention än 

buprenorfin. 

Buprenorfin ledde till 

signifikant färre 

opioidpositiva urinprover 

än behandling med 

metadon.  

Samtliga deltagare i 

buprenorfingruppen upplevde 

dysfori.  

Studie 2  

Mattick et 

al., 2003 (38) 

Det förekom ingen 

signifikant skillnad 

avseende fullföljande 

eller retention mellan 

deltagarna som fick 

buprenorfin och 

deltagarna som fick 

metadon. 

Det förekom ingen 

signifikant skillnad mellan  

andelen morfinfria 

urinprov mellan 

grupperna.  

Hos fyra av deltagarna i 

buprenorfingruppen 

rapporterades överdos av heroin 

eller heroin + bensodiazepiner. 

Ett antal mildare biverkningar 

rapporterades. Huruvida det 

förekom en signifikant skillnad 

mellan grupperna avseende dessa 

biverkningar framgår ej.  

Studie 3   

Kakko et al., 

2007 (39) 

Ingen signifikant 

skillnad i retention 

förekom mellan 

behandlingsgrupperna 

Ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna 

angående andelen 

opiatnegativa urinprover 

kunde påvisas.  

Inga allvarliga incidenter 

rapporterades.  

 

Studie 4  

Kamien et 

al., 2008 (36) 

Ingen signifikant 

skillnad i retention 

mellan de som 

behandlades med 

lågdos eller högdos av 

respektive läkemedel 

kunde påvisas. 

Ingen signifikant skillnad 

gällande andelen 

opioidfria urinprov mellan 

läkemedelsgrupp eller dos 

påvisades. Det var större 

sannolikhet att de som 

behandlades med 

läkemedel i högdos hade 

minst 12 opioidfria 

urinprov i rad 

Tre fall av hudinfektioner på 

grund av heroininjektion 

rapporterades, men vilken av 

behandlingsgrupperna detta 

inträffade i framgår inte. 

Studie 5 

Hser et al., 

2014 (40) 

Metadon ledde till 

signifikant bättre 

retention jämfört med 

buprenorfin/naloxon. 

Behandling med 

buprenorfin/naloxon 

resulterade i signifikant 

lägre opiatanvändning 

jämfört med metadon.  

Förekomsten av biverkningar var 

låg i den primära analysen. Ingen 

signifikant skillnad avseende 

allvarliga incidenter eller 

biverkningar i den primära 

analysen kunde konstateras. 
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DISKUSSION 

 

I denna litteraturstudie har effekten mellan buprenorfinpreparat och metadon 

jämförts hos opioidberoende patienter med avseende på fullföljande och retention i 

behandling samt sidomissbruk av illegala opiater. Även preparatens säkerhet har 

undersökts.  

 

 

Generellt för studierna  

 

Studiedesign  

 

Samtliga studier (36-40) som inkluderats i litteraturarbetet är randomiserade 

kontrollerade studier (RCT). I RCT fördelas deltagarna slumpmässigt mellan olika 

behandlingsalternativ. Detta medför att riskfaktorer blir jämnt fördelade i grupperna. 

På så sätt kommer skillnaden i effekt mellan grupperna endast bero på behandlingen 

vilket ökar sannolikheten för att kunna göra en korrekt utvärdering av resultatet (42).  

 

Huruvida studien är blindad eller ej har också betydelse för studiens kvalité och 

tillförlitlighet. Att en studie är blindad innebär att de involverade inte vet vilken 

behandling som ges. Det optimala är om studiens alla aktörer (behandlare, klient och 

den som analyserar resultaten) är blindade. Risken med icke-blindade studier är att 

resultatet och mätningen av resultatet kan påverkas av de berördas förväntningar. 

Störst risk för detta är när utfallen handlar om skattning av exempelvis symptom eller 

livskvalité, så kallade ”mjuka variabler”. Handlar det däremot om utfall som död 

kommer en icke-blindad studiedesign påverka utfallet varken positivt eller negativt 

(42). I detta arbete var endast studien av Hser et al. (40) icke-blindad, vilket 

självklart kan ha påverkat fullföljandet av studien och därmed sänker studiens 

trovärdighet.  

