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Introduktion - patofysiologi 
Beroendefysiologi:	  Ökad	  förmåga	  att	  uppnå	  euforisk/positiv	  känsla	  à	  större	  risk	  för	  beroende.	  Till	  
slut	  påbörjas	  plasticiteten	  vilket	  innebär	  att	  man	  tillvänjs	  och	  man	  har	  ett	  beroende	  med	  risk	  för	  
abstinens	  och	  utsättningssymtom.	  	  
	  

1.   Global historik 
Droger:	  Globalt	  sett	  så	  är	  cannabis,	  opioder	  och	  kokain	  det	  dominerande.	  Cannabis	  och	  kokain	  är	  det	  
vanligaste	  i	  Sydamerika.	  I	  Sverige	  är	  amfetamin	  den	  vanligaste	  drogen	  man	  injicerar.	  I	  Afrika	  är	  kat	  en	  
av	  de	  vanligaste	  drogerna.	  
Alkohol:	  Muslimska	  länder	  har	  lägst	  konsumtion	  och	  Vitryssland	  är	  det	  land	  som	  har	  högst	  alkohol	  
konsumerad	  per	  person.	  	  
	  
Historiskt	  sett	  så	  har	  alkohol	  funnits	  i	  tusen	  år.	  Sedan	  dess	  har	  nya	  droger	  introducerats	  
1700-‐talet:	  Nikotin	  och	  koffein.	  
1800-‐talet:	  Opium	  och	  morfin.	  
1900-‐talet:	  Kokain,	  amfetamin,	  Heroin,	  Hallucinogener,	  MDMA,	  nätdroger.	  
Det	  har	  alltså	  skett	  en	  snabb	  ökad	  tillgång	  under	  en	  kort	  tid,	  s	  k	  ”den	  psykoaktiva	  revolutionen”.	  	  
	  

2.   Beroende 
Definitionen	  för	  beroende	  är	  svår.	  Vissa	  ser	  det	  som	  en	  moralisk	  brist.	  
Däremot	  är	  beroende	  en	  långvarig,	  behandlingsbar	  hjärnsjukdom	  med	  stringent	  diagnostik	  (två	  
olika	  kliniker	  kan	  ge	  samma	  diagnos),	  välutforskad	  prognos	  och	  patofysiologi	  (man	  vet	  hur	  det	  går	  
för	  dessa	  patienter)	  och	  evidensbaserad	  behandling	  (det	  finns	  effektiv	  och	  välbeprövade	  läkemedel.	  
	  
2.1 Beroendediagnostik 
Samma	  kriterier	  för	  alla	  substanser.	  DSM-‐IV	  och	  ICD-‐10	  skiljer	  på	  två	  olika	  diagnos:	  

-‐   Missbruk/skadligt	  bruk	  =	  Lättare	  problem	  
-‐   Beroende	  =	  Svårare	  problem	  –	  man	  kan	  alltså	  inte	  sluta	  

DSM-‐5	  har	  slagit	  ihop	  dessa	  två	  till	  en	  diagnos;	  ”substansbrukssyndrom”:	  
-‐   Svårighetsgradering	  efter	  antal	  kriterier;	  2-‐3	  lindrigt,	  4-‐5	  medelsvårt;	  6-‐11	  svårt.	  
-‐   ”Medelsvårt”	  motsvarar	  beroende	  enligt	  DSM-‐IV.	  	  

	  
2.2 Substansbrukssyndrom enligt DSM-V 
Nedsatt	  kontroll	  

1.   Kontrollförlust	  
2.   Försökt	  sluta	  
3.   Tar	  mycket	  tid	  
4.   Starkt	  begär	  efter	  drogen	  

Sociala	  komplikationer	  
5.   Misslyckas	  med	  att	  fullgöra	  skyldigheter	  
6.   Återkommande	  sociala	  problem	  	  
7.   Överger	  andra	  aktiviteter	  

Riskanvändning	  
8.   Drogintag	  i	  farliga	  situationer	  (tex	  rattfylla)	  
9.   Fortsätter	  trots	  att	  det	  ger	  hälsoproblem	  

Farmakologiska	  kriterier	  (fysiskt	  beroende)	  
10.  Abstinens	  
11.  Tolerans	  (måste	  höja	  dosen	  med	  minst	  50	  %	  för	  att	  uppnå	  samma	  

effekt.)	  
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Beroende	  är	  inte	  ett	  statiskt	  tillstånd	  utan	  ett	  cykliskt	  tillstånd	  med	  olika	  faser:	  

	  
3.   Patofysiologi 

Hjärnan	  belöningssystem	  är	  i	  centrum	  för	  beroende.	  Mesokortikolimbiska	  banor	  med	  dopamin	  ifrån	  
VTA	  som	  transmittor	  medierar	  belöningseffekten.	  	  

	  
Hjärnans	  belöningssystem	  är	  fylogenetiskt	  välbevarad	  (olika	  djurarter).	  Alla	  vertebrater	  söker	  sig	  till	  i	  
stort	  sett	  samma	  droger	  som	  vi	  (ex	  amfetaminberoende	  kräftor).	  à	  Flera	  olika	  djurmodeller	  med	  
god	  translationell	  validitet	  (kan	  översättas	  till	  människan).	  	  Man	  kan	  alltså	  på	  djur	  se	  om	  ett	  medel	  är	  
beroendeframkallande	  via	  operant	  självadministrering	  –	  alltså	  när	  djur	  får	  en	  knapp	  som	  leder	  till	  
administrering	  av	  drogen.	  
	  
Gradering	  av	  beroendepotential:	  

	  

Rus -‐ DA-‐
överflöd,	  

neuroadaption	  
och	  tolerans

Abstinens -‐
Brist	  på	  DA,	  
rubbning	  av	  
flera	  andra	  

neurotransmitt
orer

Craving	  -‐ Viss	  
DA-‐frisättning	  
som	  triggar	  
merbegär

Starkast	  operant	  självadministrering	  för	  råttor:	  	  
1. Centralstimulantia	  (kokain,	  amfetamin	  etc.)	  har	  starkast	  

operant	  betingning	  -‐	  detta	  beror	  på	  snabbt	  tillslag	  och	  
snabb	  tillvänjning.	  	  

2. Opioder	  –	  lägre	  än	  ovan	  pga	  sederande	  effekt.	  	  
3. Nikotin	  	  
4. Alkohol	  –	  Stegvis	  upptakt	  ifrån	  sockrade	  alkoholdrycker	  

till	  ren	  sprit.	  	  
5. Bensodiazepiner	  –	  mellan	  benso	  och	  alkohol	  kan	  man	  

även	  hitta	  cannabinoider.	  	  
6. Långt	  ned	  på	  listan	  finns	  hallucinogener	  –	  djur	  undviker	  

knappen	  som	  administrerar	  hallucinogener	  (LSD,	  
meskalin)	  

Lättast	  att	  fastna	  för,	  om	  vi	  använder	  under	  en	  period:	  
1. Nikotin	  –	  cirka	  50%	  som	  testar	  att	  röka	  blir	  rökare.	  	  
2. Opioider	  (heroin)	  –	  30%	  av	  de	  som	  testar	  blir	  

beroende	  någon	  gång.	  
3. Centralstimulantia	  –	  20-‐25%.	  Crack-‐cocaine,	  koks	  etc	  
4. Alkohol	  –	  10%	  som	  testar	  får	  någon	  gång	  diagnos	  för	  

missbruk	  
5. Cannabis	  –	  5-‐10%.	  
6. Bensodiazepiner	  –	  kan	  exponeras	  för	  det	  av	  

sjukvården.	  Väldigt	  få	  får	  problem,	  2-‐3%.	  	  
7. Hallucinogener	  –	  nästan	  INGEN	  blir	  beroende.	  	  
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Varför	  skiljer	  det	  sig	  mellan	  dessa	  två	  kategorier?	  Sociala	  faktorer,	  tillgänglighet,	  
funktionsnedsättningsgraden	  av	  drogen	  (jämför	  benso	  och	  nikotin)	  etc.	  	  
 
3.1 Dopamins inverkan på beroende 
Under	  80-‐talet	  upptäcktes	  dopamins	  inverkan	  genom	  
en	  mätande	  elektrod	  i	  nucleus	  acumbens.	  200%	  av	  den	  
basala	  frisättningen	  av	  dopamin	  anses	  vara	  den	  
maximala	  fysiologiska	  gränsen.	  Amfetamin	  ger	  1000%	  
frisättning.	  
	  
Återgången	  till	  100%	  basal	  frisättning	  påverkas	  
negativt	  vid	  upprepat	  amfetaminbruk.	  På	  PET-‐röntgen	  
kan	  man	  se	  att	  belöningscentrum	  inte	  lyser	  upp	  mindre	  
hos	  missbrukare	  jämfört	  med	  frisk	  kontrollgrupp.	  
Teoretiskt	  kan	  det	  bara	  vara	  så	  att	  drogmissbrukare	  har	  en	  lägre	  aktivitet	  i	  belöningscentrum	  vilket	  
resulterar	  att	  det	  lyser	  upp	  mindre	  oavsett	  ifall	  de	  har	  missbrukat.	  En	  annan	  studie	  på	  drognaiva	  
personer	  uppdelat	  i	  hög	  koncentration	  D2-‐receptorer	  och	  låg	  koncentration	  D2-‐receptorer	  visade	  att	  
de	  med	  låg	  koncentration	  uppskattade	  drogerna	  mer.	  Detta	  skulle	  kunna	  stödja	  tesen.	  	  
	  
Även	  sociala	  faktorer	  påverkar	  dopaminreceptorer.	  Dominanta	  ap-‐hanar	  hade	  högre	  D2	  receptorer	  
och	  underordnande	  apor	  hade	  lägre	  D2-‐receptorer	  –	  när	  de	  sedan	  fick	  fri	  tillgång	  till	  kokain	  såg	  man	  
att	  de	  underordnande	  aporna	  hade	  mycket	  högre	  risk	  att	  missbruka	  kokain.	  
	  
3.2 Farmakokinetiken betydelse 
Dopaminfrisättning	  mätt	  jämfört	  med	  intravenös	  och	  peroral	  administrering	  av	  metylfenidat	  visade	  
att	  dopaminfrisättningen	  var	  lika	  stor	  men	  bara	  de	  intravenösa	  patienterna	  upplevde	  ”rus”.	  Pga	  
snabbare	  tillslag	  fick	  alltså	  intravenösa	  patienter	  ett	  rus.	  à	  Beredningsformen	  påverkar	  effekten	  av	  
drogen.	  	  	  
	  
3.3 Craving  
Utlöses	  ofta	  av	  exponering	  för	  drogrelaterade	  stimuli,	  stress	  eller	  intag	  av	  en	  mindre	  mängd	  av	  
drogen	  vilket	  faktiskt	  är	  den	  starkaste	  exponeringskänslan.	  	  
Med	  hjärnavbildning	  är	  detta	  lätt	  att	  visa	  –	  amfetaminmissbrukare	  som	  ser	  på	  amfetamininjektioner	  i	  
PET/CT	  undersökningar	  à	  craving-‐centrum	  lyses	  upp.	  Ger	  alltså	  aktivering	  av	  en	  rad	  
motivationsrelaterade	  hjärnstrukturer	  och	  dopaminfrisättning	  i	  striatum.	  
Överlappar	  med	  system	  utvecklade	  för	  att	  söka	  naturliga	  belöningar	  –	  ”den	  kidnappade	  hjärnan”.	  
	  
3.4 Långtidsförlopp 
CRF=Kortikoid	  releasing	  factor.	  
NPY=Neuropeptide	  Y.	  
Man	  har	  normalt	  en	  neutral	  
balans.	  Under	  ett	  långtidsförlopp	  
sänks	  grundtillståndet	  vilket	  
nedreglerar	  GABA,	  
opiodpeptider	  och	  dopamin.	  
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Alkoholberoende – upptäckt och behandling  
1.   Hur alkohol fungerar 
”Fyllehunden”	  eller	  etanolmolekylen	  påverkar	  CNS	  och	  kroppen	  på	  flera	  sätt.	  

Har	  effekt	  på	  glutamat	  och	  GABA-‐system	  –	  hämmar	  NMDA-‐receptorer	  och	  
stimulerar	  GABAA	  –	  i	  stort	  sett	  samma	  effekt	  som	  benso.	  à	  Man	  får	  alltså	  

dämpad	  hjärnaktivitet.	  
Däremot	  hämmas	  olika	  

delar	  av	  hjärnan.	  Hämmas	  
frontala	  delar	  av	  alkohol	  kan	  detta	  
innebära	  aggressivitet	  då	  det	  blir	  en	  
avhämning.	  (I	  abstinenssfas	  får	  man	  
excitoriska	  symtom	  då	  effekten	  blir	  
motsats.)	  
	  
Sker	  en	  DA-‐frisättning	  i	  accumbens.	  Sker	  
via	  en	  opioidmekanism	  –	  alkohol	  
aktiverar	  neuron	  som	  disinhiberar	  det	  
mesolimbiska	  system	  via	  en	  
opiodfunktion.	  Detta	  är	  varför	  
opioidantagonister	  är	  några	  av	  de	  mest	  
effektiva	  läkemedel	  mot	  
alkoholberoende.	  	  
	  

1.1  Epidemiologi 
Vår	  favoritdrog	  då	  det	  är	  kraftfullt	  och	  lagligt	  à	  stort	  
problem	  i	  samhället.	  1/5	  alkoholpatienter	  är	  kända	  av	  
vården	  och	  socialtjänsten.	  
Utbrett	  problem	  i	  samhället:	  	  
-‐   Inga	  alkoholproblem	  80%	  -‐	  typ	  ungdomsfylla.	  	  
-‐   Riskbruk,	  ingen	  skada	  ännu	  10%	  -‐	  över	  

normalkonsumtion	  men	  ingen	  skada.	  	  
-‐   Skadligt	  bruk	  5%	  -‐	  sur	  mage,	  hypertoni	  etc.	  
-‐   Alkoholberoende	  (okomplicerat)	  3,5%	  -‐	  Flest	  har	  

detta	  i	  måttliga	  grad.	  	  
-‐   Alkoholberoende	  +	  Sociala	  problem	  1%	  -‐	  

Katastrofalt	  beroende	  och	  följs	  på	  mottagning.	  
De	  flesta	  av	  dessa	  klarar	  av	  att	  förändra	  sina	  
alkoholvanor,	  detta	  gäller	  dock	  inte	  den	  värsta	  
gruppen	  –	  svårt	  att	  få	  kontroll.	  Däremot	  är	  det	  samma	  
grupp	  som	  har	  högst	  oro	  över	  alkoholintaget.	  	  
Normalkonsumtion:	  14	  standardglas	  för	  män	  (max	  5	  glas/tillfälle)	  och	  9	  standardglas	  för	  kvinnor	  
(max	  4	  glas/tillfälle)	  per	  vecka.	  Över	  detta	  blir	  riskbruk.	  Standardglas	  =	  12	  g	  100%	  alkohol.	  	  

Tillstånd	   Problem	   Vad	  patienten	  vet	   Åtgärd	  
Riskbruk	   Förhöjd	  sjukdomsrisk	   Ofta	  omedveten	   Rådgivande	  samtal	  
Skadligt	  bruk	   Hälso-‐komplikationer	  finns	   Omedveten	  om	  samband.	  

Oro	  finns	  för	  symtom	  
Påvisa	  samband	  

Alkoholbrukssyndrom/	  
alkoholberoende	  

Stigma,	  hälsokomplikationer	  
finns	  

Patienten	  vet	   Erbjud	  behandling.	  
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1.2  Alkoholens effekter på kroppen 
Påverkar	  kroppen	  på	  flera	  sätt;	  Hjärtkärlsjukdomar,	  hypertoni,	  lever,	  sömn,	  depression,	  ångest,	  
psykos,	  cancer,	  WKS,	  pankreatit,	  autoimmuna	  sjukdomar,	  diabetes,	  diarré	  etc.	  	  
>60	  sjukdomstillstånd	  med	  fastställda	  samband	  –	  uppemot	  100.	  	  
Patogenes:	  	  
Farmakokinetik:	  Liten	  molekyl	  som	  passerar	  barriärer.	  Vatten	  och	  fettlösligt	  à	  sprids	  i	  alla	  
compartment.	  
Farmakodynamik:	  Påverkar	  alla	  cellmembran,	  interagerar	  med	  protein	  (enxzym,	  receptorer),	  
påverkar	  DNA-‐transkription.	  Acetylaldehyd	  är	  toxiskt!	  
	  
Variation	  i	  genetik	  (+epigenetik)	  ger	  olika	  reaktioner:	  	  
-‐   Psykiskt:	  Upplevelse	  (stimulerande/trött)	  och	  tolerans	  (tål	  mycket/lite(.	  
-‐   Somatiskt:	  Lever,	  hjärta,	  hud,	  tarm.	  
-‐   I	  många	  fall:	  Orsakar	  eller	  försvårar	  sjukdom.	  	  
”Om	  osäker	  ifall	  besvären	  beror	  på	  alkohol:	  pröva	  att	  halvera	  konsumtionen	  en	  månad	  och	  kom	  
tillbaka.”	  	  
	  

