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Det händer 
mycket under 
2016

Svensk förening för Beroendemedicin har 
ett spännande år framför sig. Fören-
ingen har en arbetsgrupp som ser över 
agendan för specialiseringen. Beroende-
medicin är en egen specialitet sedan ett 
år, nu ska kunskapsinnehållet preciseras 

och högre utbildningskurser anordnas. Du kan följa 
utvecklingen på vår hemsida och i Bulletin.

Tärningen är kastad!

Den numera lika sedvanliga som 
populära augustikonferensen har i år 
temat spelberoende! Ett högaktuellt 
ämne. Internationella och nationella 
föreläsare med specialkunskap kom-

mer att presentera dagsaktuell kunskap - state-of-
the-art. Detaljerat program kommer inom kort på 
hemsidan och i nästa nummer av Bulletin. Anmälan 
gör du som vanligt på vår hemsida. Konferensdag 
är 26 augusti - sista fredagen i augusti och platsen är 
också som vanligt - Wallenbergs konferenscentrum 
i Göteborg.

Indien

Som riktig lök på laxen inbjudes till en 
studieresa utöver det vanliga - vi besöker tre 
beroendekliniker i Indien! Det är begränsat 
deltagarantal så fundera snabbt! Se program 
och detaljer på sidan 19 i detta nummer. 

Naloxon-kit räddar liv! 
Start i Skåne under 
första halvåret 2016
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Konferenstipsen   
Hittar du numera på vår hemsida: 
www.svenskberoendemedicin.se
Alltid uppdaterade!

Lösenord 2016
På vår hemsida kommer du under året att hitta 

dokument som är avsedda enbart för medlemmar. Du 
avkrävs ett lösenord och detta är under 2016

bulle161

Tidskriften BULLETIN är inte kodad

Adressändring
Du glömmer väl inte att meddela 
föreningen när Du byter adress?

bengt.sternebring@svenskberoendemedicin.se
Kommer tidningen i retur till oss avregistreras du 
automatiskt som medlem!

Nya apoteks-
symboler

Nya styrelsen 
för Svensk förening 
för Beroendemedicin

Även i år blev det omval och nyval i samband 
med föreningsmötet den 2 december. Sty-
relsens medlemmar väljes per tvåårsperiod 

och i år var den omval av Bengt Sternebring, Anders 
Håkansson, Liliana Caprioli och Sven Andréasson. 
Britt Vikander och Carl-Gustav Olofsson ställde sina 
platser till förfogande och valberedningens förslag att 
föreningsmötet må invälja Karin Stolare och Martin 
Olsson till nya ledamöter inröstades med acklama-
tion. 

Revisorerna Jan Halldin och Lena Hansson omval-
des för 2016, liksom valberedningen, som består av 
Hans Ackeroth och Fredrik Spak.

Avhandling
Under hösten försvarade Jonas Berge sin avhandling 
Substance use in adolescents and young adults vid 
medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Fakul-
tetsopponent var Niklas Långström. Huvudhandle-
dare Anders Håkansson. Avhandlingen är ett led i att 
öka kunskapen om ungdomars mönster av sub-
stansanvändning och om olika faktorer som hänger 
samman med och påverkar ungdomars benägenhet 
att använda droger.

INEBRIA-konferens i 
Stockholm i maj
I Stockholm anordnas den 27 maj en 
INEBRIA-konferens med rubriken 
SBIRT, Screening, Brief Intervention 
and Referral to Treatment. Det är i 
Svenska Läkaresällskapets lokaler 
mellan 9 och 16.30.

Det är såväl nationella som interna-
tionella specialister inom respektive 
område som förmedlar sin kunskap. 

Komplett program får du av Sven 
Andréasson:

sven.andreasson@sll.se
INEBRIA 2016 (den årliga sam-

mankomsten) sker i Lausanne den 
22-23 september. 

www.inebria2016.ch

Vi vill nå dig även i fortsättningen... 
Har du blivit antagen som medlem i vår förening  f ö r e  1996 kan det vara möjligt att 
vi  i n t e  har din mailadress! Då vi successivt ska gå över till kommunikation med dig som 
medlem via e-mail ber vi dig skicka in aktuell e-mailadress till 
bengt.sternebring@svenskberoendemedicin.se
Det är även tänkt att Bulletin ska så småningom kommer att förmedlas endast via vår hemsida 
och ett e-mail till dig!

Protokoll
från styrelsemöten och det årliga 
föreningsmötet hittar du på vår 
hemsida så snart de är justerade.

Ingen 
läkarstämma 
2016
I år ska man pausa och 
refl ektera för att återkomma 
2017. Detta är första gången 
i stämmans historia som 
den ställs in? 