 

Effekten av de erhållna resultaten kan beräknas för samtliga som deltog i studien i en 

intention-to-treat-analys (ITT-analys), eller enbart för de som följde hela 

studieprotokollet i en per-protocol-analys (PP-analys). En ITT-analys inkluderar 

således data om de som inte fullföljde studien vilket minskar risken för överskattning 

av behandlingsresultatet. Bästa metoden att använda för att mäta effekter av en 

intervention är ITT-analys. Vid undersökning av biverkningar är dock PP-analys att 

föredra eftersom biverkningarna då endast mäts på de som fått hela behandlingen 

(42). Studierna som inkluderades i detta arbete använde ITT-analys för att undersöka 

retentionen och främst PP-analys vid undersökning av användning av illegala opiater.  

 

Samtliga studier (36-40) undersöker buprenorfinpreparat där sublinguala tabletter 

utgör beredningsformen. I studierna av Kamien et al., Kakko et al. respektive Hser et 

al. (36, 39, 40) används kombinationspreparatet buprenorfin/naloxon och i de övriga 

två studierna gjorda av Fischer et al. och Mattick et al. (37, 38) används buprenorfin 

ensamt. Tillägget av naloxon är dock ingenting som bör påverka resultatet då det har 
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visats att buprenorfinets farmakologiska effekter inte påverkas vid tillägg av naloxon. 

Detta eftersom naloxon inte tas upp systemiskt, förutsatt att det inte injiceras (34, 

43). 

 

 

Studiepopulation 

 

I samtliga studier (36-40) var drygt 2/3 av deltagarna män vilket givetvis inte är 

optimalt, men denna ojämna könsfördelning speglar den kliniska verksamheten för 

behandling av opioidberoende (11). Inklusions- och exklusionskriterierna var relativt 

likartade i samtliga studier vilket skapar ett homogent urval av deltagare. I studien av 

Kamien et al. (36) hade däremot drygt 2/3 av de inkluderade deltagarna tidigare 

behandlats med metadon för sitt beroende. I studien av Kakko et al. (39) 

exkluderades patienter som tidigare visat dålig följsamhet i annan 

underhållsbehandling. Detta påverkar givetvis jämförelsebarheten mellan dessa två 

studier. Studien skriven av Kamien et al. (36) kan tänkas få sämre resultat eftersom 

många av de inkluderade deltagarna inte visat någon större framgång vid tidigare 

underhållsbehandling. Tvärt om, kan det tänkas att studien av Kakko et al. (39) 

kommer att få bättre resultat på grund av sitt urval av deltagare.  

 

Randomiseringen till de olika behandlingsgrupperna i samtliga fem studier (36–40) 

var förhållandevis jämn med avseende på demografiska faktorer och drogrelaterad 

historia. Åldersgruppen som har undersökts befann sig inom intervallet 25-40 år med 

ett opiatbruk som pågått under minst 4 år. Opiater utgjorde den primära drogen men, 

sidomissbruk av andra droger eller alkohol var vanligt förekommande. I studien av 

Kakko et al. (39) blev däremot fler kvinnor randomiserade till metadongruppen än 

till buprenorfingruppen. Enligt författarna var detta dock inget som kom att påverka 

utfallet. Forskning tyder däremot på att det förekommer viss könsskillnad gällande 

farmakokinetik och förekomst av olika subtyper samt känslighet hos 

opioidreceptorerna (2). Potentiellt skulle alltså den ojämna fördelningen mellan 

kvinnorna till behandlingsgrupperna i studien av Kakko et al. (39) kunna ha påverkat 

resultatet.  