1.3  Effekt på specifika organ 
Basal	  mekanism:	  Stress	  –	  orsakad	  av	  alkohol:	  Pga	  frisättning	  av	  Noradrenalin,	  
Adrenalin	  och	  Kortisol	  (HPA-‐axeln).	  Ökar	  några	  timmar	  efter	  varje	  alkoholintag	  
–	  mätbart	  1-‐2(-‐10)	  dygn.	  	  
Klinisk	  relevans:	  Stress,	  sömnstörning,	  smärta,	  ångest,	  katabolism,	  mm.	  	  
Hjärt-‐kärlsjukdom:	  Genererar	  högt	  blodtryck	  och	  ger	  ökad	  risk	  för	  stroke,	  
rytmrubbningar	  (förmaksflimmer)	  och	  kardiomyopati.	  	  
Hypertoni:	  Alkohol	  ligger	  bakom	  10-‐34%	  av	  all	  hypertoni	  men	  beror	  på	  hur	  man	  reagerar	  
interindividuellt.	  	  
Hudinfektioner:	  Svårtläkta	  sår	  (sänkt	  infektionsförsvar,	  proteinnybildning,	  näringsbrist	  och	  
cirkulation),	  hud/nagelsvamp	  och	  rosfeber.	  	  
Lever	  och	  bukspottskörtel:	  3	  ggr	  förhöjd	  risk	  för	  cirros	  vid	  2	  glas	  vin/d.	  25	  ggr	  ökad	  risk	  vid	  1,5	  flaskor	  
vin/d.	  Även	  ökad	  risk	  för	  bukfetma.	  	  
Cancer:	  Stöd	  för	  ett	  samband	  mellan	  alkohol	  och	  cancer	  kommer	  ifrån	  toxikologiska	  studier,	  
djurstudier	  och	  epidemiologiska	  studier.	  8	  typer	  av	  cancer:	  Mun,	  svalg,	  larynx,	  esofagus,	  ventrikeln,	  
lever,	  colon	  och	  rektalcancer	  samt	  bröstcancer.	  Ej	  helt	  klarlagt	  men	  troligtvis	  är	  även	  prostata	  och	  
pankreascancer.	  	  
Olycksfall,	  våld	  och	  kronisk	  smärta:	  Fallolyckor,	  balanssvårigheter,	  frakturer	  pga	  osteoporos,	  
myalgier	  och	  muskelsvagheter,	  ökad	  smärtkänslighet,	  lumbago	  och	  våld	  i	  nära	  relationer.	  	  
Magtarm:	  Magsäck	  –	  kronisk	  gastrit,	  ulcus.	  Tunntarm	  –	  bakteriell	  överväxt,	  förkortade	  villi,	  läckage	  
över	  slemhinnan	  (”leaking	  gut”)	  och	  sämre	  näringsupptag.	  Tjocktarm	  –	  diarré	  och	  inkontinens.	  	  
Psykiatrisk:	  Sömnstörning,	  depression,	  ångest	  och	  stressyndrom	  förvärras/orsakas.	  
	  

1.4  Äldre och alkohol – Kvinnor och alkohol 
Äldre	  tål	  alkohol	  sämre	  än	  andra	  patienter.	  
Anledningar:	  Kroppen	  torrare	  med	  stigande	  ålder	  à	  högre	  promille	  vid	  oförändrad	  konsumtion.	  
Försämrad	  reperativ	  förmåga.	  Större	  påverkan	  på	  hjärnan	  (mer	  depression	  och	  ångest	  samt	  
sömnstörningar).	  Interaktion	  med	  5-‐6	  läkemedel	  i	  genomsnitt	  à	  Försämrad	  eller	  förstärkt	  
läkemedelsnedbrytning	  pga	  enzympåverkan,	  inhibition	  av	  målreceptorer	  (ex	  SSRI),	  synergistiska	  
effekter	  (ex	  NSAID	  och	  sedativa).	  
	  
Även	  kvinnor	  tål	  alkohol	  sämre	  än	  män	  –	  vilket	  är	  anledningen	  till	  att	  rekomendationerna	  är	  lägre.	  
Anledningar:	  Bryter	  ned	  alkohol	  sämre,	  östrogen	  påverkar	  och	  annorlunda	  fördelning	  av	  fett	  och	  
vatten.	  
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1.5  Levnadsvanor och NCD (icke-infektionssjukdomar) 

Av	  alla	  levnadsvanor	  är	  alkohol	  svårast	  att	  fråga	  om.	  Läkare	  och	  sjuksköterskor	  tar	  mer	  sällan	  upp	  
dessa	  frågor	  med	  patienterna.	  Detta	  tros	  bero	  på	  tidsbrist,	  osäkerhet	  över	  handläggningen	  med	  
svårare	  fall	  och	  alkohol	  stigmatiserat	  område	  –	  attityder.	  	  
	  

1.6  Prognos  
25%	  -‐	  fortfarande	  beroende,	  18,2%	  -‐	  nykterister,	  27,2%	  -‐	  partiell	  remission	  (färre	  kriterier),	  11,8%	  -‐	  
riskkonsumtion	  (men	  utan	  beroende),	  17,7%	  -‐	  lågrisk	  konsumtion.	  
74,5%	  hade	  inte	  fått	  någon	  behandling!	  
	  

1.7  Varför söker man inte hjälp? 
Föreställning:	  Skamfullt,	  misslyckande,	  nedlåtande	  bemötande	  (moralisk	  svaghet),	  journaler,	  
anmälan	  och	  att	  vården	  inte	  kan	  det	  här.	  
Bristande	  kunskap:	  Man	  måste	  bli	  nykterist,	  man	  måste	  ta	  antabus,	  behandlingshem	  och	  att	  det	  
präglas	  av	  tvång	  och	  kontroll.	  
	  
2.   Diagnostik av alkoholmissbruk 
Allmän	  klinisk	  känsla	  har	  mycket	  låg	  sensitivitet	  för	  
alkoholberoende	  –	  däremot	  har	  5%	  av	  
befolkningen	  alkoholproblem	  à	  krävs	  nya	  
instrument	  för	  att	  upptäcka	  detta.	  	  
Diagnostiken	  utgörs	  objektivt	  av	  frågeformulär	  
och	  labprover	  (se	  laboratorieprover).	  
	  

2.1  Frågeformulär 
	   Sensitivitet	  –	  Högkonsumtion	   Sensitivitet	  –	  Alkoholberoende	   Specificitet	  –	  Högkonsumtion	  
CAGE	   93%	   91%	   76%	  
MAST	   85%	   89%	   88%	  
AUDIT	   92%	   -‐   	   94%	  

AUDIT	  är	  det	  viktigaste	  formuläret:	  Veckokonsumtionen,	  hur	  mycket	  man	  dricker	  när	  man	  dricker	  
mycket,	  indikatorer	  på	  beroende	  (kontrollförlust,	  låtit	  bli	  att	  göra	  sådant	  man	  borde	  göra,	  
återställare)	  och	  skadligt	  bruk.	  	  
0-‐7:	  Låg	  risk.	  8-‐15:	  Riskabel	  konsumtion.	  >15:	  Allvarliga	  problem.	  	  
	  

2.2  Alkoholberoende – enligt ICD-10  
Finns	  6	  st	  kriterier	  för	  alkoholberoende	  –	  minst	  3	  uppfyllda	  under	  12	  månader.	  
1.   Sug:	  Stark	  längtan	  efter	  eller	  tvång	  att	  dricka	  alkohol.	  
2.   Kontrollförlust:	  Dricker	  mer	  än	  man	  hade	  tänkt.	  
3.   Fortsatt	  bruk:	  Trots	  kroppsliga	  eller	  psykiska	  problem.	  
4.   Prioritering	  av	  alkohol:	  Försummar	  arbete	  och	  socialt	  

liv.	  	  
5.   Toleransutveckling:	  Dricker	  mer	  för	  att	  få	  samma	  

effekt/tål	  mer.	  
6.   Abstinens:	  Skakiga	  händer,	  svettning,	  oro.	  –	  krävs	  

mycket	  för	  detta!	  
 
	  
	  
	  

Finns	  olika	  sätt	  att	  fråga	  om	  alkoholvanor.	  Man	  kan	  använda	  
CAGE	  som	  snabb	  screening	  
C.	  Cut	  down	  –	  Har	  du	  försökt	  dra	  ned?	  Hur	  gick	  det?	  
A.	  Annoyment	  –	  Har	  du	  blivit	  irriterad	  över	  att	  någon	  har	  frågat	  
G.	  Guilt	  –	  Har	  du	  känt	  dig	  skyldig	  för	  alkoholmissbruk?	  
E.	  Eye-‐opener	  –	  Har	  du	  någonsin	  blivit	  tvungen	  att	  tagit	  en	  
återställare?	  
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2.3  Alkoholbrukssyndrom – enligt DSM-V 
1.   Alkohol	  som	  medför	  betydande	  risker.	  
2.   Fortsätter	  trots	  sociala	  problem.	  
3.   Försummelse	  
4.   Abstinens	  	  
5.   Tolerans	  	  
6.   Större	  mängd	  eller	  längre	  tid	  än	  avsett	  
7.   Misslyckande	  försök	  att	  minska	  	  
8.   Mycket	  tid	  läggs	  på	  beroendet	  
9.   Fortsätter	  trots	  psykiska	  eller	  fysiska	  besvär.	  
10.  Viktiga	  aktiviteter	  överges	  
11.  Sug,	  stark	  längtan.	  	  
	  
3.   Behandling av alkoholmissbruk 
4.1 Evidensbaserade behandlingar – psykosocial behandling 
Kort	  intervention	  –	  Uppmärksamma,	  kartlägga	  och	  följa	  upp.	  Man	  gör	  nästan	  inget	  mer.	  
Motiverande	  samtal	  (MI)	  –	  Stärka	  patienten	  motivation.	  
KBT/återfallsprevention	  –	  Försöker	  kartlägga	  och	  förändra	  beteende.	  
Community	  Reinforcement	  Approach	  –	  Mer	  ambitiöst.	  
Tolvstegsprogrammet	  –	  Inlagd	  på	  hem	  och	  sedan	  uppföljning	  med	  sponsor	  etc.	  	  
Framgångsfaktorer	  med	  detta:	  
-‐   Empatisk	  och	  icke-‐konfrontativ.	  
-‐   Strukturerade	  –	  välbeprövat	  och	  standardiserat.	  
-‐   Fokus	  på	  att	  förändra	  tankar	  och	  beteende	  i	  relation	  till	  alkohol.	  
-‐   Inte	  spekulera	  i	  bakomliggande	  orsaker	  –	  risk	  för	  att	  man	  fastnar	  i	  detta	  tänk.	  
Metoder	  utan	  evidens:	  Psykodynamisk	  behandling	  som	  fokuserar	  på	  bakomliggande	  orsaker,	  
intervention	  (chockera	  patienten	  hur	  illa	  han/hon	  betett	  sig).	  
	  
4.2 Farmakologisk behandling 

1.   Naltrexon	  
Preparat:	  En	  opioidantagonist	  som	  man	  tar	  
1	  tablett/dag.	  Förstahands	  pga	  
lättdosering.	  
Effekt:	  Minskar	  risken	  för	  återfall	  främst,	  
minskar	  craving	  och	  återfallstyngden	  vilket	  
är	  viktigast.	  Mindre	  ruseffekt.	  God	  effekt	  
hos	  1/3.	  1/3	  ingen	  effekt.	  Ofta	  ett	  bra	  förstahandsval	  för	  alkoholberoende.	  
Biverkningar:	  Gastrointestinala	  (illamående),	  huvudvärk	  och	  yrsel.	  	  Man	  kan	  börja	  med	  en	  halv	  
tablett	  x	  1	  för	  att	  undvika	  GI-‐besvär.	  Avvakta	  vid	  mycket	  höga	  levervärden	  (4	  x	  referensintervallet	  –	  
rätt	  högt	  alltså	  –	  2-‐4	  veckor	  bör	  man	  kontrollera	  i	  detta	  fall).	  Kombinera	  ej	  med	  morfinpreparat!!!	  
(àopioidabstinens).	  	  
	  

2.   Nalmefen	  (Selincro)	  
Indikation:	  Vid	  behov	  mot	  alkoholberoende.	  INTE	  varje	  dag	  om	  man	  inte	  vill.	  Minst	  1	  timma	  innan	  
risksituationen.	  	  
Preparat:	  Opiodantagonist.	  
Effekt:	  Liknar	  naltrexon.	  
Biverkningar:	  Tycks	  sakna	  leverpåverkan.	  
Finns	  ingen	  läkemedelsförmån	  då	  detta	  anses	  likna	  Naltrexon	  för	  mycket.	  à	  dyrt	  för	  patienten	  under	  
längre	  tid.	  	  
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3.   Akamprosat	  (Campral)	  
Preparat:	  Kalciumacetylhomotaurinat.	  NMDA-‐receptor	  modulator.	  	  
Effekt:	  Påverkar	  NMDA-‐receptorer.	  Kräver	  6	  tabletter/dag	  (2+2+2	  eller	  3+3).	  Minskar	  alkoholsug	  och	  
risken	  för	  återfall.	  Starkast	  evidens	  för	  att	  öka	  antalet	  helnyktra	  dagar.	  (Opiodantagonister	  minskar	  
TYNGDEN	  av	  alkoholmissbruket	  när	  man	  väl	  dricker.)	  1/3	  god	  effekt,	  1/3	  ingen	  effekt.	  	  
Biverkningar:	  Magtarmbiverkningar	  –	  diarré,	  gasig	  mage,	  kräkningar.	  	  
	  

4.   Disulfiram	  (Antabus)	  
Preparat:	  Aldehyddehydrogenas-‐hämmare.	  200	  mg	  dagligen.	  	  
Effekt:	  En	  spärrmedicin.	  Hämmar	  aldehyddehydrogenas	  à	  ansamlar	  acetalaldehyd	  à	  illamående,	  
svettningar	  etc.	  (obehagliga	  symtom).	  Lugnar	  ned	  situationen	  psykiskt.	  	  
Är	  viktigt	  att	  det	  sker	  ett	  övervakat	  intag	  2-‐3	  ggr/veckan	  då	  patienten	  inte	  tar	  tabletten.	  Alternativt	  
att	  en	  betrodd	  anhörig	  bevittnar	  intaget.	  à	  bättre	  effekt.	  	  	  
Biverkningar:	  Farliga	  biverkningar	  är	  sällsynta.	  Trötthet,	  huvudvärk,	  lös	  mage,	  metallsmak.	  Sällsynt	  
med	  leverskador	  -‐	  Kontrollera	  transaminaser	  före	  och	  under	  behandling.	  
Kontraindikationer:	  Kognitiv	  svikt,	  hjärt-‐	  och	  leversjukdom	  är	  kontraindikationer.	  	  
	  

15-metoden 
Strukturerat	  arbetssätt	  oavsett	  grad	  av	  alkoholproblem	  
Undvik:	  Missbrukare,	  alkoholist,	  etyliker,	  förnekande,	  upptäcka,	  dold	  alkoholism.	  
Välj	  istället:	  Skadligt	  bruk,	  alkoholberoende,	  alkoholbrukssyndrom,	  alkoholproblem,	  
uppmärksamma.	  
	  
4.1  Steg 1: Uppmärksamma risk eller problem 
Utgångsläget	  är	  att	  problemet	  är	  oupptäckt.	  Man	  ger	  här	  ett	  rådgivande	  samtal	  och	  
självhjälpsmaterial.	  
Ta	  upp	  frågan	  –	  kopplat	  till	  besöksorsaken	  
och	  använd	  AUDIT.	  Bestäm	  en	  tid	  för	  
uppföljning	  av	  detta	  efter	  råd	  (på	  5	  min)	  
och	  faktablad/skrift	  har	  givits.	  	  	  
Att	  koppla	  ihop	  patientens	  besöksorsak	  
med	  eventuell	  alkoholöverkonsumtion	  är	  
svårt.	  Ex:	  Fråga	  om	  konsumtionen	  (man	  får	  
alltid	  en	  underskattning).	  Frågor	  om	  
patientens	  alkoholfunderingar.	  Diskutera	  
samband	  med	  sjukdom/medicin.	  Erbjud	  
AUDIT	  testet	  individuellt	  eller	  alltid?	  
Diskutera	  samband	  med	  labsvar.	  Vid	  behov	  
–	  förmedla	  din	  oro.	  	  
Syftet	  med	  det	  första	  steget:	  	  
-‐   Jag	  har	  en	  riskabel	  konsumtion	  (riskbruk)	  
-‐   Min	  sjukdom	  förvärras	  (skadligt	  bruk)	  
-‐   Min	  doktor	  verkar	  kunna	  det	  här	  med	  alkohol,	  jag	  kan	  får	  hjälp/råd	  (beroende).	  	  
Systemisk	  anamnes:	  Dricker	  du?	  à	  Hur	  ofta?	  à	  Vad?	  à	  Hur	  mycket	  varje	  gång?	  
Hjälpmedel	  efter	  behov:	  AUDIT,	  alkoholalmanacka	  ”Alkonacka”	  och	  frågeformulär	  levnadsvanor.	  
Frågor	  man	  kan	  ställa	  under	  det	  första	  besöket:	  ”Händer	  det	  ibland	  att	  du	  tänker	  att	  du	  borde	  dra	  
ner?”,	  ”Har	  du	  ibland	  funderat	  på	  om	  mindre	  alkohol	  skulle	  hjälpa	  mot	  dina	  symtom?”,	  ”Du	  är	  ju	  
väldigt	  hälsomedveten	  vad	  gäller	  motion.	  Har	  du	  funderat	  på	  att	  dra	  ner	  på	  alkohol	  också?”.	  	  
Halveringsexperiment:	  Den	  individuella	  känsligheten	  varierar	  stort	  i	  varje	  organsystem.	  Man	  testar	  
då	  att	  halvera	  alkoholintaget	  under	  3-‐4	  veckor	  för	  att	  sedan	  utvärdera.	  	  
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4.2  Steg 2: Hälsokoll alkohol 
Djupare	  kartläggning	  av	  patientens:	  
-‐   Alkoholkonsumtion,	  omfattning	  och	  mönster	  
-‐   Grad	  av	  alkoholberoende.	  
-‐   Alkoholrelaterade	  problem.	  	  
För	  att	  bestämma	  dessa	  punkter	  genomförs	  undersökningar	  i	  form	  av:	  	  
1.   Patientens	  berättelse	  och	  kroppsundersökning.	  
2.   Frågeformulär	  +	  Blodprov	  
3.   Professionell	  bedömning	  och	  feedbacksamtal.	  
	  
4.3  Steg 3: Behandling 
Finns	  tre	  alternativ:	  	  
1.   Självhjälpsmaterial:	  Internettjänster,	  appar,	  infomaterial,	  telefonstöd.	  Biblioterapi	  har	  en	  

behandlingseffekt	  likvärdig	  eller	  större	  än	  omfattande	  behandling	  för	  patienter	  med	  måttlig	  
problemtyngd.	  