Annonsörer och sponsorer i detta nummer är: 

Gilead Sciences, Nordic Drugs, Abcur, Actavis och Indivior.
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a 8-week treatment with HARVONI may be considered in treatment-naïve HCV GT1 patients without 
cirrhosis1

b HARVONI offers a single-tablet, RBV-free regimen for HCV GT1 patients without cirrhosis, and those 
with compensated cirrhosis at low risk of disease progression. Treatment with HARVONI + RBV is 
recommended for the treatment of patients with cirrhosis, and those post-liver transplant.1

Albert Einstein used with permission of the HUJ/GreenLight

BE THE

WHO CAN CHANGE WHAT’S POSSIBLE

ONE
The first and only 8-week  

treatment option  
in HCV GT11,a:

 HARVONI® (ledipasvir/sofosbuvir), 90 mg/
400 mg, filmdragerade tabletter. Rx, (F)*, Kost-
nadsfritt enligt SmL. Virushämmande medel, 
direkt verkande (J05A). Indikationer: Harvoni 
är avsett för behandling av vuxna med kronisk 
hepatit C (CHC). Kontraindikationer: Samtidig 
administrering med rosuvastatin eller johanne-
sört (Hypericum perforatum). Varningar och 
försiktighet: De kliniska data som stöder an-
vändningen av Harvoni till patienter infekterade 
med HCV av genotyp 2,3 och 6 är begränsade. 
Fall av allvarlig bradykardi och hjärtblock har 
setts när Harvoni används samtidigt med amio-
daron. Fallen är potentiellt livshotande, och ami-
odaron får därför bara ges till patienter som får 
Harvoni när andra alternativa antiarytmibehand-
lingar inte tolereras eller är kontraindicerade. 
Om samtidig användning av amiodaron anses 
nödvändig rekommenderas det att patienterna 
noga övervakas. Läkemedel som är potenta P 
gp-inducerare (t.ex. rifampicin, johannesört, kar-
bamazepin och fenytoin) kan signifikant sänka 
plasmakoncentrationen av ledipasvir och sofos-
buvir vilket kan medföra minskad terapeutisk ef-

fekt av ledipasvir/sofosbuvir och ska inte använ-
das med Harvoni. Läkemedel som har ett smalt 
terapeutiskt intervall och som metaboliseras av 
intestinalt CYP3A4 och UGT1A1, ska användas 
med försiktighet och övervakas noga. Patien-
ter som får Harvoni samtidigt med elvitegravir/ 
kobicistat/ emtricitabin/ tenofovirdisoproxilfu-
marat eller med tenofovirdisoproxilfumarat och 
en boostrad hiv proteashämmare ska övervakas 
för tenofovirassocierade biverkningar. Rosuvas-
tatin är kontraindicerat, klinisk och biokemisk 
kontroll rekommenderas för övriga statiner och 
en dosjustering kan bli nödvändig. Harvoni re-
kommenderas inte för användning till barn och 
ungdomar under 18 års ålder. Patienter med 
galaktosintolerans, total laktasbrist eller glu-
kos galaktosmalabsorption bör inte använda 
Harvoni. Innehåller azofärgämnet para-orange 
aluminiumlack (E110), som kan orsaka allergis-
ka reaktioner. Amning: Harvoni ska inte använ-
das under amning. Ytterligare information: Vid 
förskrivning och för aktuell information om för-
packningar se www.fass.se. Baserad på produkt-
resumé: 12-2015

 Detta läkemedel är föremål för utökad 
övervakning.

* Subventioneras för patienter med kronisk he-
patit C-infektion som utvecklat fibrosstadium 
F2 till F4 (enligt skattningsskala Metavir eller 
Batts och Ludwig). Subventioneras även för pa-
tienter som, oavsett fibrosstadium, genomgått 
organtransplantation eller uppvisar svåra ext-
rahepatiska manifestationer av hepatit C-infek-
tion eller är indicerade för IVF-behandling. Fi-
brosstadium fastställs med leverbiopsi eller en 
kombination av biomarkörer i blod, klinisk bild 
och leverelasticitetsmätning. Subventioneras 
för behandling under 12 veckor med undantag 
för de patienter som utifrån en klinisk bedöm-
ning behöver längre behandlingstid. Subventio-
neras vid förskrivning av läkare vid infektions-
klinik eller gastroenterologisk klinik/enhet med 
erfarenhet av att behandla patienter med kro-
nisk hepatit C-infektion.

 Up to 99% CURE1-4 
 

  Demonstrated CURE in real-world  
patients5-8

 
  Built with SOVALDI, the proven  

 foundation of cure in HCV

HARVONI – make cure a reality for  
the majority of your F0–F3 and F4 
(compensated) HCV GT1 patients1-4,b
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Bulletiner

Införseln av nya droger via internet har under 2015 minskat. Enligt 
Forensiskt Centrum i Linköping är det ungefär 50 olika droger medan det under 2014 
var närmare 90. Detta är dock ingen mätare på droganvändandet i sig. 