 

I de två studierna av Kamien et al. respektive Hser et al. (36, 40) varierade 

deltagarantalet i respektive studies behandlingsgrupper mycket. Författarna Kamien 

et al. (36) menar att detta kan påverka med vilken säkerhet som skillnader mellan 

behandlingsgrupperna kan upptäckas. Det totala deltagarantalet i samtliga studier 

(36-40) skiljer sig kraftigt. I studien av Fischer et al. (37) deltog 60 personer, medan 

det i studien av Hser et al. (40) deltog 1269 personer. Författarna Fischer et al. (37) 

påpekar att ett lågt deltagarantal medför att det blir svårt att säkerhetsställa fakta 

vilket således påverkar trovärdigheten.  
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Likheter och skillnader mellan studiernas upplägg och dagens LARO-program  

 

Uppläggen hos samtliga studier med bland annat regelbundna urinprovtagningar och 

inledande initieringsfas med upptitrering av doser, liknar till stor del de kliniska 

underhållningsprogrammen (21). Detta ökar studiernas applicerbarhet på 

verkligheten. Precis som inom kliniska verksamheten tillämpade alla studier, utom 

studien av Kamien et al. (36), en flexibel dosdesign vilket innebär att dosen kan 

justeras under studiens gång efter hur patienten svarar på medicineringen. I fyra utav 

studierna (36-39) inkluderades psykosocial behandling. I studien av Hser et al. (40) 

är det oklart huruvida psykosocial behandling förekom eller inte, vilket således kan 

ha sänkt fullföljandegraden hos dessa patienter. Enbart psykosocial behandling har 

ensam dålig effekt (14, 17), men tillsammans med farmakologisk behandling 

förbättrar den psykosociala behandlingen utfallet av behandlingen (4). De 

genomsnittliga dagsdoserna som används i studierna skiljer sig lite från de kliniska 

doser som brukar används vid nutida underhållsbehandling (25, 30). I studierna av 

Fischer et al. och Mattick et al. (37, 38) är samtliga behandlingsdoser något lägre än 

vad som normalt ses idag. Studierna av Kakko et al. och Hser et al. (39, 40) använde 

en dosering av buprenorfin som är något högre än normalt och i studien av Kamien et 

al. (36) är ena metadondoseringen lite lägre än normalt. En brist hos samtliga studier 

(36-40) är att de undersökt behandlingseffekterna under en förhållandevis kort period 

på mellan 13 till 26 veckor. Att behandla opioidmissbruk är en lång process och 

varar i vissa fall en hel livstid (2). Således kan inga långsiktiga slutsatser om effekten 

säkerhetsställas. 

 

 

 

Hur skiljer sig fullföljande och retention mellan preparaten?  

 

Endast i två utav studierna, de gjorda av Fischer et al. och Hser et al. (37, 40), visade 

sig metadonbehandling leda till signifikant bättre fullföljande och retention jämfört 

med buprenorfin. Mot slutet i studien av Fischer et al. (37) var 71% av 

metadondeltagarna och 38% av buprenorfindeltagarna kvar (p<0,05). Av maximalt 

186 dagar befann sig deltagarna i metadongruppen i behandlingen under 133,2 dagar 

(SEM = 10,6) och buprenorfinpatienterna 99,7 dagar (SEM = 11,4) (p<0,03). Även i 

studien av Hser et al. (40) var det stor skillnad mellan grupperna avseende hur många 

som fullföljde behandlingen; 74% i metadongruppen och 46% i buprenorfin/naloxon-

gruppen. Retentionen var signifikant högre (p<0,01) för metadongruppen där 

patienterna i snitt stannade kvar i behandling under 141,3 (SD = 50,8) dagar, jämfört 

med buprenorfin/naloxon-patienterna som stannade kvar i 103,8 (SD = 66,9) dagar. 

Maximalt antal dagar i studien var även här 186 stycken. Båda studierna (37, 40) 

använde buprenorfinpreparat och metadon i flexibla doser som baserades på 

deltagarnas behov. Att buprenorfin, när det ges i flexibla doser, är mindre effektivt 

än metadon avseende att bevara patienter i underhållsbehandling, kan stärkas utav en 

stor metaanalys (13).  
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I studierna av Kamien et al., Mattick et al. samt Kakko et al. (36, 38, 39) kunde 

däremot ingen signifikans mellan andelen deltagare som fullföljde studien påvisas 

mellan behandlingsgrupperna. Inte heller kunde någon av dessa tre studier fastställa 

att behandling med metadon skulle leda till bättre retention än behandling med 

buprenorfin. Dock kunde studien av Mattick et al. (38) påvisa en signifikant skillnad 

(p = 0,037) i retention mellan grupperna under studiens 13 veckor med fördel för 

metadon. Eftersom retentionen även analyserades separat för 

administreringsfrekvensen av buprenorfin (varje dag eller varannan dag) förekom 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Således blev den sammanlagda 

retentionen inte signifikant.  

