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Vision
Nationella Kvalitetsregister används 
integrerat och aktivt av svensk hälso- 
och sjukvård och omsorgsverksam-
het för löpande lärande, förbättring, 
forskning samt ledning och kunskaps-
styrning för att tillsammans med 
individen skapa bästa möjliga vård.
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LAROS
Läkemedelsassisterad rehabilitering 
av opiatberoende

Heroinmissbruket har under de senaste tio åren 
uppvisat en kraftig ökning.

Evidensbaserade behandlingsmöjligheter har va-
rit få för målgruppen vilket för flertalet missbrukare 
orsakat en snabb och manifest, medicinsk, psykolo-
gisk och social utslagning samt över åren en accele-
rerad kriminalitet och i förhållande till normalpopu-
lationen extremt hög mortalitet. 

Under senare år har metoder tillskapats och ut-
vecklats som enligt internationella och nationella 
studier uppvisat goda behandlingsresultat och i 
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ett vidare perspektiv efterfrågats av missbrukarna 
och deras anhöriga. Tillgängligheten till behandling 
har förenklats och kvaliteten förbättrats genom till-
komsten och direktiven i SOSFS 2004:8, reviderad 
2009:27. Utredningar visar dock skillnader i kötid till 
behandling från tre månader till två år mellan olika 
delar av landet. 

Ett kvalitetsregister har en stor uppgift att fylla för 
att följa upp tillämpningen av de evidensbaserade 
metoderna för opiatberoende i ett nationellt per-
spektiv och bidra till kvalitetssäkring och kunskaps-
utveckling inom området.  

Syftet med det nationella kvalitetsregistret  LAROS 
är att skapa en nationell kunskapsbas och ett forum 
för fortlöpande kunskapsutveckling inom området 
och därmed bidra till att

 > ge verksamheterna möjlighet att erbjuda en kva-
litetssäkrad behandlingsmetod enligt de krav och 
förutsättningar som anges i de nationella riktlin-
jerna för behandling av opiatberoende personer 

 > ge behandlingsenheterna i landet redskap för 
uppföljning och utvärdering av den egna vården
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Syfte & mål
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 > ge behandlingsenheterna i landet möjlighet till 
nationella jämförelser

I kvalitetsregistret LAROS insamlas uppgifter om 
bland annat psykiatriska och somatiska diagnoser, 
tidigare och aktuellt missbruk, tidigare och pågå-
ende behandlingar samt förekomst av biverkningar. 

ExEmpEl på kvalitEtSindikatorEr

 > Återfall i missbruk 
 > Kriminalitet/prostitution 
 > Överdödlighet i överdoser 
 > Försörjning/sysselsättning 

startår: 2009
huvudman: Örebro läns landsting
patientinformation: www.kvalitetsregister.se under Är du patient?
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post:  118 82 stockholm 
besök: hornsgatan 20

telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Ladda ner på webbutik.skl.se 
best. nr 5290

Nationella kvalitetsregister –
ett verktyg för verksamhetsuppföljning, 
verksamhetsutveckling och forskning.  
syftet med kvalitetsregistret Laros är att 
skapa  en  nationell kunskapsbas och ett 
redskap för fortlöpande kunskapsutveckling 
och kvalitetssäkring av behandlingen för 
personer med opiatberoende.