2.   Samtal:	  KBT,	  MI.	  	  
3.   Läkemedel	  och	  uppföljning:	  Se	  ovan.	  	  
	  

Levnadsvanor med fokus alkohol 
Att	  förändra	  levnadsvanor	  kan	  förebygga	  80%	  av	  alla	  hjärtinfarkter	  och	  strokes	  samt	  30%	  av	  all	  
cancer.	  Enligt	  de	  nationella	  riktlinjerna	  ska	  man	  ge	  rekommendationer	  för	  att	  förebygga	  
ohälsosamma	  levnadsvanor	  såsom	  tobak,	  fysisk	  inaktivitet,	  dåligt	  kost	  och	  alkohol.	  Över	  2	  miljoner	  i	  
världen	  dör	  varje	  år	  pga	  kardiovaskulär	  sjukdom	  som	  orsakats	  av	  alkohol.	  Hälften	  av	  alla	  
miljöfaktorer	  som	  orsakar	  cancer	  kan	  tillskrivas	  rökning	  och	  ca	  12%	  till	  alkohol.	  Osunda	  levnadsvanor	  
i	  form	  av	  tobak,	  övervikt,	  fysisk	  inaktivitet	  och	  alkohol	  ökar	  i	  världen	  och	  har	  blivit	  ett	  större	  problem	  
än	  undernäring	  och	  dåliga	  sanitära	  förhållanden.	  
	  

1.   Hälsa och skillnader i samhället 
Finns	  tydliga	  hälsoskillnader	  i	  Sverige	  baserat	  på	  socioekonomiska	  grupper.	  De	  socioekonomiska	  
skillnaderna	  påverkar	  förväntad	  livslängd,	  förlorade	  levnadsår,	  insjuknande	  och	  död	  i	  flera	  
sjukdomar.	  Detta	  kan	  bero	  på	  skillnader	  i	  hälsa	  som	  beror	  på	  stress	  och	  biologiska	  mekanismer	  som	  
påverkar	  kroppen,	  i	  form	  av	  stress	  på	  och	  utanför	  jobbet,	  svåra	  livshändelser,	  tillgång	  till	  socialt	  stöd	  
etc.	  Exempel	  på	  riskgrupper	  och	  utmaningar	  är:	  
-‐   Nå	  utlandsfödda	  män	  med	  budskap	  om	  rökstopp.	  
-‐   Nå	  svenskfödda	  unga	  män	  angående	  risker	  med	  hög	  alkoholkonsumtion.	  
-‐   Nå	  utlandsfödda	  kvinnor	  när	  det	  gäller	  fysisk	  aktivitet.	  	  
-‐   Informera	  om	  rökning	  och	  alkoholkonsumtion	  i	  samband	  med	  operation	  eller	  trauma	  –	  stor	  

betydelse	  för	  återhämtning	  och	  för	  att	  undvika	  onödiga	  komplikationer.	  	  
-‐   Informera	  om	  rökning	  och	  alkohol	  under	  graviditet,	  amning	  och	  småbarnsår.	  
	  

2.   Påtala alkohol som dålig levnadsvana 
Screening:	  Systematiskt	  ställda	  frågor,	  även	  om	  inga	  direkta	  tecken	  på	  problem	  finns,	  med	  AUDIT.	  Är	  
svårt	  att	  se	  på	  en	  person	  om	  den	  har	  riskbruk.	  Detta	  bidrar	  till	  medvetandegörande	  för	  personen	  om	  
risker	  och	  möjlighet	  att	  presentera	  hjälp	  som	  finns.	  
Riktad	  screening:	  Alltid	  vid	  vissa	  tillstånd	  såsom	  graviditet,	  inför	  operation,	  utredning	  av	  vissa	  
specifika	  tillstånd	  etc	  eftersom	  det	  är	  viktigt	  att	  upptäcka	  ett	  missbruk.	  Motivering	  till	  förändring	  är	  
högre	  i	  dessa	  grupper.	  Under	  graviditet	  är	  detta	  särskilt	  viktigt	  då	  det	  kan	  predicera	  konsumtion	  
under	  graviditet	  samt	  lämplig	  behandlingsnivå.	  Efter	  AUDIT-‐screening	  och	  MI	  i	  svensk	  mödravård	  såg	  
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man	  färre	  skador	  och	  olyckor,	  färre	  infektioner	  och	  undvikbara	  sjukhusinläggningar	  samt	  minskad	  
läkemedelsförskrivning	  hos	  barn	  vars	  mödrar	  screenat	  med	  AUDIT	  och	  mött	  MI-‐utbildade	  
barnmorskor.	  	  
	  

Tobaksmissbruk 
WHO	  kom	  med	  en	  tobakskonvention	  med	  39	  artiklar	  som	  Sverige	  har	  skrivit	  under.	  Det	  finns	  en	  rad	  
olika	  aktörer	  inom	  tobakavvänjning.	  EU	  kommer	  med	  direktiv	  som	  vi	  följer,	  senaste	  var	  2016	  då	  
Sverige	  blev	  tvungna	  att	  ha	  varningsbilder	  på	  tobakspaket.	  	  
Man	  är	  nu	  också	  tvungen	  att	  ha	  information	  kring	  avvänjnings	  projekt/nummer	  på	  paketen	  –	  i	  
Sverige	  finns	  sluta-‐röka-‐linjens-‐nummer	  på	  paketen.	  	  
St	  Göran	  och	  Löwenströmska	  har	  valt	  att	  ta	  bort	  tobaksförsäljning	  ifrån	  sjukhusen.	  De	  andra	  
sjukhusen	  har	  fortfarande	  kvar	  försäljning	  på	  sjukhusen.	  Förebyggande	  stöd	  till	  barn	  och	  ungdomar	  
har	  det	  satsat	  mycket	  på	  senaste	  tiden.	  Det	  finns	  också	  mycket	  stöd	  hos	  organisationer,	  företag	  och	  
myndigheter	  för	  att	  politiskt	  besluta	  om	  en	  plan	  för	  ett	  rökfritt	  Sverige.	  ”Tobacco	  endgame”	  kallas	  
det	  här.	  I	  Sverige	  röker	  ca	  10%	  av	  befolkningen	  –	  men	  målet	  med	  ”Tobacco	  endgame”	  är	  5%.	  
	  
Daglig	  rökning:	  8%	  män	  och	  10%	  kvinnor.	  
Daglig	  snusning:	  18%	  män	  och	  3-‐4%	  kvinnor.	  	  
	  

1.   Tobakslagen 
Tobakslag	  2017:	  Förbud	  mot	  reklam	  och	  smaktillsatser.	  Varningstext	  och	  bilder.	  Rökfria	  offentliga	  
miljöer.	  Ingen	  ska	  mot	  sin	  vilja	  utsättas	  för	  tobaksrök	  på	  arbetsplatsen.	  18	  årsgräns	  för	  inköp.	  
Rökförbud	  på	  skolgårdar	  och	  serveringar.	  Anmälningsplikt	  innan	  försäljning	  börjar.	  
Tillägg	  2018:	  Exponeringsförbud	  mot	  tobaksvaror	  i	  butikerna.	  Rökförbud	  på	  vissa	  allmänna	  platser	  
utomhus.	  Tillståndsplikt	  för	  att	  få	  sälja	  tobak.	  Snus	  ska	  inte	  längre	  jämställas	  med	  livsmedel	  såsom	  
det	  tidigare	  gjorts.	  	  
 

2.   Hälsokonsekvenser 
Framförallt	  cigaretter	  är	  det	  som	  orsakar	  negativa	  hälsoproblem.	  Även	  andrahandsrökning	  ökar	  
risken	  för	  flera	  olika	  typer	  av	  cancer	  i	  exempelvis	  lungcancer,	  lever,	  kolorektal	  cancer	  etc	  och	  andra	  
sjukdomar	  såsom	  makuladegeneration,	  diabetes,	  artriter,	  stroke	  och	  CVD	  etc.	  
Förlopp:	  Efter	  200’000	  cigaretter	  börjar	  skadepanoramat	  öka.	  Däremot	  sker	  en	  god	  läkning	  i	  kroppen	  
efter	  rökstopp.	  Det	  största	  sker	  efter	  några	  dagar	  då	  kolmonoxiden	  vädras	  ut.	  
	  	  	  

3.   Snus 
Ökad	  risk	  för:	  	  

-‐   Dödlig	  hjärtinfarkt	  och	  stroke	   -‐	  Diabetes	  typ	  2	  (minst	  5	  doser/v)	  
-‐   Munslemhinneförändringar	  –	  läker	  däremot	  snabbt.	  	  
-‐   Skador	  på	  det	  ofödda	  barnet	  –	  lika	  farligt	  som	  att	  vara	  rökare	  vid	  graviditet.	  	  

Indikation	  för	  behandling:	  
-‐   Hjärtsvikt	  	   -‐	  Oralcancer,	  esofaguscancer	  	   -‐	  Metabolt	  syndrom	  
-‐   Idrottsskador	  	   -‐	  Högt	  blodtryck	  	  

	  
4.   Tobaksprevention 

Rökning	  bidrar	  mest	  till	  sjukdomsbördan	  à	  kostar	  samhället	  minst	  30	  miljarder	  per	  år	  vilket	  gör	  att	  
tobakspreventiva	  åtgärder	  är	  mycket	  kostnadseffektiva.	  	  
Finns	  Nationella	  riktlinjer	  och	  prevention	  och	  behandling	  vid	  ohälsosamma	  levnadsvanor	  som	  snart	  
kommer	  komma	  ut	  där	  prio	  1	  för	  rökning	  är:	  

-‐   Erbjuda	  kvalificerat	  rådgivande	  samtal	  till	  vuxna	  med	  särskild	  risk	  som	  röker	  dagligen.	  
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-‐   Erbjuda	  kvalificerat	  rådgivande	  
samtal	  med	  erbjud	  av	  tillägg	  med	  
nikotinersättningsmedel	  till	  vuxna	  
som	  röker	  och	  som	  ska	  genomgå	  
en	  operation.	  	  

	  
5.   Nikotin och beroende 

Leder	  till	  tvångsmässig	  användning	  och	  
har	  psykoaktiva	  effekter.	  	  
Ett	  starkt	  nikotinberoende	  
karaktäriseras	  av	  att	  man	  röker:	  	  

-‐   Nästan	  omedelbart	  efter	  
uppvaknanden.	  

-‐   Många	  cigaretter	  per	  dag,	  ofta	  
fler	  än	  20.	  

-‐   Även	  när	  man	  är	  sjuk.	  	  
Det	  limbiska	  systemet	  påverkas	  av	  
nikotin	  vilket	  gör	  att	  humörreglering	  är	  
svårt,	  leder	  till	  
koncentrationssvårigheter	  osv	  under	  
abstinens.	  Vid	  rökning	  ses	  även	  
aktivitetsökning	  av	  hjärnbarken	  vilket	  
kan	  bero	  på	  att	  stresshormoner	  sänks.	  	  
	  

6.   Tobaksberoende 
Abstinensbesvär	  kan	  variera	  starkt	  
mellan	  individer	  och	  försök.	  Många	  
röker	  endast	  för	  att	  undvika	  
abstinensbesvär.	  Är	  multifaktoriellt.	  	  
 

7.   Nikotinabstinens  
Cirka	  80%	  av	  de	  som	  slutar	  upplever	  någon	  form	  av	  abstinensbesvär.	  Vanliga	  symtom	  är:	  	  

-‐   Sug	  efter	  nikotin	   	   -‐	  Nedstämdhet	   -‐	  Sömnsvårigheter	  	  
-‐   Irritabilitet,	  frustration,	  ilska	   -‐	  Koncentrationssvårigheter	  	  
-‐   Ängsla,	  rastlöshet	  
-‐   Svettningar	  
-‐   Långsammare	  puls	  	  
-‐   Ökad	  aptit,	  viktökning.	  

Tidtabell:	  	  
1-‐3	  dygn	  –	  Kraftig	  abstinens	  
>3	  veckor	  –	  Måttligt	  besvär	  
3	  månader	  –	  Kvarstående	  sug	  och	  viktökning	  
	  

8.   Läkemedel vid nikotinberoende 
-‐   Nikotinsubstitution	  –	  hjälper	  de	  flesta.	  Först	  på	  kloka	  listan.	  
-‐   Bupropian	  (Zyban)	  –	  oklar	  verkningsmekanism	  
-‐   Vareniklin	  (Champix)	  –	  blockerar	  nikotinreceptorer.	  	  
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9.   Andra metoder för tobaksavvänjning  
Motiverande	  samtal	  (MI):	  En	  samtalsmetod	  för	  att	  främja	  viljan	  och	  få	  tilltro	  till	  sin	  förmåga	  att	  klara	  
av	  och	  genomföra	  förändringen.	  
KBT:	  Har	  bland	  annat	  visat	  sig	  hjälpa	  att	  förändra	  tanke	  och	  beteendemönster	  i	  syfte	  att	  förändra	  
sina	  levnadsmönster.	  	  
	  
Stages	  of	  change:	  Fråga	  (ej	  beredd)	  à	  Utforska	  (ambivalent)	  à	  Tidsplan	  (Beslut,	  förberedelse)	  à	  
behandlingsplan	  (Handling)	  à	  Uppföljning	  (vidmakthållande)	  	  
	  

Nätdroger 
Finns	  utspridda	  i	  hela	  landet.	  Är	  ett	  område	  som	  ändras	  väldigt	  snabbt.	  	  

1.   Psykoaktiva substanser 
Alkohol	  	  
Växtbaserade	  substanser:	  Kaffe,	  tobak,	  cannabis,	  kokablad,	  opiumvallmo,	  khat	  mm.	  
Svampar:	  Hallucinogena	  svampar.	  Ex	  Psilocybin	  (likt	  serotonin	  och	  ger	  synhallucinos).	  
Syntetiska	  substanser/”läkemedel”:	  Amfetamin,	  LSD,	  Benso,	  Buprenofrin,	  fentanyl,	  metylfenidat	  
mm.	  NPS;	  ”spice”	  mm.	  (NPS=nya	  psykoaktiva	  substanser).	  	  
Ex	  paddor:	  Producerar	  bufotenin	  –	  likt	  serotonin	  och	  ger	  hallucinos.	  	  
	  

2.   Syntetiska substanser 
Går	  in	  i	  vanliga	  fysiologiska	  system	  i	  kroppen	  och	  verkar	  på	  receptorer	  för	  signalsubstanser	  
(neurotranmittorer)	  som	  dopamin,	  5-‐HT	  och	  anadamid	  (kroppsegen	  cannbinoid)	  à	  stimulerande,	  
belönande,	  ökat	  välbefinnande	  och	  smärtlindring.	  	  
	  

3.   NPS = Nya psykoaktiva substanser 
Hundratals	  nya	  psykoaktiva	  substanser	  (NPS)	  har	  kommit	  de	  senaste	  åren.	  2008	  i	  november	  
påbörjades	  detta	  i	  och	  med	  att	  man	  identifierade	  Spice	  (syntetiska	  cannabinoider)	  som	  var	  
framtagna	  som	  läkemedelskandidater	  –	  utifrån	  detta	  ändrade	  man	  den	  kemiska	  formeln	  för	  att	  det	  
skulle	  bli	  lagligt.	  	  
NPS	  är	  inte	  olagliga	  och	  ofta	  ej	  testade	  ännu	  à	  ännu	  farligare	  än	  andra	  droger.	  Det	  är	  enkelt,	  tryggt	  
och	  billigt	  att	  införskaffa	  via	  internet.	  Finns	  dessutom	  nyfikenhet	  på	  nya	  substanser	  och	  stort	  intresse	  
(”psykonauter”).	  	  
Viktigt	  kliniskt	  är	  att	  detta	  inte	  syns	  i	  klinisk	  kem	  lab.	  Designade	  droger	  är	  legala	  men	  fortfarande	  
”narkotiska”	  –	  exempelvis	  2-‐metylamfetamin	  är	  exakt	  samma	  som	  amfetamin	  förutom	  en	  liten	  
metylmolekyl	  påsatt.	  	  
Spice	  =	  samlingsbegrepp	  för	  rökmixar	  innehållande	  främst	  syntetiska	  cannbinoider.	  	  
MDPV=	  ”kannibaldrogen”	  
	  

4.   Doping – prestationsförhöjare (PWO = pre work out) 
Flera	  PWO	  medel	  ökar	  prestationen	  etc	  –	  innehåller	  aminosyror	  och	  funktionshöjare	  som	  innehåller	  
amfetaminliknande	  preparat.	  Detta	  innebär	  ökad	  risk	  att	  åka	  dit	  vid	  dopningstest.	  	  
DMBA	  innehåller	  en	  del	  typer	  av	  PWO	  –	  detta	  är	  en	  molekyl	  som	  är	  strukturellt	  likt	  amfetamin	  och	  
har	  samma	  effekt.	  
	  

5.   Smart drug – Modafinil (”NZT48”) 
Är	  narkotikaklassad	  men	  används	  av	  militärer	  i	  Europa	  för	  att	  man	  ska	  hålla	  sig	  vaken	  och	  fokuserad.	  
Populärt	  bland	  studenter.	  	  