 

Trots att det slutligen inte påvisades någon signifikant skillnad i retentionen mellan 

metadon- och buprenorfingruppen valde författarna Mattick et al. (38) att diskutera 

det större avhoppet hos buprenorfingruppen jämfört med metadongruppen under de 

två första veckorna. Att bortfallet i buprenorfingruppen var större än i 

metadongruppen och framför allt i början av studien sågs också i studierna av Fischer 

et al. och Hser et al. (37, 40). Fischer et al. (37) rapporterade att 45% av 

buprenorfindeltagarna jämfört med 23% av metadondeltagarna föll bort under 

studiens tolv första veckor. Hser et al. (40) redovisade att 8% av metadonpatienterna 

och 24,8% av buprenorfin/naloxon-patienterna (p<0,001) lämnade studien under de 

inledande 30 dagarna. Hser et al. anser därför att det i början av 

underhållsbehandling är väldigt viktigt att försöka mininera bortfallet av 

buprenorfinpatienter. Fischer et al. (37) diskuterar att dysforin som samtliga 

buprenorfindeltagare upplevde under den inledande fasen kan ha varit anledningen 

till det stora avhoppet från buprenorfingruppen. Det är dock oklart om den dysforiska 

känslan kvarstod efter introduktionsfasen och i så fall hur mycket denna biverkning 

påverkade retentionen under kommande veckor. Fischer et al. (37) resonerar även 

om att orsaken till det stora bortfallet också kan ha varit att den förutbestämda 

maxdosen av buprenorfin (8 mg/dag) var alldeles för låg. Andra studier (44, 45) som 

också använt sig av lägre doser med buprenorfin har redovisat att detta leder till 

sämre retention hos buprenorfindeltagare jämfört med metadondeltagare. Att 

maxdosen buprenorfin skulle vara för låg, var däremot inte fallet i studien av Mattick 

et al. (38). I denna studie låg maxdosen på 32 mg/dag. I studien av Hser et al. (40) 

klargjordes att när dosen buprenorfin/naloxon ökade, ökade fullföljandet av 

behandlingen linjärt varpå författarna föreslår att buprenorfin med fördel kan 

användas i högre doser än 16 mg/dag som ofta är den vanliga doseringen av 

preparatet. Retentionen som fås vid doser högre än 32 mg/dag borde också 

undersökas närmare anser författarna Hser et al. Huruvida högre doser av läkemedlet 

verkligen kommer att ge bättre effekt är dock oklart. Detta då buprenorfin, på grund 

av sin egenskap som partiell agonist, inte har visat sig ge en större effekt vid högre 

doser (46), utan har en maxeffekt och kommer vid doser runt 32 mg/dag att uppnå en 

platå (31). Även om det skulle medföra en bättre effekt av att använda buprenorfin i 

högre doser, blir det fortfarande svårt att matcha denna effekt mot metadon. Detta då 

författarna Hser et al. (40) redovisade att den maxdos (30-32 mg/dag) som gavs av 

buprenorfin/naloxon resulterade i sämre retention av behandling än metadon.  Det 

stora avhoppet i början av studierna kan också tänkas bero på att studierna hade en 
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långsam induceringsfas, resonerar både Fischer et al. och Mattick et al. (37, 38). I 

studien av Mattick et al. (38) erhöll majoriteten av buprenorfindeltagarna 2-6 mg av 

läkemedlet under studiens första vecka. Författarna resonera dock att en snabb 

upptrappning till doser upp mot 12 till 16 mg kan behövas för att undvika stort 

bortfall. Vidare diskuterar Mattick et al. (38) att den sämre retentionen hos 

buprenorfinpatienterna kan bero på att patienter råkar svälja tabletterna istället för att 

låta de lösas upp i munnen. En sådan per oral administrering försämrar preparatets 

