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Nytt nätverk för alla som arbetar med LARO 
 
 
Under de senaste 10-15 åren har det hänt mycket inom svensk vård för opioidberoende. 
Utbudet av läkemedelsassisterad rehabilitering för opioidberoende (LARO) har ökat på 
många håll, arbetssätt har förändrats, nationella riktlinjer har uppdaterats och nya preparat 
har tillkommit. Inom Svensk förening för Beroendemedicin har vi engagerat oss i detta på en 
rad olika sätt. Men vi är ju i grunden en förening för läkare, och det har saknats en naturlig 
mötesplats för alla olika yrkeskategorier som arbetar med LARO.  

Vi blev därför glada över det förslag som universitetslektor Andrea Capusan, Linköpings 
universitet och professor Björn Johnson, Malmö universitet kom till oss med under våren 2022. 
Bägge är ju välkända experter inom området, och ville ta initiativ till ett tvärprofessionellt 
nätverk för alla som arbetar med LARO. Förslaget var att upprätta ett digitalt 
diskussionsforum och på sikt även anordna återkommande fysiska möten, med syfte att öka 
vår kunskap, stötta varandra, sprida bra arbetssätt och bidra till en mera jämlik vård för 
opioidberoende. 

En sådan satsning kräver naturligtvis vissa resurser, och för att säkra en långsiktig, 
kommersiellt oberoende finansiering har vi nu en dialog med SKR och Socialstyrelsen, som 
bägge ställt sig positiva till planerna. Från SKR:s sida har man snabbt och effektivt satt upp ett 
så kallat Samarbetsrum åt nätverket. I det digitala Samarbetsrummet kan man posta inlägg, 
ställa frågor till nätverket, lägga upp dokument, tipsa om utbildningar, m.m. Funktionen har 
nyligen kommit igång och formatet tycks enkelt och användarvänligt, så nu är det upp till oss 
deltagare att använda detta på ett fruktbart sätt. Jag testade själv att ställa en fråga och fick 
snabbt kloka svar i forumet. Förhoppningen är att många ska vilja vara med och bidra till 
diskussionerna. Alla typer av LARO-relaterade inlägg och frågeställningar är välkomna, men 
man får naturligtvis inte posta personuppgifter eller annan information som gör att enskilda 
individer kan identifieras. 

För att komma med i nätverket behöver du arbeta med LARO-patienter. Tanken är att 
möjliggöra dialog och kunskapsutbyte inom och mellan de professioner som arbetar med 
LARO, och målgruppen är alltså inte nyfiken allmänhet, patienter eller närstående. 
Samarbetsrummet administreras av SKR, men intresseanmälan kan göras via mejl till 
undertecknad (joar.guterstam@ki.se), så får du inom kort en personlig inloggning till 
Samarbetsrummet.  

Hjärtligt välkomna till det nya LARO-nätverket! 

Joar Guterstam, ordf i Svensk förening för Beroendemedicin 