	   16	  

6.   Klassning av enskilda substanser 
Narkotika	  (FHM/LV):	  Läkemedel	  och	  hälsofarliga	  varor	  med	  beroendeframkallande	  egenskaper	  
och/eller	  euforiserande	  effekter	  eller	  varor	  som	  med	  lätthet	  kan	  omvandlas	  till	  sådana	  enligt	  
internationell	  överenskommelse	  eller	  enligt	  Narkotikastrafflagen.	  (Kräver	  att	  man	  har	  en	  hel	  
kunskap.	  Maxstraff	  är	  10	  års	  fängelse.)	  
Hälsofarlig	  vara	  (FHM):	  Vara	  som	  inte	  är	  narkotika,	  dopningsmedel	  eller	  läkemedel	  inom	  EU.	  Max	  1	  
års	  fängelse	  och	  här	  hamnar	  de	  flesta	  NPS.	  	  
Förstörandelagen	  2011	  (FHM):	  Syftet	  är	  att	  förhindra	  spridning	  av	  farliga	  substanser	  som	  är	  på	  väg	  
att	  klassificeras	  som	  narkotika	  eller	  hälsofarlig	  vara.	  Importerar	  man	  en	  sådan	  vara	  blir	  man	  inte	  
straffad.	  Beställer	  man	  10	  burkar	  och	  1	  burk	  blir	  tagen	  av	  tullen	  utan	  repressalier	  förutom	  förlust	  av	  
kontantinsatsen.	  	  
	  
Lagstiftningen	  är	  långsam	  och	  driver	  utvecklingen	  av	  nya	  nätdroger.	  Finns	  i	  princip	  oändliga	  
variationer	  av	  olika	  strukturer.	  
 

7.   NPS och sjukvården 
IVA	  och	  akutmottagningens	  belastning	  ökar	  –	  vissa	  AKM	  behövde	  säkerhetsvakter	  då	  de	  är	  
utåtagerande.	  I	  Västerås	  var	  MDVP	  brett	  utbredd	  under	  ett	  tag	  à	  ca	  6	  patienter	  per	  dag	  kom	  till	  
AKM	  och	  var	  utåtagerande.	  	  
Carfentanil	  är	  extremt	  snabbt	  verkande	  och	  starkare	  än	  fentanyl	  (10	  000	  ggr	  mer	  potent	  än	  morfin)	  
och	  börjar	  bli	  vanligare.	  	  
PMMA	  (internetdrog)	  kan	  innehålla	  MDMA	  (ecstasy)	  vilket	  är	  snarlikt.	  
	  

8.   Drogtester 
Vanligt	  med	  fusk	  för	  urinprovet	  varför	  det	  är	  
viktigt	  att	  övervaka	  provtagningen.	  
Nätdroger	  syns	  sällan	  i	  de	  tester	  som	  
används	  kliniskt.	  De	  fall	  som	  screenats	  
negativa	  för	  benso	  men	  sedan	  verifierats	  
positiva	  hade	  i	  50%	  av	  fallen	  tagit	  syntetiska	  
benso	  som	  upptäcktes	  med	  mer	  avancerade	  
prover.	  Viktigt	  är	  också	  att	  komma	  ihåg	  att	  
preparaten	  hela	  tiden	  förändras.	  Det	  som	  
säljs	  som	  ett	  preparat	  ena	  dagen	  kan	  vara	  en	  
annan	  aktiv	  substans	  den	  andra	  dagen.	  	  
	  

Hasardspelsyndrom  
Dessa	  patienter	  kan	  utveckla	  ett	  spelberoende.	  Detta	  syndrom	  involverar	  alltså	  endast	  spel	  om	  
pengar.	  Definieras	  i	  princip	  av	  att	  man	  måste	  vinna	  tillbaka	  pengarna.	  	  

1.   Orsaker till att börja spela 
Må	  bra	  (positiva	  känslor):	  Glad,	  flyt,	  upprymd,	  lycklig,	  stolt	  och	  avslappnade	  à	  Spel	  för	  belöning.	  
Må	  dåligt	  (negativa	  känslor):	  Panik,	  oro,	  stress,	  ilska,	  tristess,	  rastlöshet.	  à	  Spel	  för	  tröst.	  
	  
Mer	  spelande	  à	  Ekonomiska	  problem	  à	  Spelar	  mer	  för	  att	  minska	  stressen	  och	  att	  spelen	  kan	  fixa	  
de	  ekonomiska	  problemen.	  à	  Negativa	  spiraler.	  	  
	  
Euro	  jackpot:	  1:90’000’000	  att	  vinna	  
Drömvinsten:	  1:338’000’000	  
	  

Near	  miss	  effect:	  Man	  kan	  vara	  nära	  en	  vinst	  
men	  ändå	  sätta	  detta	  på	  ”vinstkontot”.	  	  
Hasardspel:	  Man	  satsar	  något	  av	  värde	  för	  en	  
chans	  att	  vinna	  något	  av	  högre	  värde.	  	  
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2.   Epidemiologi 
70	  %	  i	  Sverige	  har	  satsat	  pengar	  på	  spel.	  2%	  av	  befolkningen	  är	  problemspelare,	  unga	  män	  är	  
överrepresenterade	  (var	  tionde	  man	  mellan	  18-‐25	  år	  har	  spelproblem).	  0.4%	  har	  ett	  spelberoende.	  	  
Denna	  grupp	  skyddar	  sitt	  beteende	  till	  stor	  utsträckning	  och	  söker	  sällan	  hjälp.	  	  
Trender:	  Nätkasinon	  har	  ökat	  explosionsartat.	  Runt	  2004	  var	  det	  poker	  som	  hade	  en	  hype.	  	  	  
70%	  anger	  att	  de	  har	  satsat	  pengar	  på	  spel	  under	  det	  senaste	  året.	  Vi	  spelar	  för	  ca	  5822	  kr	  brutto	  per	  
år	  2,4%	  av	  disponibel	  inkomst.	  	  
	  

3.   Diagnostik 
DSM-‐IV:	  Impulse	  Control	  Disorders	  –	  Pathological	  Gambling	  
DSM-‐V:	  Addictive	  Disorders	  –	  Gambling	  Disorder	  
	  
Var	  uppmärksam	  på	  (!):	  Frånvarande,	  sömnproblem,	  ekonomisk	  stress,	  relationssvårigheter	  och	  
övriga	  beroendetillstånd	  och	  psykisk	  ohälsa.	  Man	  kan	  ställa	  frågor	  såsom:	  

-‐   Har	  du	  någonsin	  känt	  behov	  att	  satsa	  mer	  och	  mer	  pengar	  på	  spel?	  
-‐   Har	  du	  någonsin	  ljugit	  för	  dina	  närmaste	  om	  hur	  mycket	  du	  har	  spelat	  för?	  

	  
DIagnos	  för	  Hasardspelssyndrom	  312.31	  I	  DSM-‐V	  

-‐   Upptagenhet:	  Spelande	  upptar	  tankar	  och	  beteende.	  	  
-‐   Toleranssökning:	  ”Torrspela”(=utan	  pengar)	  räcker	  till	  slut	  inte.	  	  
-‐   Kontrollförlust:	  Det	  går	  inte	  att	  sluta	  spela	  även	  fast	  man	  försöker.	  
-‐   Lögner:	  Hur	  mycket?	  Vilken	  summa?	  Hur	  mycket	  har	  man	  förlorat?	  
-‐   Sociala	  konsekvenser:	  Relationer	  och	  jobbet	  påverkas.	  Man	  kan	  ibland	  spela	  på	  jobbet.	  
-‐   Flykt:	  Anledningen	  till	  att	  spela	  är	  att	  fly	  undan	  jobbiga	  situationer.	  
-‐   Ekonomiskt	  beroende:	  Jagar	  ett	  liv	  med	  stor	  inkomst.	  Trots	  att	  det	  blir	  tvärtom.	  
-‐   Abstinens:	  Spelar	  man	  inte	  blir	  man	  rastlös,	  irritabilitet	  och	  får	  sömnsvårigheter.	  
-‐   Jagar	  förluster:	  Ett	  av	  kardinalsymtomen.	  Man	  vill	  spela	  igen	  sina	  pengar.	  

	  
Bakomliggande	  orsaker:	  

-‐   Genetik:	  Bristande	  impulskontroll	  framförallt.	  
-‐   Dopamin:	  Man	  har	  sett	  att	  Parkinsonspatienter	  med	  L-‐DOPA	  blir	  spelberoende.	  	  
-‐   Kön:	  3	  av	  4	  som	  är	  spelberoende	  är	  män.	  	  
-‐   Socioekonomiskt	  status:	  Fler	  med	  lägre	  socioekonomisk	  status.	  	  
-‐   Personlighetsgrad:	  Mer	  antisocial	  personlighet	  i	  denna	  grupp.	  
-‐   Problemlösningsförmåga:	  Hur	  man	  hanterar	  motgångar	  	  
-‐   Emotionsreglering:	  Har	  svårt	  att	  kontrollera	  sina	  känslor.	  	  
-‐   Samhällsfaktorer:	  Tillgång	  på	  spel	  och	  attityder	  till	  spel.	  Kommer	  ny	  lag	  om	  detta.	  	  

	  
Psykologiska	  vidmakthållandefaktorer:	  
Orealistiska	  kognitioner	  kring	  kontroll,	  sannolikhet	  att	  exempelvis	  (Gambler	  fallacy).	  Emotionella	  
responser,	  exempelvis	  vid	  near	  miss	  effekt.	  
Inlärning	  och	  betingning:	  Vad	  händer	  när	  man	  väl	  vinner?	  
Positiv	  förstärkning:	  Upplevelse	  av	  kompetens,	  närvaro	  och	  fokus.	  	  
Föreställningar:	  Kring	  ett	  gott	  liv,	  vinstdrömmar.	  	  
Etablerade	  omständigheter:	  Tillgång	  på	  pengar,	  ensam	  och	  hemma.	  	  
	  

4.   Pathways-modellen 
Tre	  olika	  spelartyper	  med	  sin	  respektive	  utvecklingsbana:	  
Vanespelare:	  Ofta	  beteendemässigt	  betingar.	  Har	  sällan	  samsjukliga	  psykiatriskt	  tillstånd.	  Ängar	  sig	  
mest	  åt	  sportspel.	  
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Känslospelare:	  Ofta	  samtidig	  eller	  premorbid	  psykisk	  ohälsa.	  Spelet	  kan	  fylla	  funktion	  av	  distraktion	  
från	  jobbiga	  känslor.	  
Impulsspelaren:	  Ofta	  samtidiga	  substansmissbruk.	  Dessa	  patienter	  skifta	  beroende	  ifrån	  ex	  benso	  till	  
alkohol	  till	  spel.	  Hög	  samsjuklighet	  med	  ADHD	  och	  ibland	  även	  antisocialpersonlighetssyndrom.	  Ökad	  
risk	  för	  kriminalitet	  i	  denna	  grupp.	  	  
	  
Vissa	  sjukdomar	  ökar	  risken	  för	  spelberoende:	  Depression	  ca	  30%,	  alkohol	  18%,	  ångest	  15-‐20%,	  
ADHD	  ca	  10%	  och	  personlighetsstörningar	  50%	  (DSM	  IV).	  	  
	  

5.   Behandlingar för spelproblem 
KBT:	  Har	  möjligen	  effekt	  på	  skattad	  svårighetsgrad.	  	  
Motiverande	  samtal	  (MI)	  
Medicinering:	  Naltrexon	  är	  den	  mest	  lovande	  som	  minskar	  suget	  för	  spel.	  	  
	  

	  
6.   Akut åtgärder vid spelmissbruk  

Omedelbara:	  Stoppa	  blödning	  –	  minska	  tillgången	  till	  pengar.	  Stänga	  av	  sig	  på	  casino	  och	  spelsidor.	  
Berätta	  för	  någon	  närstående	  om	  problemen.	  	  
Andra	  åtgärder:	  Föra	  dagbok	  över	  spelandet,	  sätt	  en	  gräns	  för	  sitt	  spelande,	  sök	  hjälp	  (kommunen,	  
psykiatri,	  vårdcentralen,	  stödlinje.	  	  
	  

Laboratorieprover  
TDM=Therapeutic	  Drug	  Monitorering.	  Att	  använda	  labprover	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  att	  upptäcka	  och	  
monitorera	  missbruk.	  	  
	  
Målet	  är	  att	  detektera	  sjukdomen	  (substansen)	  tidigt	  innan	  det	  blir	  allvarligare.	  I	  studier	  har	  man	  
kunnat	  visa	  att	  laboratorievärden	  är	  mer	  exakta	  än	  självrapport	  –	  detta	  eftersom	  det	  är	  ett	  objektivt	  
mått.	  Dock	  ställs	  krav	  på	  att	  laboratoriemetoden	  är	  ordentligt.	  Stor	  möjlighet	  att	  verifiera/icke	  
verifiera	  självrapporter.	  
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Drogtester	  
-‐   Vanliga	  narkotika:	  cannabis,	  amfetamin.	  
-‐   Läkemedel:	  Bensodiazepiner,	  opioider	  
-‐   Växter:	  kratom	  
-‐   Nya	  internetdroger:	  Katinoner,	  Spice.	  
-‐   Anabola	  steroider.	  

Alkoholtester	  
-‐   Etanol:	  utandning,	  blod,	  urin.	  	  
-‐   GGT,	  ASAT,	  ALAT,	  MCH:	  blod/serum.	  	  
-‐   CDT:	  serum	  
-‐   PEth:	  blod	  	  
-‐   EtG:	  urin.	  

 
1.   Drogtester – analysmetoder 

Är	  en	  ”flerstegsraket”	  då	  man	  tar	  prover.	  	  
1.   Screeningundersökning	  –	  ex	  urin	  
2.   Negativt	  vid	  screening	  à	  tolkas	  negativt.	  Positivt	  vid	  screening	  à	  verifikationsanalys.	  	  

Screening	  kan	  ge	  falskt	  positivt	  och	  falsk	  negativt	  à	  viktigt	  att	  inte	  ge	  besked	  om	  att	  provet	  är	  
positivt	  förrän	  verifikationsanalysen	  är	  klar.	  Screeningprover	  är	  främst	  urin.	  	  
Ett	  undantag	  för	  detta	  är	  PNA	  (patientnäraanalyser)	  på	  ex	  
akuten	  då	  man	  vill	  ha	  ett	  snabbt	  svar.	  
Screeningen	  bygger	  på	  immunokemisk	  screening.	  Är	  
drogenzymkomplexet	  fritt	  aktiveras	  provet	  och	  färgen	  
ändras	  på	  urinstickan.	  	  
	  
Ligger	  ett	  prov	  på	  gränsvärdet	  och	  beställaren	  vill	  ha	  ja	  
eller	  nej	  blir	  det	  problematiskt.	  Man	  har	  därför	  kommit	  
överens	  om	  en	  nationell	  rekommendation	  med	  specifika	  
gränsvärden	  som	  är	  exakta	  och	  gäller.	  
	  
Hur	  länge	  en	  substans	  är	  kvar	  i	  kroppen	  beror	  på:	  

-‐   Individuella	  skillnader	  
-‐   Hur	  stor	  dosen	  var	  
-‐   Hur	  länge	  man	  har	  missbrukat	  	  
-‐   Hur	  koncentrerad	  urinen	  är.	  –	  Lägre	  koncentration	  kan	  ge	  negativt.	  	  

à	  Ett	  längre	  och	  svårare	  missbruk	  har	  större	  risk	  att	  ge	  utslag.	  	  
Exempelvis	  cannabis	  kan	  vara	  kvar	  i	  flera	  veckor.	  Anabola	  steroider	  kan	  vara	  kvar	  i	  flera	  månader.	  
Amfetamin	  är	  endast	  kvar	  i	  några	  dygn.	  Benso	  beror	  på	  vilket	  preparat	  då	  det	  skiljer	  sig	  åt.	  	  
	  
Verifikationsanalys:	  Analysuppgiften	  är	  att	  bekräfta	  eller	  förkasta	  screeningresultatet.	  Detta	  
påverkar	  val	  av	  substanser	  (analyter)	  och	  halter.	  Man	  kan	  använda	  sig	  av:	  
1.   Omanalys	  
2.   B-‐prov:	  Orört	  prov	  man	  inte	  har	  analyserat.	  Vid	  diskussion/tveksamheter	  kan	  detta	  prov	  skickas	  

till	  andra	  laboratorier.	  	  
13%	  av	  amfetaminprover	  ger	  falskt	  positiva	  vid	  screening,	  24%	  gav	  falskt	  negativa.	  Även	  buprenorfin	  
har	  24%	  falskt	  negativa.	  LSD	  hade	  tidigare	  98%	  falsk	  positiv	  vid	  screening!	  
Finns	  alltså	  alltid	  en	  viss	  procent	  som	  kommer	  få	  falskt	  positivt	  eller	  falskt	  negativt	  vid	  screening.	  	  
Amfetamin	  kan	  få	  falskt	  positivt	  av	  andra	  läkemedel	  såsom	  klorpromazin,	  DMAA,	  metformin	  etc.	  	  
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1.1 THC metabolism 
Kan	  vara	  långa	  detektionstider	  för	  THC	  eftersom	  25%	  av	  THC	  
metaboliserar	  till	  THC-‐syra	  (THCCOOH)	  och	  det	  är	  detta	  man	  
mäter	  i	  urinen.	  THC	  är	  den	  aktiva	  substansen	  och	  denna	  kan	  
mätas	  i	  blod	  och	  saliv.	  	  
	  
Det	  är	  inte	  meningsfullt	  att	  mäta	  THC	  eftersom	  det	  försvinner	  
så	  pass	  snabbt.	  	  
	  
1.2 Opiatmetabolism 
Heroin	  är	  det	  stora	  problemet	  inom	  missbruksvården.	  Detta	  
omvandlas	  till	  6-‐MAM	  (à	  morfin	  à	  morfinglukoronid)	  och	  
ofta	  finns	  acetylkodein	  som	  omvandlas	  till	  kodein	  
(àmorfinàmorfinglukuronid.)	  
	  
Etylmorfin	  är	  också	  en	  substans	  som	  omvandlas	  
till	  morfin	  (àmorfinflukronid)	  eller	  etylmorfin-‐
glukuronid.	  
	  
6-‐MAM	  är	  en	  specifik	  metabolit	  till	  heroin.	  
Andra	  metaboliter	  kan	  få	  av	  andra	  legala	  
preparat	  vilket	  gör	  att	  man	  inte	  bara	  kan	  mäta	  
morfinglukurnoid.	  
Kodeinglukuronid/morfinglukuronid-‐kvoten	  kan	  
mätas	  också	  och	  vara	  specifikt	  för	  
heroinmissbruk.	  
	  