biotillgänglighet och effekt avsevärt (30). En annan bidragande orsak till sämre 

retention av buprenorfin är att en del patienter helt enkelt inte vill ha buprenorfin på 

grund av dess partiella effekt utan hellre vill ha ett läkemedel med full agonisteffekt, 

resonerar Mattick et al. (38). Eftersom studien av Mattick et al. var blindad är 

sannolikheten för att deltagarna visste vilket preparat de fick liten. Således borde det 

större avhoppet från buprenorfingruppen inte orsakats av deltagarnas 

läkemedelspreferenser. I studien av Hser et al. (40), lämnade däremot dubbelt så 

många buprenorfin/naloxon-patienter jämfört med metadonpatienter för att de helt 

enkelt inte ville fortsätta i sin tilldelade behandlingsgrupp. Eftersom denna studie 

inte var blindad finns en potentiell möjlighet att deltagarnas egna 

läkemedelspreferenser påverkade avhoppet. Fischer et al. och Mattick et al. (37, 38) 

avslutar med att resonera om att den partiella egenskapen hos buprenorfin gör att 

abstinenssymptomen blir mindre uttalade, vilket gör det lättare att hoppa av 

buprenorfinbehandling jämfört med metadon.  

 

I studien av Kamien et al. (36) jämfördes effekten av att behandla opioidberoende 

med buprenorfin/naloxon och metadon givna i två olika doser vardera, en högdos och 

en lågdos. Överlag var andelen som fullföljde studien i samtliga fyra 

behandlingsgrupper väldigt låg. Huvudsakliga orsaken till det stora bortfallet var att 

deltagarna missat för många på varandra efterföljande doser. 20% av de som fick 8/2 

mg buprenorfin/naloxon och 24% av de som fick 16/4 mg buprenorfin/naloxon 

fullföljde hela studien. Av de som fick metadonbehandling fullföljde 35% av de som 

fick 45 mg metadon och 29% av de som fick 90 mg metadon. Huruvida det förekom 

någon signifikant skillnad avseende andelen fullföljande i vardera behandlingsgrupp 

framgår inte i studien. Utifrån de presenterade siffrorna kan det dock tänkas att de 

deltagare som behandlades med metadon hade bättre fullföljande av studien jämfört 

med buprenorfin/naloxon-patienterna. Intressant nog fullföljde fler deltagare som 

tillhörde behandlingsgruppen som fick den lägre doseringen metadon behandlingen, 

jämfört med de som fick den högre doseringen. En anledning till detta skulle kunna 

vara att deltagarna som fick den högre metadondoseringen upplevde mer 

biverkningar och på grund av detta valde att avsluta behandlingen. Dock finns inget 

som styrker detta resonemang i studiens resultat. Deltagarantalet mellan de fyra 

behandlingsgrupperna varierade mycket, vilket sänker trovärdigheten hos studiens 

resultat. Angående retentionen kunde Kamien et al. (36) inte påvisa någon 

signifikant skillnad varken vid jämförelse mellan behandlingsgrupperna som fick 

lågdos av respektive läkemedel (p=0,09) eller vid jämförelse av de två grupperna 

som fick högdos av respektive läkemedel (p=0,28). Utifrån detta kunde Kamien et al. 

konstatera att behandling med 8/2 mg buprenorfin/naloxon inte är underlägsen 

behandling med 45 mg metadon. Inte heller är behandling med 16/2 mg 
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buprenorfin/naloxon sämre än behandling med 90 mg metadon. Detta resultat skiljer 

sig markant åt från studien av Hser et al. (40) som gjorde en närmare analys på 

sambandet mellan given läkemedelsdos och uppmätt retention. Som tidigare nämnts 

visade resultatet att då metadon och buprenorfin/naloxon gavs i högre doser 

resulterade detta i bättre retention. När buprenorfin/naloxon däremot gavs i maxdos 

kunde retentionen som uppstod inte mätas med den retention som dosering med 

metadon medförde. Eftersom alla deltagargrupper i studien av Kamien et al. (36) 

drabbades av stort bortfall av deltagare kan det tänkas att studiedesignen har något att 

göra med detta, diskuterar författarna. Till skillnad från de andra studierna (37-40) i 

denna litteraturstudie användes ingen flexibel dosdesign i studien av Kamien et al. 