2. Provtagning ifrån…  
Urin	  –	  främsta	  vätskan	  som	  analyseras	  i	  screeningsyfte.	  
Blod/plasma/serum	  –	  påvisar	  aktuell	  intoxikation.	  
Saliv	  –	  detektionstider	  är	  korta	  och	  avspeglar	  urinen	  främst	  men	  kan	  inte	  manipuleras	  lika	  mycket	  
som	  urinen.	  
Hår	  –	  mycket	  lång	  detektionstid	  –	  främst	  rättsmedicinska	  undersökningar.	  
Svett	  –	  i	  närtid	  framförallt.	  	  
Utandning	  –	  främst	  för	  etanol.	  Men	  börjar	  även	  komma	  för	  många	  droger.	  Kommer	  att	  komma	  för	  
14	  olika	  missbruksmedel	  om	  några	  månader.	  	  
 

3.   Alkoholtester – etanol 
Är	  generellt	  dåliga.	  De	  flesta	  ökar	  med	  ökad	  konsumtion.	  
Intervaller	  och	  referensvärde:	  Ofta	  är	  referensvärdena	  höga	  och	  
ett	  prov	  i	  övre	  kant	  behöver	  inte	  vara	  friskt	  –	  viktigt	  att	  använda	  
dessa	  för	  att	  kolla	  på	  utvecklingen.	  	  

1.   Screening	  –	  via	  utandning	  
2.   Verifikation	  –	  via	  blodprov	  där	  man	  mäter	  etanol.	  

Vi	  förbränner	  ca	  0,1	  g	  etanol/kg/timma	  –	  motsvarande	  en	  
sänkning	  av	  blodalkoholhalten	  med	  ca	  0,15-‐0,20	  promille	  i	  
timmen.	  2	  promille	  kan	  alltså	  var	  borta	  redan	  efter	  12	  timmar.	  	  
Mycket	  låg	  känslighet	  som	  alkoholtest	  –	  användbart	  för	  att	  visa	  
om	  någon	  är	  påverkad	  eller	  nykter	  vid	  provtagningstillfället.	  	  
	  

	   Sensitivitet	  –	  
Högkonsumtion	  

Specificitet	  -‐	  
Högkonsumtion	  

GGT	   35%	   50%	  
ASAT	   17%	   <50%	  
ALAT	   33%	   <50%	  
MCV	   22%	   <50%	  
CDT	   29%	   93%	  
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Laboratorietester	  för	  att	  påvisa	  påverkan	  av	  
alkohol,	  akut	  intag,	  riskabelt	  och/eller	  kroniskt	  
bruk/missbruk	  av	  alkohol.	  	  
	  
3.1 CDT 
Kolhydratfattigtransferrin-‐test	  mäter	  transferrin	  
som	  transporterar	  järn	  i	  blodet.	  Är	  ett	  
glykoprotein	  –	  högre	  regelbundet	  alkoholintag	  à	  
högre	  CDT.	  
	  
Regelbundet	  högt	  intag	  av	  alkohol	  
motsvarande	  minst	  en	  flaska	  vin	  eller	  3-‐4	  
starköl	  ger	  ofta	  ett	  förhöjt	  CDT.	  
Halveringstiden	  är	  1,5	  veckor	  –	  kräver	  då	  2-‐3	  
veckor	  hög	  konsumtion.	  Vid	  abstinens	  tar	  det	  
flera	  veckor	  innan	  värdet	  blir	  normalt	  99%	  
specificitet	  men	  50-‐70%	  sensitivitet.	  Hög	  
spec,	  låg	  sens.	  Sämre	  på	  kvinnor.	  CDT	  
normaliseras	  efter	  2-‐4	  veckor	  nykterhet.	  	  
	  
3.2 PEth 
Har	  blivit	  välanvänt	  då	  det	  har	  hög	  sensitivitet	  
och	  hög	  specificitet.	  	  
Fosfatidylkolin	  +	  vatten	  à	  fosfatidylsyra	  
Fosfatidylkolin	  +	  etanol	  à	  fosfatidyletanol	  (PEth)	  
Bindningen	  till	  etanol	  är	  högre	  än	  vatten.	  	  
Finns	  olika	  kedjor	  man	  kan	  mäta	  men	  är	  samma	  
de	  flesta	  mäter.	  	  
	  
PEth-‐bildning	  efter	  alkoholintag	  är	  
dosberoende:	  Inget	  eller	  sporadiskt	  alkoholintag:	  
<0,05.	  Måttlig	  konsumtion:	  <0,3.	  Mer	  omfattande	  regelbundet	  intag:	  >0,3	  (riskbruk).	  Markören	  
mycket	  användbar	  för	  att	  skilja	  nykterhet,	  
från	  alkoholkonsumtion	  samt	  vid	  
behandlingsuppföljning.	  
	  
3.3 U-EtG och U-EtS - 
Eliminationsvägar för etanol 
U-‐EtG	  och	  U-‐EtS:	  Finns	  kvar	  i	  1-‐3	  dygn,	  
beroende	  på	  mängder.	  	  
Man	  kan	  ta	  CDT	  och	  PEth	  varannan	  vecka	  
och	  EtG/EtS	  varannan	  dag	  inom	  beroende	  för	  
att	  se	  att	  patienten	  inte	  brukar.	  
 

3.4  GT 
Normaliserar	  efter	  2-‐6	  v	  nykterhet.	  Låg	  specificitet	  och	  sensitivitet	  är	  låg	  men	  bättre	  än	  ASAT.	  Vanliga	  
orsaker	  till	  förhöjda	  värden	  är	  graviditet,	  kraftig	  övervikt,	  diabetes	  och	  IBD	  samt	  regelbunden	  
användning	  av	  vissa	  läkemedel.	  
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3.5  MCV 
Har	  låg	  sensitivitet.	  Relativt	  hög	  specificitet,	  ffa	  hos	  kvinnor.	  Krävs	  lång	  tids	  alkoholfrihet,	  2-‐3	  mån,	  
innan	  en	  alkoholbetingad	  MCV-‐förhöjning	  normaliseras.	  Andra	  vanliga	  orsaker	  till	  förhöjt	  MCV	  är	  
anemi,	  vitamin-‐B12/B-‐folat-‐brist.	  
	  

3.6  ASAT och ALAT 
ASAT:	  Normaliseras	  efter	  2-‐4	  alkoholfria	  veckor.	  Sens	  och	  spec	  låg.	  	  
ALAT:	  Anses	  inte	  vara	  lika	  känsligt	  för	  alkohol	  som	  ASAT.	  Fetma	  och	  läkemedel	  ger	  oftast	  förhöjda	  
värden.	  	  
	  

Akut beroendemedicin 
Det	  finns	  10	  substansklasser	  enligt	  ICD-‐10	  och	  DSM-‐V:	  
-‐   Alkohol	  –	  vanligast.	  	  
-‐   Opiater	  	  
-‐   Cannabis	  –	  kan	  leda	  till	  akuta	  psykoser	  
-‐   Sedativa	  och	  Hypnotika	  –	  främst	  benso,	  men	  föranleder	  

sällan	  akutvårdsbesök.	  
-‐   Kokain	  
-‐   Stimulantia	  inklusive	  kaffe	  –	  amfetamin	  ingår	  här	  och	  är	  

vanliga	  orsak	  till	  besök.	  
-‐   Hallucinogener	  
-‐   Tobak	  
-‐   Flyktiga	  lösningsmedel	  
-‐   Flera	  droger	  i	  kombination.	  	  
Substansbrukssyndrom	  
Funktionsnedsättning	  och	  lidande	  orsakat	  av	  varaktigt	  dysfunktionella	  konsumtionsmängder.	  
Substansbetingade	  syndrom	  
Fortsatt	  bruk	  trots	  upprepade	  negativa	  konsekvenser.	  Detta	  innefattar	  intoxikation,	  absintens,	  
sekundära	  psykologiska	  och	  somatiska	  manifestationer	  av	  substanser.	  	  
	  
Missbruk	  är	  ett	  cykliskt	  tillstånd	  
Intoxikation:	  Kliniskt	  signifikanta	  och	  problematiska	  psykologiska	  och	  beteendemässiga	  förändringar	  
(samt	  fysiologiska	  symtom)	  som	  utvecklas	  under	  eller	  
kort	  efter	  substansintag	  
	  

1.   Intox-patient på akuten 
Vad	  behöver	  vi	  veta?	  
Vad	  och	  hur	  ska	  vi	  undersöka?	  
Vilka	  prover	  ska	  vi	  ta?	  –	  Ta	  det	  vanligaste!	  
Hur	  ska	  vi	  handlägga?	  –	  ATLS	  	  
Vilken	  vårdnivå?	  Inläggning	  eller	  hemgång?	  
	  
Somatiska	  differentialdiagnostik:	  TILLÄGG	  
	  

2.   Provtagning på akuten 
Drogscreening	  i	  urin	  (U-‐tox):	  immunohistokemisk	  
detektion	  av	  modersubstans	  eller	  metaboliter	  i	  urin.	  
Alkoholscreening:	  Endast	  alkometer	  (blåsa).	  Finns	  ingen	  anledning	  att	  ta	  ett	  labpaket,	  däremot	  alltid	  
tillägg	  av	  B-‐glukos.	  	  

Sammanfattning	  
Alkohol:	  Övervaka	  vitalparametrar.	  Vid	  
medvetandesänkning	  <3	  eller	  misstanke	  om	  
teknisk	  sprit	  à	  remiss	  till	  medicinakuten.	  
Bensodiazepiner:	  Lanexatendast	  vid	  kraftig	  
blandintox,	  annars	  ej	  –	  risk	  för	  EP.	  
Centralstimulerande:	  Lugnt	  och	  icke-‐
konfrontatitvt	  bemötande.	  Zyprexa	  och/eller	  
bensodiazpein	  po/im/iv.	  
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EVENTUELLT	  blodprov	  (rutin-‐lab):	  Blod-‐,	  lever-‐	  och	  elektrolytstatus.	  Däremot	  inte	  varje	  gång	  om	  de	  
är	  stammisar	  på	  BAS	  till	  exempel	  och	  har	  gjort	  utvidgad	  provtagning	  tidigare.	  	  
Kapillärt	  CRP	  kan	  också	  tas	  vid	  misstanke.	  	  
Detektionstider i urin 
Amfetamin	  –	  2-‐4	  d	   	   -‐	  Kokain	  –	  2-‐7	  d	  
Cannabis	  –	  3	  d	  –	  6	  v	   	   -‐	  Heroin	  –	  3	  d	  
Metadon	  –	  1-‐2	  v	   	   -‐	  Metadon	  –	  1-‐2	  v	  
Bensodiazepiner	  –	  5	  d	  –	  4	  veckor	  (Diazepam)	  väldigt	  olika.	  

Alkohol - akut 
1.   Alkoholintoxikation 

1	  promille	  =	  1	  g/L	  =	  ca	  22	  mmol/l	  (ca	  3-‐5	  standardglas	  
Nedbrytning	  sker	  i	  ca	  0,15-‐0,20	  promille/h.	  	  
Finns	  olika	  steg	  av	  alkoholberusning:	  
1.	  Måttlig	  berusning	  
2.	  Påtaglig	  berusning	  	  
3.	  Somnolens/medvetandesänkning,	  reflexbortfall	  
4.	  Elektrolytrubbningar,	  kramper,	  andningssvikt	  
Medicinska	  insatser	  endast	  vid	  komplikationer!	  	  
Viktigt	  är	  också	  att	  annan	  teknisk	  sprit	  kan	  ge	  somatiska	  problem:	  Metanol	  	  
	  
1.1 Alkoholabstinens 
”Withrawal”:	  hjärnan	  får	  alkoholbrist.	  	  
Ökad	  glutamat	  och	  minskad	  GABA-‐transmission.	  
Bör	  behandlas	  för	  att	  undvika	  komplikationer,	  skydda	  
patientenshjärna	  och	  underlätta	  långsiktig	  behandling.	  
Riskfaktorer	  för	  komplikationer	  
-‐   Tidigare	  svår	  abstinens	  	  
-‐   Tungt	  alkoholåterfall	  (>3v	  och	  >210	  G	  Alkohol/dygn)	  
-‐   Svåra	  symtom	  
-‐   Andra	  sjukdomar	  inklusive	  infektioner	  
	  
1.2 Behandling av alkoholabstinens  
Viktigt	  med	  aggressiv	  behandling	  och	  
målet	  är	  patienten	  ska	  få	  sömn.	  
Bensodiazepiner	  är	  
förstahandsalternativet.	  Detta	  har	  en	  
dokumenterad	  förebyggande	  effekt	  mot	  
EP	  och	  DT.	  Det	  minskar	  även	  
mortaliteten	  vid	  DT	  men	  förkortar	  ej	  
säkert	  längden	  på	  DT	  episoden.	  
Dosering	  av	  bensodiazepin:	  
Oxazepam	  (Oxascand)	  förstahandsval,	  i	  
andra	  hand	  diazepam	  (stesolid)	  
Symtomstyrd	  behandling,	  ev	  
fortlöpande	  bedömning	  med	  CIWA-‐AR-‐
skala.	  Lämplig	  startdos	  25-‐50	  mg	  
oxascand	  –	  vid	  utebliven	  effekt	  
dubblad	  dosen!	  
Vid	  utebliven/bristfällig	  effekt	  
överväg	  öda	  doser	  stesolid	  po	  eller	  iv.	  (kan	  bli	  svårt	  på	  ett	  litet	  sjukhus.	  

Delirium	  Tremens
(kräver	  medicineringen	  -‐
motorisk	  orolighet	  och
svårt	  att	  medverka
Abstinenshallucinos

(Främst	  synhallucinos.	  VIss	  
psykomotorisk	  oro)	  

Tremor,	  svettning	  och	  temperaturrubbning	  (38-‐39	  
grader,	  takykardi,

(puls	  är	  något	  man	  följer	  noga)

Figur	  1	  -‐	  Symtomtriad	  av	  alkoholabstinens	  
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1.3 Delirium Tremens 
Tänk	  urinstämma,	  infart	  för	  vätska.	  	  
1.   Iv	  diazepam	  +	  haloperidol	  –	  80	  mg	  stesolid	  var	  10:de	  

minut	  till	  patienten	  somnar.	  Ofta	  krävs	  det	  uppemot	  600	  
mg	  stesolid	  innan	  patienten	  somnar.	  	  

2.   KAD!	  –	  risk	  för	  urinstämma	  –	  räkna	  timdiures	  och	  dropp	  
samt	  vätskelista.	  

3.   Sövning	  med	  propofol	  på	  IVA	  –	  om	  patienten	  trots	  all	  
dos	  på	  600	  mg	  diazepam	  på	  24	  h	  inte	  somnar	  eller	  svikt	  
av	  vitala	  funktioner	  redan	  vid	  lägre	  doser.	  

Akuta	  prover:	  Blodstatus,	  leverstatus,	  elektrolyter,	  CRP,	  B-‐
glukos.	  
Behandla	  till	  symtomkontroll	  –	  kan	  krävas	  flera	  gram	  
stesolid.	  
	  
1.4 Wenicke-Korsakoffs syndrom 
Akut	  tiaminbrist	  (B1)	  ger	  Wernicke	  encefalopati,	  vilket	  kan	  progrediera	  till	  Korsakoffs	  sjukdom.	  Det	  
sker	  stor	  underdiagnostik.	  Detta	  drabbar	  alkoholpatienter	  pga	  malnutrition,	  bristande	  upptag	  i	  
jejunum,	  leverskador	  och	  metabola	  brister.	  Tiamin	  är	  ett	  livsviktigt	  enzym!	  BBB	  och	  gliaceller	  skadas	  
–	  sker	  en	  progress	  med	  mikroblödningar	  och	  nekros	  i	  corpora	  mammilarae	  och	  thalamus	  
	  
Symtom:	  	  
Wernickes	  triad	  =	  konfusion	  +	  ataxi	  +	  ögonsymtom	  (vertikal	  nystagmus)	  
Det	  typiska	  förloppet	  är	  följande:	  

1.   Ögonsymtom,	  illamående	  och	  aptitförlust	  
2.   Minnessvårigheter	  och	  affektiva	  symtom	  
3.   Konfusion,	  hallucinos,	  koma	  

Dyster	  prognos	  utan	  behandling.	  
Korsakoffs	  sjukdom:	  kronisk	  anterograd	  amnesi,	  brist	  på	  insikt	  och	  konfabulation.	  	  
	  
Behandling	  
Tiamin	  –	  dygnsbehov	  1,5	  mg/dygn.	  Standarddosen	  i	  Sverige	  100	  mg/dygn,	  men	  kan	  behöva	  1,5	  g!	  
Första	  dygnet	  ger	  man	  parenteralt,	  sedan	  po.	  –	  första	  dosen	  alltid	  IV!	  Akut	  behandling	  INNAN	  
glukostillförsel.	  	  
	  

1.5  Postakut abstinens 
En	  period	  då	  hjärnan	  återhämtar	  sig	  ifrån	  långvarig	  alkoholöverkonsumtion.	  Uppkommer	  efter	  ca	  1-‐2	  
veckor	  efter	  en	  sådan	  period.	  Detta	  kan	  pågå	  3-‐6	  månader	  för	  alkohol	  och	  narkotika,	  men	  för	  
bensodiazepiner	  kan	  detta	  på	  1-‐2	  år!	  Viktigt	  att	  tänka	  på	  då	  återfallsrisken	  blir	  högre!	  
Symtom:	  	  

1.   Oförmåga	  att	  tänka	  klart	  
2.   Minnesstörningar	  
3.   Känslomässig	  över-‐	  eller	  underreaktion	  
4.   Sömnrubbningar	  
5.   Fysiska	  koordinationsproblem	  
6.   Stresskänslighet.	  	  

Vinglig	  
Virrig	  
Vindögd	  

Sövningsprotokoll	  –	  tills	  patienten	  somnar	  
0	  min	  40	  mg	  iv	  Stesolid	  
5	  min	  80	  mg	  iv	  Stesolid	  
10	  min	  80	  mg	  iv	  Stesolid	  +	  5	  mg	  iv	  Haldol	  
20	  min	  80	  mg	  iv	  Stesolid	  
25	  min	  80	  mg	  iv	  Stesolid	  –	  5	  mg	  iv	  Haldol	  
35	  min	  80	  mg	  iv	  Stesolid	  
40	  min	  80	  mg	  iv	  +	  5	  mg	  iv	  Haldol	  
45	  min	  80	  mg	  iv	  Stesolid	  +	  5	  mg	  iv	  Haldol	  
	  
Laddningsdos	  vid	  lyckad	  sövning:	  
20	  mg	  iv	  Stesolid	  (om	  max	  200	  mg	  iv	  givits)	  
40	  mg	  iv	  Stesolid	  (om	  över	  200	  mg	  iv	  givits)	  
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Substanspåverkan - akut 
1.   Allvarlig psykisk störning och substanspåverkan 

På	  BAS	  är	  det	  vanligaste	  amfetaminutlösta	  psykoser	  samt	  suicidalitet	  under	  berusning.	  Dessa	  
patienter	  är	  sällan	  aggressiva	  men	  motorisk	  oroliga.	  Ofta	  LPT-‐vård	  som	  avskrivs	  efter	  1-‐3	  dagar.	  Även	  
psykoser	  utlösta	  av	  THC	  och	  Spice	  kan	  krävas	  tvångsvård.	  Många	  går	  dock	  att	  vårda	  enligt	  HSL.	  	  
Mål:	  SÖMN!	  
1.1 Centralstimulantia 
Intoxikation:	  	  	  
-‐   Myadriasis,	  agitation,	  förvirring,	  paranoia,	  BT/puls/temp/AF.	  	  
-‐   CVL,	  AMI,	  kardiella	  arytmier.	   	   -‐	  Hypertermi	  
-‐   Serotonergt	  syndrom	  	   	   	   -‐	  Amfetaminpsykos	  
Abstinens:	  	  
-‐   Trötthet	  och	  dysfori	   -‐	  Amfetaminpsykos	  	   -‐	  Agitation	  och	  orolig	  
	  

2.   Behandling 
Inte	  helt	  okomplicerat	  –	  men	  målet	  är	  sömn!	  
Amfetaminutlösta	  psykoser:	  Bensodiazepiner	  (Stesolid	  10-‐30	  mg)	  samt	  Olanzapin	  (Zyprexa	  –	  10	  mg	  
1-‐2	  vb	  –	  max	  20	  mg).	  
Oro	  finns	  för	  att	  ge	  neuroleptika	  vid	  samtidig	  påverkan	  av	  CSN	  kan	  leda	  till	  allvarligt	  blodtrycksfall.	  
Olanzapins	  farmakologiska	  profil	  är	  i	  detta	  sammanhang	  minst	  riskfylld	  att	  ge	  denna	  biverkan.	  –	  BAS	  
har	  dock	  erfarenhet	  att	  det	  kan	  ges	  både	  intramus	  och	  po.	  	  
	  
Utåtagerande	  beteende/suicidalitet	  vid	  berusning	  
BAS	  behandlar	  ofta	  med	  phenergan	  (antihistamin)	  1-‐2ml	  i.m.	  beroende	  på	  situation	  
Risker:	  Antikolinerg	  effekt	  av	  flera	  farmaka	  som	  vi	  ger.	  Kan	  vara	  ett	  problem	  vid	  behandling	  av	  akut	  
påkomna	  psykoser.	  	  
Potentiering	  av	  den	  sederande	  effekten	  av	  substansen	  som	  finns	  i	  kroppen	  ex	  alkohol	  och	  
phenergan.	  
Förekommer	  iatrogent	  orsakade	  konfusioner	  av	  ex	  höga	  doser	  lergigan	  och	  phenergan.	  
	  
Långsiktig	  behandling:	  Utred	  först	  för	  ADHD!	  –	  kan	  vara	  fall	  av	  självmedicinering.	  Finns	  inte	  någon	  
evidensbaserad	  behandling	  för	  amfetaminmissbruk.	  
 

3.   Övriga droger 
Cannabis:	  oftast	  inte	  akut	  problem.	  Kan	  ge	  psykiatriska	  problem.	  	  
Läkemedel:	  sälla	  akut	  problem,	  men	  söker	  inte	  akut.	  Kan	  få	  hjälp	  i	  öppenvård,	  men	  hjälps	  inte	  av	  
tabletter	  på	  akuten!	  Ingen	  andningsdepressionsrisk	  vid	  ensamt	  intag	  men	  stor	  fara	  vid	  blandintox.	  
Benso-‐intox	  behandlas	  med	  inj	  Lanext.	  	  
Hallucinogener:	  psykotiska	  symtom,	  ibland	  agiterade.	  Behandlas	  med	  sederande	  och	  neuroleptika.	  
GHB:	  ovanligt	  i	  stockholm.	  Kan	  ge	  livsfarliga	  intoxikationer	  och	  svåra	  abstinensbesvär.	  	  
Internetdroger	  och	  Spice:	  orsakar	  dödfall	  –	  symtomatisk	  behandling	  är	  viktigast.	  

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiodberoende – LARO 
1.   LVM – lagen om vården av missbrukare 

Tillhör	  socialtjänstlagen	  INTE	  hälso-‐	  och	  sjukvårdslagen	  	  
Syftet	  är	  att	  få	  missbrukare	  motiverad	  till	  vård.	  Läkare	  har	  anmälpliktighet.	  	  
Vi	  har	  6	  månader	  på	  att	  använda	  denna	  lag.	  
Patienten	  ska	  utgöra	  en	  fara	  för	  sig	  själv,	  eller	  andra,	  eller	  ha	  en	  uppenbar	  risk	  att	  förstöra	  sitt	  liv.	  
Patienten	  vill	  inte	  ta	  emot	  vård	  inom	  hälso-‐	  eller	  sjukvården.	  Akut	  (patienten	  kommer	  in	  med	  
heroinintoxikation	  och	  får	  naloxon	  men	  går	  sen	  –	  risk	  att	  patienten	  dör	  eftersom	  naloxon	  har	  kortare	  
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halveringstid)	  eller	  subakut	  (patienten	  som	  är	  kraftigt	  alkoholintoxikation	  och	  inte	  har	  något	  
skyddsnät	  –	  man	  har	  kännedom	  om	  patienten	  sedan	  tidigare.	  Beroendevårdens	  problem	  egentligen)	  
behov	  av	  detta.	  
	  
Vården	  roll	  i	  LVM:	  Skriftlig	  anmälan	  socialtjänster	  –	  subakuta	  ärenden.	  Akut	  ärenden	  –	  telefonledes	  
anmälan	  till	  socialjouren.	  	  
	  
Socialtjänstens	  roll	  i	  LVM:	  Fattar	  beslut	  om	  att	  öppna	  utredning	  om	  LVM-‐vård	  och	  ger	  tillståndet.	  	  
	  

2.   Inklusionskriterier 
Vårdformen	  är	  debatterad	  då	  narkotika	  alltid	  är	  ett	  hett	  ämne	  och	  vi	  har	  en	  restriktiv	  syn.	  à	  hög	  
tröskel	  att	  komma	  in	  i	  denna	  behandlingen	  och	  låg	  tröskel	  ut.	  	  
Krävdes	  tidigare	  4	  år	  dokumenterad	  heroinmissbruk	  och	  ett	  enda	  positivt	  prov	  ska	  patienten	  ut.	  	  
Har	  ändrats	  nu	  till	  att	  det	  gäller	  alla	  typer	  av	  opioidberoende	  och	  det	  krävs	  endast	  ett	  beroende	  av	  
valfri	  opioid	  i	  minst	  1	  år.	  Endast	  specialiserade	  mottagningar	  ordinerar	  denna	  behandling.	  	  
Medicineringen	  ska	  endast	  lindra	  abstinens	  och	  drogsug	  för	  att	  öka	  möjligheten	  för	  rehabilitering.	  	  
Läkaren	  ska	  ge	  en	  sammanvägd	  bedömning	  av	  patientens	  beroende,	  hälsotillstånd	  och	  sociala	  
situationen	  à	  väldigt	  noga	  det	  är	  en	  livslång	  behandling!	  

3.   Opioidbrukssyndrom 
3.1 Diagnoskriterier  

	  
3.2 Den typiska patienten som genomgår behandling för opioidmissbruk  
Kontaktorsak:	  I	  Stockholm	  är	  det	  många	  som	  söker	  på	  eget	  initiativ,	  annars	  på	  remiss	  ifrån	  
socialtjänsten	  eller	  annan	  vård.	  Även	  fast	  man	  söker	  själv	  krävs	  det	  tät	  kontakt	  med	  socialtjänsten.	  	  
Åldersfördelning:	  få	  i	  20-‐årsåldern,	  är	  svårt	  då	  det	  krävs	  att	  man	  kommer	  dit	  varje	  dag	  för	  
medicinering.	  Medelåldern	  är	  40	  års	  åldern.	  	  
Försörjning	  för	  patienterna:	  Socialbidrag	  vanligast	  och	  detta	  räcker	  inte	  alltid	  heroin	  (150	  kr	  för	  en	  
dos	  –	  krävs	  kanske	  4-‐6	  doser	  per	  dag).	  Finns	  en	  stor	  kriminalitet	  som	  finansierar	  missbruket.	  	  
Utbildning:	  endast	  60%	  har	  slutfört	  grundskolan.	  
Boendeformen:	  De	  flesta	  som	  kommer	  in	  är	  bostadslösa	  –	  bor	  på	  härbärgen	  och	  andra	  små	  boende.	  	  
Psykiatrisk	  vård:	  Missbruk	  är	  såklart	  vanligast	  men	  även	  ångest	  är	  annars	  vanligast.	  
Tidigare	  nuvarande	  sjukdomar:	  Somatisk	  samsjuklighet	  är	  vanligt.	  Störst	  korrelation	  till	  
injektionsmissbruket.	  Bölder	  och	  mjukdelsinfektioner,	  tromboser,	  sepsis,	  spondylit,	  endokardit	  men	  
även	  blodsmittor	  såsom	  HIV	  (7,2	  %)/hepatit	  C	  (62,5	  %).	  Även	  trauma,	  luft-‐	  och	  urinvägsinfektioner.	  4	  
injektioner	  i	  genomsnitt	  med	  använd	  spruta	  ger	  HCV.	  

-‐	  Opioider	  intas	  i	  större	  mängd	  eller	  undre	  längre	  tid	  än	  vad	  som	  avsågs.	  	  
-‐	  Varaktig	  önskan	  om	  eller	  misslyckan	  försök	  att	  begränsa	  intaget	  	  
-‐	  Mycket	  tid	  ägnas	  åt	  att	  försöka	  få	  tag	  på	  substansen.	  
-‐	  Opioidsug,	  eller	  stark	  önskan	  om	  att	  använda	  opioider.	  
-‐	  Misslyckande	  med	  att	  fullgöra	  sociala	  åliggande.	  
-‐	  Fortsatt	  intag	  trots	  ständiga	  problem	  av	  social	  eller	  mellanmänsklig	  natur.	  
-‐	  Viktiga	  sociala	  aktiviteter	  överger/minskas	  
-‐	  Fortsatt	  intag	  situationer	  som	  medför	  betydande	  risk	  för	  fysisk	  skada.	  
-‐	  Fortsatt	  intag	  trots	  vetskap	  om	  bestående	  eller	  återkommande	  fysisk	  eller	  psykisk	  skada.	  
-‐	  Toleransutveckling	  
-‐	  Abstinens	  
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3.3 Diagnostiska metoder 
Tredelat	  bedömningsinstrument	  
-‐   Anamnes	  
-‐   Dokumentation	  
-‐   Urinprov	  
Även	  diagnostik	  av	  övriga	  substanssyndrom	  bör	  ingå.	  
Aktuell	  svårighetsgrad	  bedöms	  utifrån	  hur	  många	  
diagnoskriterier	  som	  uppfylls:	  
-‐   Lindrigt	  syndrom:	  2-‐3	  st	  
-‐   Medelsvårt	  syndrom:	  4-‐6	  st	  
-‐   Svårt	  syndrom:	  >6	  st.	  
3.4 Opioidabstinens – det som eftersöks för att bekräfta 
diagnosen. 
Obehandlad	  opioidabstinens:	  Ger	  ett	  kraftigt	  obehag	  men	  
saknar	  specifika	  abstinenskomplikationer	  såsom	  delirium	  och	  
epilepsi.	  Ej	  livsfarligt	  alltså.	  	  
Behandling:	  Symtomatisk	  behandling	  alternativt	  nedtrappning	  
med	  opioidagonist	  under	  ca	  6	  dagar.	  	  
	  

4.   Opioidintoxikation 
Har	  man	  fått	  flera	  opioidintoxikationer	  ökar	  risken	  för	  att	  patienten	  ska	  få	  det	  igen.	  	  

Vanligt	  med	  blandintoxikationer	  –	  särskilt	  benso	  vilket	  kan	  ge	  andra	  symtom.	  
4.1 Akut handläggning av opioidintoxikation  
Börja	  alltid	  med	  det	  akuta	  handläggningar!	  Akut	  handläggning	  enligt	  ABCDE	  
Administrera	  Naloxon:	  
-‐   Starta	  iv	  bolus	  0,2	  mg,	  titrera	  upp.	  	  
-‐   Im	  injektion	  vid	  behov	  av	  förlängd	  administrationsfas	  –	  risk	  att	  patienten	  drar.	  	  
-‐   Målet	  är	  egenandning	  och	  luftvägsprotektion.	  
Risker	  med	  att	  administrera	  Naloxon:	  	  
Snabb	  reversering	  av	  opioid	  ger	  agitation	  och	  abstinensutveckling.	  Risk	  att	  patient	  lämnar	  
inrättningen.	  Antidot	  har	  ofta	  kortare	  klinisk	  effekt	  än	  opioiden,	  risk	  för	  förnyad	  intox	  utan	  att	  ny	  
opioid	  tillförs.	  Kortare	  halveringstid	  för	  naloxon	  à	  patienten	  kan	  lämna	  inrättningen	  men	  få	  ny	  
intoxikation	  utanför	  sjukhuset	  då	  naloxon	  släpper	  men	  opioiden	  är	  kvar.	  
	  
Somatiskt	  status	  
AT:	  Abstinens,	  substanspåverkan,	  feber,	  gång.	  
Hjärta/lunga:	  Auskultationsfynd,	  blåsljud?	  (endokardit)	  
Buk:	  Palpationsfynd?	  Lever?	  
Hudkostym:	  Stickmärken,	  bölder,	  mjukdelsinfektioner,	  leverstigmata	  
Tandstatus:	  Ofta	  obefintligt	  då	  de	  saknar	  tänder	  eller	  endast	  har	  nån	  enstaka	  kvar.	  	  

Opioidabstinens	  
A.	  Något	  av	  följande:	  
1. Personen	  har	  upphört	  eller	  kraftigt	  

minskat	  ett	  långvarigt	  och	  intensivt	  bruk	  
av	  opioider	  (dvs	  flera	  veckor)	  

2. Personen	  behandlas	  med	  en	  
opioidantagonist	  efter	  en	  period	  av	  
opioidbruk.	  

B.	  Minst	  3	  av	  följande:	  
1. Dysforisk	  sinnesstämning	  
2. Illamående	  eller	  kräkning	  
3. Muskelvärk	  
4. Ökat	  tårflöde	  eller	  rinnande	  näsa	  
5. Vidgade	  pupiller,	  gåshud,	  svettning	  	  
6. Diarré	  
7. Gäspningar	  
8. Feber	  	  
9. Sömnsvårigheter	  

A:	  Personen	  har	  nyligen	  intagit	  en	  opioid	  	  
B:	  Kliniskt	  signifikanta	  psykologiska	  beteendeförändringar	  
C:	  Små	  förändringar	  (eller	  vidgade	  pupiller	  pga	  anoxi)	  samt	  minst	  ett	  av	  följande:	  

1. Dåsighet	  eller	  koma	  
2. Sluddrigt	  tal	  
3. Minnesstörning	  eller	  försämrad	  uppmärksamhet.	  

D:	  Tecken	  eller	  symtom	  kan	  inte	  tillskrivas	  
-‐ Annat	  medicinskt	  tillstånd	  	  
-‐ Psykisk	  ohälsa	  	  
-‐ Intoxikation	  av	  annan	  substans.	  	  
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Psykstatus	  –	  krävs	  ett	  gott	  psykstatus	  för	  att	  metadonbehandling	  ska	  inledas	  
Förmåga	  till	  socialt	  samspel,	  grundstämning,	  psykostecken,	  agitation,	  impulsivitet,	  kognitiva	  
funktioner	  måste	  undersökas	  men	  även…	  Riskanalys	  för	  våldsbenägenhet	  och	  suicidalitet.	  
	  
Bedömning	  innan	  ordination	  av	  läkemedelsassisterad	  behandling	  vid	  opioidberoende	  
Allvarlighetsgraden	  av	  beroendet.	  Eventuella	  medicinska	  risker	  vid	  samtidigt	  beroende	  av	  alkohol	  
eller	  andra	  narkotiska	  preparat.	  Behovet	  av	  fortsatt	  diagnostik	  och	  utredning	  av	  somatisk	  och	  
psykiatrisk	  samsjuklighet	  samt	  socialt	  stöd.	  Samordning	  med	  socialtjänst	  och	  andra	  vårdgivare.	  Val	  av	  
lämpligt	  preparat	  för	  läkemedelssubstitution	  och	  val	  av	  terapeutiska	  kognitiva	  behandlingsinsatser.	  	  
	  