Deltagarna tilldelades istället en specifik dos (8/2 mg buprenorfin/naloxon, 16/4 mg 

buprenorfin/naloxon, 45 mg metadon eller 90 mg metadon) som de sedan skulle hålla 

kvar vid under resten av studien (36). Således fanns varken möjlighet till att öka 

doseringen, i de fall där den tilldelade dosen inte gav tillräcklig effekt, eller att sänka 

dosen i de fall där den tilldelade dosen var för hög. Flexibla doser är det som används 

inom dagens kliniska verksamhet och goda belägg finns för dess effektivitet vad 

gäller fullföljande och retention av behandling (33, 37-40, 47). En annan förklaring 

till det stora bortfallet i studien av Kamien et al. (36) kan vara att mer än hälften av 

deltagarna genomgått metadonbehandling tidigare utan lyckat resultat. Då deltagarna 

i studien i genomsnitt brukat heroin kontinuerligt i mer än 10 år, är det sannolikt att 

dessa deltagare har ett svårt beroende. Detta beroende kräver mycket 

behandlingsresurser, både farmakologiskt och psykosocialt, för att behandlingen ska 

vara framgångsrik. Vid otillräcklig insats är det därför en stor risk att de återigen 

avviker från behandling och återgår till sitt missbruk.   

 

Överlägset högst fullföljande av behandling hade den svenska studien av Kakko et 

al. (39) där totalt 78% av deltagarna genomförde den sex månader långa 

behandlingen. När författarna Kakko et al. inte kunde påvisa någon signifikant 

skillnad i retention mellan de två behandlingsgrupperna förkastade författarna 

hypotesen om att graderad buprenorfinbehandling skulle vara ett sämre alternativ än 

behandling med metadon (p<0,05). Studiedesignen i denna studie (39) skiljde sig 

betydligt åt ifrån de övriga studierna vilket möjligen kan förklara dess utmärkande 

resultat angående fullföljandet. Studien undersökte effekten av graderad behandling 

med buprenorfin med eventuellt byte till metadon jämfört med den konventionella 

metadonbehandlingen. Detta upplägg möjliggör att de patienter som behöver 

behandlas med metadon får metadonbehandling, medan de som inte behöver 

metadon effektivt kan stabiliseras med buprenorfin. Författarna Kakko et al. påpekar 

att fler bakomliggande förklaringar till detta lyckade resultat kan vara den flexibla 

doseringen men också att de doser som användes är högre än vad som använts i 

tidigare studier, exempelvis studierna av Fischer et al. och Mattick et al. (37, 38).  

 

Sammantaget visar studierna (36-40) att metadon har en något bättre förmåga än 

buprenorfinpreparat avseende att bevara patienter i underhållsbehandling. I de studier 

där buprenorfinpreparaten visade sig ha sämre retention än metadon, var de doser 

som användes ofta något låga varpå medicinering med högre doser av preparatet 

skulle kunna leda till ett bättre utfall. För att få fler buprenorfindeltagare att fortsätta i 
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behandling tycks det även vara av betydelse med fler insatser under behandlingens 

början för att motverka de stora bortfall som påvisades i några utav studierna.  

 

 

 

Hur skiljer sig förekomsten av sidomissbruk med opiater mellan 

preparaten?  

 

Samtliga studier (36-40) rapporterade att det förekom opiatmissbruk vid sidan om 

underhållsbehandlingen. I PP-analysen tillhörande studien av Fischer et al. (37) 

visade buprenorfindeltagarna signifikant (p=0,04) lägre användning av opiater 

jämfört med metadongruppen under de tre sista veckorna. På grund av det stora 

avhoppet av buprenorfindeltagare i början av studien samt det låga sidomissbruket av 

opiater i slutet av studien, resonerar författarna Fischer et al. kring om de 

kvarvarande buprenorfinpatienterna möjligen utgjorde en undergrupp som mycket 

effektivt kunde stabiliseras på buprenorfin. I sådana fall bör större studier som kan 

identifiera vilka patienter som får ut mest av buprenorfinbehandling göras, anser 

författarna. I ITT-analysen från studien av Fischer et al. (37) visades ingen 

signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna gällande opiatanvändningen.  