5.   Beroendeutvecklingen och behandling 
”Jungfrusilen”	  –	  Euforisk	  första	  effekt	  som	  leder	  till	  den	  andra	  dosen.	  Däremot	  minskas	  denna	  effekt	  
hela	  tiden	  och	  även	  abstinens	  ökar.	  	  
Hjärnan	  försätts	  i	  en	  hyperreaktiv	  stress	  av	  kortisol	  då	  HPA-‐axeln	  är	  utmattad.	  Metadon	  och	  
buprenorfin	  stabiliseras	  detta	  vilket	  minskar	  drogsuget	  som	  ska	  minska	  på	  den	  hyperreaktiva	  
stressen.	  Man	  inför	  då	  psykosocial	  behandling,	  psykiatrisk	  behandling	  och	  sociala	  stödinsatser	  för	  att	  
minska	  på	  stressen	  hos	  patienten	  så	  att	  man	  kan	  sätta	  ut	  läkemedlen.	  
	  
Metadon	  är	  full	  agonoist	  men	  har	  halveringstid	  på	  24-‐72	  timmar	  vilket	  innebär	  att	  det	  hänger	  kvar.	  
Buprenorfin	  har	  endast	  50	  %	  receptoraktivering	  men	  högre	  affinitet	  à	  återfall	  till	  heroin	  gör	  att	  
heroin	  inte	  får	  full	  effekt	  pga	  buprenorfin	  som	  endast	  ger	  50%	  aktivering.	  

	  
5.1 Buprenorfin/Naloxon 
Suboxone:	  Kombination	  av	  agonist	  och	  antagonist.	  Är	  en	  sublingual	  tablett	  –	  buprenorfin/naloxon.	  
Buprenofin	  är	  den	  primära	  aktiva	  beståndsdelen.	  Naloxon	  inaktiveras	  helt	  vid	  sublingualt	  intag	  men	  
är	  aktivt	  vid	  injektion	  à	  minskad	  risk	  för	  att	  preparatet	  sprids	  och	  missbrukas.	  Är	  det	  vanligaste	  
läkemedlet.	  Patienterna	  brukar	  oftast	  ta	  fram	  biverkningar	  med	  Suboxone	  för	  att	  få	  rent	  Buprenorfin.	  	  
Snabbare	  upptrappning	  jämfört	  med	  Metadon.	  2	  mg	  första	  3	  dagar,	  4	  mg	  efter	  6	  dagar	  etc.	  Måldos	  
16-‐18	  mg/dygn.	  	  

5.2  Metadon 
Andra	  handspreparat.	  Har	  dock	  lite	  bättre	  effekt	  på	  suget	  av	  heroin.	  Patienterna	  är	  dessutom	  oftare	  
kvar	  i	  behandlingen.	  Ges	  även	  till	  patienter	  som	  tidigare	  stått	  på	  Metadon.	  	  
Dagligen	  uthämtning	  av	  läkemedel	  i	  3	  månader	  –	  man	  höjer	  dosen	  i	  5	  veckor.	  Man	  följer	  sedan	  
vitalparametrar,	  EKG	  och	  koncentrationen	  i	  blodet.	  Efter	  3	  månader	  stabilitet	  kan	  man	  få	  ”dagen-‐
efter	  dos”.	  	  	  
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6.   Kognitiv beteendeterapi  

Långtids	  droganvändning	  förändrar	  patientens	  egna	  beteende	  och	  känslo-‐	  och	  beteendemässiga	  
reaktioner	  på	  omgivningsstimuli.	  	  
KBT	  är	  en	  verksam	  behandling	  vid	  beroendetillstånd.	  Finns	  en	  bred	  uppsättning	  av	  tekniker.	  
Patienten	  får	  då	  kunskap	  kring	  beroendet	  och	  mekanismerna	  men	  även	  hur	  man	  undviker	  
återfallsfällor	  	  
	  
Detta	  är	  oftast	  i	  kombination	  med	  farmakologisk	  behandling	  som	  stabiliserar	  fysiologin,	  minskar	  
drogsug,	  blockerar	  effekter	  av	  heroin	  och	  minskar	  tid	  då	  åt	  att	  skaffa	  pengar	  och	  droger.	  Psykologens	  
behov	  är	  att	  förändra	  beteende	  och	  reaktioner	  på	  stimuli	  som	  annars	  leder	  till	  återfall.	  	  

Läkemedelsberoende 
TUB=högspecialiserad	  öppenvårdsmottagning	  för	  tablettberoende	  patienter.	  	  
Ca	  en	  tiondel	  av	  patienter	  på	  psykiatriska	  avdelningar	  hade	  en	  benso-‐beroende.	  	  
En	  studie	  av	  55	  patienter	  som	  haft	  benso-‐
beroende:	  

-‐   84%	  återfall	  
-‐   20%	  övergång	  till	  alkohol	  
-‐   50%	  förtidspension	  
-‐   9	  st	  hög	  dödlighet.	  

2,9%	  för	  kvinnor	  och	  1,9%	  för	  män	  har	  ett	  
lågdosberoende	  i	  Sverige.	  65’000	  personer	  har	  
uppgett	  detta.	  Men	  det	  kan	  uppskattas	  till	  
300’000	  i	  Sverige.	  
	  

1.   Bensodiazepiner 
Fördelar:	  Snabb	  och	  god	  effekt.	  Låg	  toxicitet	  
och	  har	  få	  interaktioner	  
Risker:	  Neuropsykologisk	  funktionsnedsättning	  
(sänkt	  prestation,	  motoriskt	  mindre	  uthållig),	  
risk	  för	  aggression	  (trots	  sedativ	  effekt	  kan	  
man	  få	  en	  aggressiv	  reaktion),	  ffa	  kortvarande	  
och	  har	  en	  beroendepotential.	  	  
	  
Benso	  och	  z-‐preparat	  (stillnoct,	  imovane)	  
skiljer	  sig	  åt	  då	  det	  är	  främst	  kvinnor	  och	  äldre.	  
2,5%	  är	  regelbundna	  användare	  av	  detta.	  Z-‐
preparat	  ökar	  i	  användning	  hos	  unga.	  	  
Dessa	  preparat	  skrivs	  främst	  ut	  till	  via	  
primärvården.	  Finns	  en	  stor	  geografisk	  
spridning.	  
	  

2.   Opiater  
My-‐receptor	  aktivering:	  à	  

-‐   Centralnervös	  smärtlindring	  
-‐   Hostdämpning	  
-‐   Andningsdepression	  
-‐   Drogutlöst	  eufori	  hos	  predisponerade	  	  

Risker:	  Biverkningar	  (förstoppning,	  illamående)	  och	  beroende.	  	  
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3-‐18%	  (troligen	  högre	  siffra)	  utvecklar	  ett	  beroende.	  Att	  det	  är	  fler	  kvinnor	  kan	  bero	  på	  att	  kvinnor	  
har	  mer	  svår	  och	  långvarig	  smärta.	  	  
Riktlinjer	  kring	  smärtbehandling:	  ”Långtidsbehandling	  med	  opioid	  till	  patient	  <50	  år	  med	  icke	  
cancer-‐smärta	  betraktas	  som	  problematisk,	  bör	  ske	  endast	  efter	  bedömning	  av	  smärtspecialist.”	  
Trots	  detta	  skrivs	  många	  ut	  ifrån	  sjukhus	  med	  oxykodon	  och	  oxynorm.’	  
	  

3.   Ökad risk för läkemedelsberoende  
Kontinuerlig	  behandling:	  Långvarig	  sömnbehandling	  är	  vanligt.	  (ex	  imovane	  i	  30	  år)	  
Tidigare/aktuellt	  missbruk/beroende:	  Kan	  vara	  en	  kontraindikation.	  
Hereditet:	  Sårbarhet,	  psykisk	  sjukdom	  eller	  föräldrar	  med	  missbruksproblematik.	  
Personlighetsstörning:	  antisocial,	  borderline,	  osjälvständig.	  
Utsatt/komplicerad	  livssituation:	  Läkemedlet	  används	  i	  flyende	  syfte.	  
	  

4.   Patientgrupper 
1.   Använder	  läkemedlet	  som	  berusningsmedel	  
2.   Primärt	  annat	  beroende,	  användandet	  läkemedel	  mot	  abstinens	  	  
3.   Ordinerats	  läkemedel	  och	  utvecklat	  sekundärt	  beroende.	  	  

Grupp	  nummer	  3	  leder	  till	  ett	  iatrogent	  missbruk	  vilket	  är	  viktigt	  att	  uppmärksamma.	  
	  

5.   Utredning av den läkemedelsberoende patienten 
Man	  måste	  fråga	  och	  överväga	  ifall	  ett	  preparat	  faktiskt	  gör	  nytta.	  
Anamnes:	  Tidigare	  missbruk/beroende?	  
Ordineringen:	  När?	  Varför?	  Ordinerat	  vid	  behov	  eller	  regelbundet?	  	  
Dos/Effekt:	  Effekt?	  Även	  annan	  än	  den	  avsedda?	  Samma	  dog	  sämre	  effekt?	  Överskridit	  ordinerad	  
dos	  eller	  doseringsintervall?	  Fler	  eller	  nya	  symtom?	  
Beroende:	  Abstinenssymtom	  om	  ”vanliga”	  dosen	  ej	  blivit	  tillförd?	  Misslyckats	  med	  att	  sluta/minska	  
dos?	  Blandat	  med	  alkohol	  eller	  andra	  läkemedel?	  Har	  livet	  påverkats?	  Problem	  med	  relationer,	  i	  
familjer,	  i	  sociala	  livet/arbetslivet?	  
Utredning:	  AUDIT	  (alkohol),	  DUDIT	  (droger	  och	  läkemedel),	  U-‐tox	  (övervakat	  prov),	  Leverstatus,	  
alkoholprover.	  	  
	  
Hur	  skiljer	  sig	  patienterna	  åt?	  
Olikheter:	  Socioekonomisk	  bakgrund,	  ålder	  och	  kön,	  psykiatrisk	  och	  somatisk	  problematik	  samt	  dos.	  
Likheter:	  Första	  kontakt	  med	  läkemedlet	  (främst	  iatrogent),”skam	  och	  skuld”	  och	  erfarenheter	  av	  
vården	  (uppfattning	  om	  att	  vården	  begått	  misstaget).	  
	  

6.   Behandling av läkemedelsberoende 
Problemet	  är	  att	  motivera	  patienten	  
Krävs	  erfarenhet	  hur	  man	  presenterar	  detta	  för	  patienten	  och	  informera.	  Gäller	  att	  bygga	  upp	  en	  
relation	  och	  skapa	  en	  allians	  med	  patienten.	  Fördelar	  och	  nackdelar	  med	  förändring	  bör	  förklara	  och	  
motiverande	  samtal	  ska	  genomföras.	  Inge	  hopp	  för	  patienten.	  	  
6.1 Indikation för slutenvård 

-‐   Suicidrisk	  
-‐   Svår	  underliggande	  psykiatrisk	  sjukdom	  	  
-‐   Graviditet:	  En	  snabb	  och	  säker	  utsättning	  krävs	  –	  öppenvård	  inte	  bra	  alternativ.	  
-‐   Svåra	  abstinensreaktioner	  och/eller	  flertal	  misslyckande	  nedtrappningsförsök	  i	  öppenvård.	  

	  
7.   Bensodiazepinberoende 

Vilken	  dos	  ska	  man	  utgå	  ifrån?	  –	  Krävs	  ordning	  och	  reda	  för	  att	  koncentrationen	  ska	  vara	  relativt	  
konstant	  och	  hålla	  sig	  under	  hela	  dygnet.	  Tar	  patienten	  samma	  dos	  är	  det	  lätt	  att	  dosera	  läkemedlet	  
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men	  vissa	  tar	  5	  tabl	  ena	  dagen	  och	  30	  tabl	  den	  andra	  –	  finns	  visst	  diskussionsutrymme	  att	  prata	  med	  
patienten	  då.	  Låg	  startdos=sämre	  compliance.	  	  
Flera	  läkemedel	  samtidigt?	  –	  Vissa	  enheter	  byter	  
ut	  läkemedlet	  som	  patienten	  är	  van	  vid	  vilket	  
minskar	  compliance.	  Börja	  med	  samma	  preparat.	  	  
Är	  patienten	  beroende	  av	  flera	  ska	  man	  alltid	  
börja	  med	  opiater,	  sedan	  kortverkande	  och	  efter	  
det	  långverkande.	  Opiater	  är	  rätt	  lätt	  att	  sätta	  ut	  
snabbt.	  	  
Hur	  snabbt?	  –	  Patienten	  måste	  kunna	  utstå	  
abstinensfasen	  och	  att	  han/hon	  kan	  genomgå	  det.	  
De	  som	  står	  på	  låga	  doser	  är	  ofta	  mer	  känsliga	  för	  
utsättning.	  
Tabellen	  över	  bensopreparat	  används	  ofta	  när	  man	  vill	  
byta	  ut	  preparat	  –	  då	  man	  måste	  dvs.	  	  
	  
Doseringen	  bör	  vara	  så	  att	  man	  har	  korta	  intervall	  och	  
låga	  doser	  på	  det	  ordinerade.	  Att	  minska	  på	  doserna	  
mitt	  under	  dagen	  är	  oftast	  bättre	  än	  att	  minska	  
morgon-‐	  och	  kvällsdoser.	  	  
Sömnstörningar	  som	  har	  lett	  till	  ett	  Imovane-‐missbruk	  
kan	  leda	  till	  att	  patienterna	  tar	  10	  tabletter	  under	  hela	  
dagen	  för	  att	  minska	  abstinensen.	  Utforma	  
nedtrappningen	  då	  i	  samma	  intervall	  som	  patienten	  
redan	  tar	  det	  (se	  nedtrappningsschema	  till	  vänster).	  
 
Symtom	  med	  benso-‐abstinens:	  	  
Lätt:	  Ångest,	  sömnstörningar,	  nedstämdhet,	  trötthet,	  minnesstörningar,	  koncentrationssvårigheter,	  
darrning	  och	  ostadighet/yrsel.	  
Måttliga:	  Huvudvärk,	  muskel/ledvärk,	  muskelryckningar,	  svettning,	  illamående,	  aptitlöshet,	  
känslighet	  för	  smak,	  ljud,	  ljus	  och	  beröring	  men	  även	  ”brännande	  och	  rinnande”	  samt	  
ackomodationsstörning/dimsyn.	  
Svåra:	  Perspektivförskjutningar,	  paranoid	  tendens,	  overklighetskänslor,	  epileptiska	  krampanfall	  och	  
hallucinos.	  	  
Efter	  1	  vecka	  kan	  man	  säga	  att	  de	  svåra	  symtomen	  försvinner.	  
	  
Benso-‐absintens	  –	  läkemedel:	  
Sömnstörning	  och	  ångestökning:	  Ge	  endast	  icke-‐beroendeframkallande	  ex	  Propavan,	  Mirtazapin,	  
Lergigan,	  Atarax	  och	  Theralen.	  Var	  dock	  försiktig	  med	  kramptröskelsänkande	  läkemedel.	  
	   	  

8.   Opiat-beroende 
Kodein	  (Treo	  Comp,	  Citodon,	  Ardinex,	  Panocod)	  
Tramadol	  (Tradolan,	  Tiparol,	  Nobligan)	  –	  svag	  opiat	  men	  potent	  nedbrytningsprodukt	  –	  påverkar	  5-‐
HT	  och	  NA	  system	  och	  verkar	  som	  antidepressivt	  medel.	  à	  självmedicinering.	  
Oxykodon	  (OxyContin,	  OxyNorm)	  –	  lättförskrivet	  mot	  till	  och	  med	  liten	  smärta.	  	  
Morfin	  (Dolcontin)	  
Ketobemidon	  (Ketogan)	  	  
Metadon	  
Fentanyl	  (Durogesic,	  Matrifen)	  
Buprenorfin	  (Temgesic,	  Norspan,	  Suboxone)	  –	  Sällan,	  isåfall	  temgesic	  
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7.1 Opiat-nedtrappning 
Kodeinpreparat	  brukar	  vara	  bra	  med	  5	  dosintervall.	  
Vanligtvis	  Citodon	  (30	  mg),	  men	  ibland	  vill	  man	  ju	  inte	  
ha	  paracetamol	  pga	  somatiska	  besvär	  à	  byt	  till	  rent	  
kodeinpreparat.	  Men	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  är	  att	  den	  
tabletten	  endast	  är	  25	  mg.	  à	  fler	  tabletter.	  	  
Finns	  ett	  större	  utrymme	  för	  snabbare	  nedtrappning	  än	  
för	  benso.	  Ger	  en	  snabb	  utsättning.	  	  
Snabb	  nedtrappning	  ger	  inga	  allvarliga	  
abstinenssymtom	  alls.	  –	  Behöver	  inte	  vara	  orolig.	  Man	  
kan	  dessutom	  sluta	  helt	  ifrån	  4	  tabletter	  enligt	  
schemat.	  	  
Man	  byter	  dessutom	  inte	  kodeinpreparat	  om	  man	  inte	  måste	  ha	  renodlat	  kodein.	  	  
	  
CAVE:	  Tramadol	  får	  inte	  trappas	  ut	  snabbt!	  Man	  får	  minska	  max	  10%	  av	  ursprungsdosen	  varje	  
vecka.	  Risk	  för	  dålig	  psykiskt	  mående	  och	  epileptiska	  anfall.	  Andra	  schemat	  à.	  Man	  kan	  sluta	  efter	  
75	  mg	  
	  
Man	  får	  inga	  abstinenssymtom	  såsom	  vid	  heroin	  om	  
man	  följer	  dessa	  scheman.	  Symtom	  vid	  opiatabstinens	  
kan	  vara	  värk,	  koncentrationssvårigheter,	  
affektlabilitet,	  nedstämdhet,	  sömnstörning,	  rastlöshets	  
och	  oro,	  illamående,	  diarré,	  sjukdomskänsla,	  
svettningar,	  krypningar	  och	  tablettsug	  (detta	  skiljer	  
ifrån	  benso	  –	  dock	  ej	  för	  stillnoct.)	  
7.2 Opiatabstinens, läkemedel 
Smärta:	  Paracetamol	  och/eller	  Ibuprofen,	  voltarengel.	  
Sömnsvårigheter:	  Lergigan,	  Atarax,	  Theralen,	  Propavan,	  Mirtazapin.	  
Oro:	  Lergigan,	  Atarax,	  Theralen.	  
Illamående:	  Primperan.	  	  
Diarré:	  Dimor	  –	  Däremot	  kan	  ju	  detta	  i	  hög	  dos	  ge	  CNS-‐effekter.	  	  
	  