 

I studierna av Mattick et al. och Kakko et al. (38, 39) rapporterades en total 

minskning av andelen opiatpositiva urinproiver under studiens gång. Denna skillnad 

var signifikant (p<0,001) i studien av Kakko et al. (39). Ingen av studierna kunde 

däremot påvisa en signifikant skillnad avseende andelen opiatpositiva urinprover 

mellan behandlingsgrupperna i respektive studie. I studien av Kamien et al. (36) 

påvisades inte heller någon signifikant skillnad avseende andelen opiatpositiva 

urinprov mellan de deltagare som behandlades med 8/2 mg buprenorfin/naloxon 

jämfört med 45 mg metadon eller de deltagare som behandlades med 16/4 mg 

buprenorfin/naloxon jämfört med 90 mg metadon. Utifrån studierna av Kamien et 

al., Mattick et al. och Kakko et al. (36, 38, 39) kunde alltså behandling med 

buprenorfin inte betraktas som underlägsen jämfört med den konventionella 

metadonbehandlingen gällande minskning av opioidabstinens. Detta stämmer väl 

överens med resultatet från en annan studie (48) där 65 mg metadon jämfördes med 

12 mg buprenorfin under 24 veckor. Ingen signifikant skillnad mellan 

behandlingsgrupperna kunde här ses avseende användning av opiater.  

 

I studien av Hser et al. (40) undersöktes hur sidomissbruket av opioider påverkades 

vid olika doser av metadon och buprenorfin/naloxon. Hser et al. (40) resonerade att 

anledningen till varför behandlingspreparaten i högre doser gav bättre retention, 

kunde vara att högre doser minskar cravings på ett mer effektivt sätt och därmed 

minskar även opiatanvändningen. Detta visade sig stämma, då deras undersökning 

om relationen mellan opiatanvändning och doseringsstyrka tydligt visade att högre 

doser av både buprenorfin/naloxon och metadon medförde minskad användning av 

illegala opiater i respektive behandlingsgrupp (p<0,001). Detta kan likställas med 

resultatet från den sekundära utfallsvariabeln i studien av Kamien et al. (36). Här 

visade Kamien et al. att de patienter som fick de högre doserna av respektive 
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läkemedel hade större sannolikhet att lämna tolv opioidnegativa urinprov i rad. I 

studien av Hser et al. (40) var sidomissbruket av opioider signifikant lägre i 

buprenorfin/naloxon-gruppen (p<0,01) än i metadongruppen under studiens nio 

första veckor. Detta anser Hser et al. tyda på att buprenorfin inte behöver lika lång 

introduktionsfas som metadon då buprenorfin snabbare kan ställas in på en stabil dos. 

Dock måste det tilläggas att opiatanvändningen i buprenorfin/naloxon-gruppen redan 

vid start var 20 procentenheter lägre än i metadongruppen, vilket kan ge ett 

överskattat resultat hos buprenorfingruppen.  

 

Sammantaget tyder detta på att buprenorfinpreparaten har en fördel gentemot 

metadon med avseende på att minska opiatanvändning vid sidan om 

underhållsbehandling. Återigen kommer diskussionen om adekvata doser upp. Ju 

högre doser av respektive läkemedel som ges, desto lägre sidomissbruk av opiater 

tycks förekomma.  

 

 

 

Hur skiljer sig säkerheten och biverkningar mellan preparaten?  

 

Information om allvarliga incidenter och biverkningar samlades in från studierna av 

Kamien et al., Fischer et al., Mattick et al. och Kakko et al. (36-39). I studien av 

Hser et al. (40), som var en sekundär analys av en annan studie (41), analyserades 

dock inga biverkningar. Detta gjordes istället i den primära studien (41). Enligt den 

primära studien var de flesta av de uppkomna biverkningarna inte relaterade till 

studiemedicinen.  