Bästa	  opiatabstinens	  läkemedlet:	  	  
Alfa-‐adrenerg	  agonist	  på	  central	  nivå	  –	  Catapresan	  –	  ett	  licenspreparat	  endast	  mot	  opiatabstinens.	  
Doseringen:	  75	  mikrogram,	  0,5-‐1	  tablett,	  1-‐4	  ggr/dag.	  	  
Blodtrycksgräns	  på	  90	  mmHg.	  	  
	  
7.2 Protraherad opiatabstinens 
Psykisk	  reaktion	  som	  inte	  går	  att	  behandla	  med	  antidepressiva.	  	  
Kan	  pågå	  4-‐6	  veckor	  upp	  till	  7	  månader.	  	  
Symtomen	  är:	  Nedstämdhet,	  initiativlöshet,	  apati	  och	  nedsatt	  stresstolerans.	  	  
Detta	  får	  man	  alltså	  utan	  att	  bli	  deprimerad.	  De	  flesta	  får	  detta	  i	  någon	  grad	  men	  sällan	  så	  pass	  länge	  
och	  utan	  någon	  högre	  allvarlighetsgrad.	  	  
Behandling:	  Ge	  inget.	  Avvakta.	  Antidepressiva	  hjälper	  ej.	  	  
	  

9.   Förebygga läkemedelsberoende 
Skriv	  helst	  inte	  ut	  preparat	  på	  första	  kontakt:	  vänta	  och	  ta	  tillbaka	  patienten	  eller	  andra	  sätt.	  
Andrahandspreparat:	  Ta	  de	  ”tråkig”	  icke-‐beroendeframkallande	  medlen.	  Finns	  ingen	  trappa.	  
Tidigare	  beroende?	  Kanske	  är	  bättre	  att	  ta	  bort	  läkemedlet	  än	  att	  höja.	  
Låg	  dos,	  intermittent	  och	  under	  kort	  tid!:	  ta	  imovane	  kanske	  bara	  2	  ggr	  i	  veckan.	  	  



	   33	  

Beakta	  kontinuerligt	  beroendeaspekten	  
Behandlingsplan:	  följ	  upp	  på	  återbesök.	  Sätt	  upp	  regler	  och	  plan.	  	  
Behandlingsansvar:	  Se	  till	  att	  någon	  annan	  följer	  upp	  medicineringen	  och	  att	  någon	  annan	  avslutar	  
behandlingen.	  
	  

Psykisk ohälsa och substansbrukssyndrom  
Psykiatrisk	  samsjuklighet:	  Samtidigt	  uppfyller	  diagnostiska	  kriterier	  för	  ”missbruk”	  
substansbruksberoende	  (SUB)	  och	  för	  något	  annan	  psykisk	  störning.	  
Samsjuklighet	  är	  snarare	  en	  regel	  än	  undantag.	  	  
Vad	  som	  vårdas	  för	  SUB	  har	  30-‐50%	  en	  samtidig	  psykisk	  diagnos:	  Vanligast	  är	  ADH,	  ångest-‐	  och	  
depressionssjukdomar	  och	  personlighetsstörningar.	  Speciellt	  komplicerat	  vid	  psyko,	  interaktuella-‐	  
eller	  kognitiva	  funktionsnedsättningar.	  Ca	  20-‐30%	  som	  har	  vårdkontakt	  för	  psykisk	  ohälsa	  har	  också	  
SUD.	  
	  
SUD	  kan	  orsakas	  av	  OCH	  orsaka	  psykiatriska	  problem	  –	  frågan	  är	  snarar	  vad	  som	  är	  hönan	  och	  ägget.	  
Man	  kan	  då	  undersöka	  sårbarhetsfaktorer	  vilket	  inkluderar:	  	  
Genetiska	  faktorer:	  leder	  till	  sårbara	  familjesystem.	  Man	  skapar	  en	  sårbar	  miljö.	  
Personlighetsdrag:	  affektreglering,	  impulsivitet,	  begåvningsnivå	  och	  social	  funktion.	  
Psykosociala	  (miljö)faktorer:	  Familjerelationer,	  modellinlärning,	  kamratrelationer	  men	  även	  skol,	  
samhällsnormer	  och	  värderingar.	  	  
Är	  en	  multifaktoriell	  problematik.	  	  
	  
Viktigt	  att	  tänka	  på	  är	  att	  enstaka	  ordentliga	  fyllor,	  enstaka	  droganvändning	  etc	  hos	  unga	  faktiskt	  har	  
en	  ökad	  risk	  för	  SUD.	  
	  

1.   Psykiatriska diagnoser och SUD hos ungdomar 
60%	  av	  ungdomar	  med	  SUD,	  möter	  samtidigt	  kriterierna	  för	  minst	  en	  psykiatrisk	  störning.	  En	  studie	  
på	  Maria	  Ungdom	  visade	  att	  82%	  av	  pojkar	  och	  90%	  av	  flickor	  hade	  1	  psykiatrisk	  diagnos	  förutom	  
SUD.	  	  
100%	  av	  pojkarna	  och	  75%	  av	  flickorna	  hade	  en	  uppförandestörning	  innan	  SUD-‐diagnos.	  75%	  av	  
pojkarna	  och	  70%	  av	  flickorna	  hade	  en	  depressionsdiagnos	  innan.	  
80%	  av	  mammorna	  och	  67%	  av	  papporna	  hade	  >1	  psykiatrisk	  diagnos.	  
Dessa	  ungdomar	  måste	  ha	  tidiga	  insatser	  för	  att	  prognosen	  ska	  bli	  bättre.	  	  
	  
1.1 Samsjuklighet ADHD och SUD 
SUD	  är	  vanligt	  vid	  ADHD	  och	  vice	  verse.	  ADHD	  hos	  25-‐40%	  bland	  behandlingssökande	  SUD	  och	  SUD	  
är	  dubbelt	  (2-‐20	  ggr)	  så	  vanligt	  vid	  ADHD.	  Viktigt	  att	  tänka	  på	  är	  att	  ADHD	  inte	  växer	  bort	  och	  att	  SUD	  
då	  ofta	  debuterar	  i	  ungdomsåren.	  Vid	  samtidig	  uppförandestörning	  är	  det	  särskilt	  hög	  risk	  för	  SUD.	  
En	  förklaring	  kan	  vara	  problem	  med	  ADHD	  patienter	  har	  högre	  pikar	  av	  dopaminfrisläppning	  vid	  
utbrott	  men	  lägre	  koncentration	  i	  vila.	  
Ungdomar	  med	  ADHD	  debuterar	  tidigare,	  har	  snabbare	  och	  mer	  malign	  SUD	  utveckling,	  mer	  kroniskt	  
förlopp	  och	  större	  funktionsnedsättning	  och	  personligt	  lidande.	  	  
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ADHD	  ger	  även	  20	  ggr	  ökad	  risk	  för	  drogmissbruk,	  8	  ggr	  ökad	  risk	  för	  alkoholmissbruk	  och	  ökad	  risk	  
för	  andra	  psykiatriska	  sjukdomar	  (20x	  bipolär,	  7x	  schizofreni,	  13x	  depression,	  31x	  
uppförandestörning).	  
Har	  man	  en	  förstagradssläkting	  som	  har	  ADHD	  (oavsett	  problem	  med	  alkohol)	  leder	  till	  att	  patienten	  
själv	  har	  en	  dubblerad	  risk	  för	  alkoholmissbruk.	  
	  
1.2 Annan samsjuklighet med SUD 
Ångest	  och	  depression,	  OCD,	  inlärningssvårigheter,	  missbruk,	  ätstörningar,	  bipolärs	  sjukdom,	  
personlighetsstörningar	  och	  tics	  är	  samtliga	  vanliga	  samsjuklighet.	  Dessa	  är	  viktiga	  att	  kartlägga	  då	  
behandlingsinsatser	  kan	  bli	  aktuella.	  
 

2.   Substanseffekt eller psykiatriska symtom 
Kan	  var	  svårt	  att	  differentiera	  mellan	  psykiatrisk	  sjukdom	  och	  substanspåverkan.	  Ex:	  	  
Centralstimulerande	  medel:	  Psykossymtom,	  manisk	  överaktivitet,	  motorisk	  rastlöshet	  och	  
aggressivitet.	  
Alkohol-‐	  och	  bensodiazepiner:	  Aggressivitet	  och	  problem	  med	  impulskontroll	  
Opiater:	  Smärta,	  ångest	  och	  rastlöshet.	  
Cannabis:	  Kognitiva	  brister:	  minne,	  tidsuppfattning,	  koncentration.	  Psykos	  och	  förvirring.	  
Sömnsvårigheter	  och	  depressioner.	  
	  

3.   Hur behandlar man SUD och samsjuklighet (ex ADHD) 
RISK	  FÖR	  UNDERDIAGNOS:	  
ADHD	  symtom	  kan	  maskeras	  genom	  drogmissbruk	  à	  krävs	  drogfrihet.	  Kan	  vara	  svårt	  att	  minnas	  
symtom	  från	  barndom	  varför	  anhöriganamens	  är	  viktigt.	  Man	  kan	  ibland	  ha	  svårt	  att	  skilja	  exekutiva	  
svårigheter	  från	  kaotisk	  livsstil	  vid	  SUD	  varför	  längre	  observationstid	  krävs.	  
Okunskap	  och	  moraliserande	  syn	  på	  SUD?	  –	  	  förklaringen	  blir	  dålig	  moral.	  
RISK	  FÖR	  ÖVERDIAGNOS:	  
Sekundär	  sjukdomsvinst	  –	  olika	  informanter	  –	  behandlar	  och	  hoppas	  på	  att	  man	  slår	  rätt	  
Beroendeframkallande	  läkemedel	  –	  risk	  att	  man	  framkallarett	  nytt	  beroende	  
SUD	  symtom	  liknar	  ADHD	  –	  ännu	  gång	  viktigt	  med	  longitudinell	  anhöriganamnes	  
	  
Båda	  tillstånden	  ska	  behandlas	  parallellt.	  Om	  någon	  av	  tillstånden	  är	  livshotande	  eller	  akut	  bör	  detta	  
stabiliseras	  innan	  sekundär	  samsjuklighet	  adresseras.	  Samsjuklighet	  mellan	  psykiska	  tillstånd	  och	  
beroende	  ofta	  specialfall:	  	  

-‐   Opiatberoende	  (Metadon)	  –	  psykosociala	  svårigheter,	  PTSD	  etc	  
-‐   ADHD	  (CS)	  –	  cannabis-‐	  eller	  amfetamin/kokainberoende.	  	  

	  
Viktigt	  också	  att	  betrakta	  alla	  olika	  aspekter	  inklusive	  psykosociala	  insatser.	  	  



	   35	  

Alkohol och droger under graviditet 
Exponering	  för	  alkohol,	  droger	  och	  psykosocial	  ohälsa	  under	  fosterlivet	  riskerar	  barnets	  utveckling	  på	  
kort	  och	  lång	  sikt.	  Hälsoeffekt	  på	  barnen	  sammanfattas	  i	  tabellen.	  

1.   Alkohol under graviditet 
	   Alkohol	   Tobak	   Cannabis	   Amfetamin	   Kokain	  	   Opioider	  
Låg	  födelsevikt	   +	   +	   +	   +	   	   +	  
Missfall	   +	   +	   +	   +	   +	  	   	  
Perinatal	  mortalitet	   +	   +	   	   	   	   +	  
Utvecklingsproblem	  under	  barndomen	   +	   	   +	   	   +	   	  
Fetal	  morbiditet	   +	   	   +	   +	   +	   	  
Prematur	  födsel	   +	   	   	   +	   	   +	  
Minskad	  fostertillväxt	   +	   	   	   	   	   	  
Minska	  intrauterin	  tillväxt	   +	   	   	   	   	   +	  
Neonatal	  abstinens	   +	   	   	   	   	   +	  
Prematur	  mebranruptur	   	   	   	   +	   +	   	  
Prematur	  förlossning	   +	   	   	   	   	   	  
Respiratorisk	  depression	   	   	   	   	   	   +	  

Alkohol	  i	  hög-‐risknivåer	  under	  graviditet	  riskerar	  att	  ge	  allvarliga	  skador	  på	  fostret.	  Alkohol	  i	  lågdoser	  
har	  däremot	  olika	  effekt	  på	  barn	  pga	  individuella	  skillnader	  –	  otillräcklig	  evidens.	  Finns	  en	  påtaglig	  
teratogen	  effekt!	  Inte	  endast	  mängden	  avgör	  hur	  fostret	  skadas	  utan;	  när	  under	  graviditeten	  
mamman	  dricker	  eftersom	  fostret	  är	  olika	  känsliga	  under	  olika	  perioder,	  hur	  fort	  alkoholen	  bryts	  ned	  
i	  kroppen	  etc	  à	  går	  inte	  att	  säga	  att	  det	  finns	  någon	  säker	  gräns	  för	  alkohol	  under	  graviditet.	  	  	  
Åtgärder:	  Korta	  interventioner	  är	  effektiva	  och	  bör	  ges	  till	  de	  med	  riskfyllt	  drickande.	  
Skdereduktion/behandlingsstrategier	  bör	  erbjudas/uppmuntras	  om	  
fortsatt	  drickande.	  Gravida	  bör	  dessutom	  prioriteras	  för	  rådgivning	  
och	  behandling	  för	  alkoholberoende.	  Vårdgivare	  bör	  även	  förmedla	  
att	  lågdosdrickande	  inte	  är	  en	  indikation	  för	  abort.	  Ca	  6-‐10%	  
fortsätter	  dricka	  någon	  alkohol	  efter	  kännedom	  om	  graviditet.	  	  
	  

1.1  FAS – Fetal alkoholsyndrom/ FASD – Fetal 
alkoholspektrumstörningar 

Uppkommer	  pga	  kvinnan	  dricker	  alkohol	  under	  graviditeten.	  
Symtom:	  karaktäristiskt	  ansiktsutseende	  i	  form	  av	  mindre	  
skallomfång,	  bred	  näsrot,	  små	  ögonspringor,	  epikantala	  veck,	  
uppåtriktad	  näsöppning,	  utsläta	  filtrum,	  tunn	  överläpp,	  mindre	  haka	  
och	  öronbroskasymmetrier.	  	  
Diagnosticering:	  Tillväxthämning,	  missbildningar,	  ansiktsavvikelser	  
och	  intellektuellt	  handikapp.	  	  
Prevalens:	  Varierar	  geografiskt.	  Ca	  5%	  i	  USA	  och	  20-‐28%	  i	  Sydafrika.	  
	  

2.   Narkotika under graviditet 
Långtidskonsekvenser	  av	  drogexponering	  under	  fosterlivet:	  Plötslig	  spädbarnsdöd,	  
överföring	  av	  smitta	  (HCV,	  HIV	  bl	  a)	  och	  neuropsykologiska	  utvecklingsavvikelser.	  	  
	  

2.1  Metadon- och Buprenofinbehandling under graviditet. 
Finns	  god	  evidens	  för	  att	  metadon	  stabiliserar	  livsstilen,	  minskar	  riskbeteende	  hos	  kvinnan,	  skyddar	  
mot	  intreuterina	  abstinenser,	  minskar	  risken	  för	  intrauterin	  tillväxthämning	  och	  prematuritet,	  ökar	  
compliance	  för	  antenatal	  vård	  och	  bättre	  maternell	  hälsa.	  Detta	  är	  anledningen	  till	  att	  
ersättningsperioder	  INTE	  sätts	  ut	  vid	  konstaterad	  graviditet.	  	  



	   36	  

Vid	  narkotikaanvändning	  exponeras	  barnet	  ofta	  för	  flera	  droger	  i	  form	  av	  omfattande	  
nikotinanvändning,	  bensodiazepiner	  vid	  missbruk	  av	  centralstimulantia	  (amfetamin)	  vilket	  är	  vanligt	  
och	  opiater	  som	  kombineras	  med	  cannabis	  och	  alkohol.	  	  
	  

2.2  Neonatal abstinens efter opiatexponering 
50-‐94%	  av	  exponerade	  utvecklar	  kliniska	  symtom.	  Oftare	  abstinens	  utvecklas	  efter	  metadon	  än	  
jämfört	  med	  Buprenorfin.	  Metadonabstinens	  kan	  pågå	  i	  flera	  veckor	  och	  symtomdebut	  ses	  ofta	  efter	  
två	  dagar.	  Symtomdebut	  efter	  heroinexponering	  inom	  24	  h	  dock.	  	  
Kliniska	  symtom:	  	  
Neurologisk	  retbarhet:	  Hyperaktivitet,	  högtont	  skrik,	  irritabilitet,	  ökad	  vakenhet,	  ökad	  tonus,	  tremor,	  
livliga	  reflexer	  och	  kramper	  hos	  ca	  2-‐11%.	  
GI-‐dysfunktion:	  Matningssvårigheter,	  intensivt	  sugbeteende,	  kräkningar	  och	  dålig	  viktökning.	  
Autonoma	  symtom:	  Feber,	  svettning,	  marmorering	  och	  temperaturinstabilitet.	  	  
Behandling:	  
Farmakologisk	  behandling:	  Morfin	  oral	  lösning	  ges	  var	  3:de	  till	  4:de	  timma	  vid	  opiatabstinens.	  
Fenobarbital	  vid	  multidrogexponering.	  
Icke-‐farmakologisk	  behandling	  alltid:	  Amning	  funkar	  vid	  legal	  metadon/buprenorfin	  behandling.	  
Undvik	  separation	  mellan	  mor	  och	  barn.	  Minska	  externa	  stimuli.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