 

Från den svenska studien av Kakko et al. (39) rapporterades inga allvarliga 

incidenter. Fischer et al. (37) redovisade att samtliga deltagare som behandlades med 

buprenorfin upplevde dysfori vilket, som tidigare nämnts, kan ha varit orsaken till 

det stora avhoppet från denna behandlingsgrupp. Uppkomst av dysfori är enligt 

FASS inget som brukar ske vid behandling med buprenorfin (30). Anledningen 

bakom dess uppkomst är förmodligen genom buprenorfins egenskap som partiell 

agonist på κ-opioidreceptorer, då aktivering av dessa kan leda till dysfori (7).  

 

Endast studierna av Kamien et al. och Mattick et al. (36, 38) rapporterade förekomst 

av allvarliga incidenter. Kamien et al. (36) rapporterade fem allvarliga incidenter. 

Ingen av dessa incidenter kunde direkt kopplas till studiemedicinerna. Däremot 

kunde de indirekt kopplas till underhållsbehandlingens effekt. Detta eftersom 

incidenterna innefattade uppkomst av hudinfektion efter heroininjektion, vilket tyder 

på sidomissbruk. Vilken av de fyra behandlingsgrupperna detta inträffade i är dock 

oklart, vilket är en tydlig brist i studiens redovisning. I studien av Mattick et al. (38) 

hade fyra av buprenorfindeltagarna tagit en överdos av heroin eller heroin i 

kombination med bensodiazepiner. Övriga, något vanligare, biverkningar som 

rapporterades från samma studie var bland annat allmän smärta i kroppen, 

huvudvärk, illamående och svettningar. Dessa biverkningar liknar de biverkningar 

som uppkommer vid abstinensbesvär (4, 8) och är alla vanligt förekommande vid 
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både buprenorfin- och metadonbehandling (25, 30). Eftersom för låga doser kan ge 

upphov till abstinensbesvär kan man resonera att deltagarna i studien av Mattick et 

al. (38) inte var inställda på rätt doser. Detta går dock emot det faktum att studien 

hade höga maxdoser i båda behandlingsgrupperna och att den flexibla studiedesignen 

möjliggjorde dosjustering efter deltagarnas upplevelse av exempelvis 

abstinensbesvär. Huruvida samtliga biverkningar mellan buprenorfin– och 

metadongruppen var signifikanta eller ej i studien av Mattick et al. framgår inte. 

Detta eftersom det enligt studiedesignen inte var meningen att biverkningarna skulle 

jämföras statistiskt.  

 

Vilket preparat utav buprenorfin och metadon som har bäst säkerhetsprofil är svårt 

att avgöra utifrån dessa fem studier. Detta dels för att skillnader mellan 

behandlingsgrupperna inte har undersäkts, men också för att det inte alltid är 

redovisat vilken behandlingsgrupp de allvarliga incidenterna inträffade i. Att 

behandling med metadon är mer riskfyllt än behandling med buprenorfinpreparat 

finns däremot dokumenterat sedan tidigare (4). Detta var dock inget som kunde 

styrkas i denna litteraturstudie.   

 

 

 

SLUTSATS  

 

Både buprenorfinpreparaten och metadon har sina för- och nackdelar. Metadon har 

en bättre förmåga till att bevara patienter i underhållsbehandling medan behandling 

med buprenorfinpreparaten tycks minska sidomissbruket av opioider mer effektivt. 

Utifrån studiernas rapporteringar var andelen allvarliga incidenter låga och sällan 

kopplade till behandlingsmedicinen. Då buprenorfinpreparat sedan tidigare har en 

bevisat lägre riskprofil än metadon, bör buprenorfinpreparaten vara förstahandsval 

vid behandling av opioidberoende. I de fall där den beroende personen inte effektivt 

kan stabiliseras på buprenorfin bör byte till metadonbehandling ske, vilket 

överensstämmer med nuvarande riktlinjer. Som alltid väcker svaren nya frågor och 

därför bör man i framtida studier eventuellt fokusera mer på sambandet mellan dos 

och effekt för både metadon och buprenorfinpreparaten. Även behandlingsupplägget 

under den initiala fasen vid behandling med buprenorfinpreparat bör studeras vidare, 

då just denna del av behandlingen tycks vara viktig för retention.   
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