Årets medlemsavgift är oförändrad: 150 kronor. Lägsta föreningsavgiften 
som Läkaresällskapet har. Du glömmer väl inte att betala? Faktura kommer med 
nästa nummer av Bulletin alternativt med e-mail. 

IQ har kollat: 7 av 10 tycker det dricks för mycket alkohol på arbetsrelaterade 
sammankomster. Det är inte bara kicck-off och julbord utan även andra möten som 
har med jobbet att göra. Många känner sig ”tvungna” att dricka alkohol för att ”passa 
in” i situationen. 

Kvinnor dricker mest vin, män dricker mest starköl. 
Män dricker oftare än kvinnor. Yngre dricker sig berusade oftare än 
andra. Det är några av resultaten i rapporten ”Ingen dricker som 
Svensson – om svenska befolkningens dryckesvanor” enligt en 
rapport från CAN.

Alkoholrelaterat dödligt våld minskar i Sverige 
medan dödliga våldet med skjutvapen inom ramen för kriminella 
konfl ikter ökar. Detta slås fast i en rapport från BRÅ (Sven Granath) 
som skärskådat utvecklingen från 1990-talet till nutid.

En app som har ett medicinskt syfte är en medi-
cinteknisk produkt som ska vara CE-märkt enligt den medicintekniska lagstiftningen.

Folkhälsomyndigheten har i januari redovisat en undersökning 
som visar att de fl esta föräldrar avstår från att bjuda sina minderåriga barn på alko-
hol. Samtidigt är det 18 procent av 20-25-åringarna i Sverige som kan tänka sig att 
bjuda minderåriga syskon på alkohol och tio procent kan tänka sig att köpa ut. Det 
visar en undersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
(CAN) låtit genomföra.

Under 2014 var i Finland den totala alkoholkonsumtionen 11,2 liter 
hundraprocentig alkohol per invånare som fyllt 15 år. Den totala konsumtionen bland 
fi nländarna minskade med ungefär tre procent jämfört med året innan och antalet 
rattfyllerifall och våldsbrott minskade också. Medicinskt sett sågs också en minskning 
av de somatiska komplikationerna till alkohol.

I Norge ser det sämre ut. Andelen berusede personer som blev inlagda på 
sjukhus under december var mycket fl er än under resten av året. Patienterna hade i 
genomsnitt 1,5 promille. 

Var nöjd med dig själv — de andra är inte heller så märkvärdiga (Stig 
Johansson, förf).

Svensk BeroendeRegister kommer med årsrapporten i april månad. Du 
hittar en på nätet: www.psykiatriregiter.se. 

Svårt i många länder i Europa att få tillgång till naloxon-kit för heroi-
nister, trots att WHO påbjuder dess användning för att rädda liv. EMCDDA har i januari 
2016 tagit fram en folder som redovisar dagsläget och försöker få motståndare till liv-
räddande insatser att förstå fördelen med detta naloxon-kit. I Sverige börjar vi lansera 
produkten, först i Skåne under våren 2016 (förhoppningsvis). www.emcdda.europa.eu

Den mest korkade lag - hittills - i Storbritannien tycker professionella: 
Från april är alla droger som gör dig ”hög” förbjudna. Lagen stiftades av politiker utan 
vetenskapligt stöd och kommer att bli lika ”verkningsfull” som lagen som förbjuder 
heroin. New Scientist jan 2016.

Fram till 1992 var all alkoholförsäljning och utskänkning på Färöarna förbju-
den. Idag är politiken märkbart liberalare. Mataffärer har rätt att sälja lättöl och ett 
systembolag säljer starkare drycker. Färöarna är en självstyrande del av Danmark.

Höstens styrelsemötes protokoll fi nns nu på hemsidan. Logga in 
med bulle161

Alkoholpolitiskt forum leds för närva-
rande av professor Sven Andréasson, 
Karolinska institutet. Personer som varit 
särskilt aktiva är Gabriel Romanus, Björn 
Rydberg m.fl .

I början av december i 
fj or stämde man möte med 
folkhälsominister Gabriel 
Wikström i Riksdagshuset 
för att tala om regerings 
alkoholpolitik. Ett hundratal 
engagerade personer deltog. 
Det förhöjda säkerhetsläget 
gjorde att vi fi ck genomgå 
extra kontroll. Vi ledsagades 
till sammanträdeslokalen av 
Barbro Westerholm, senior 
riksdagsledamot, medicine jubeldoktor, professor och 
tidigare SÄL-ordförande (och medlem av Svensk fören-
ing för Beroendemedicin) mm. Vilken ära!

Wikström var inte rädd för att ta upp kontroversiella 
frågor som direktimport av alkoholdrycker, sprutbytes-
program etc.

Jag bedömer Gabriel Wikström som en kompetent 
politiker som kan en massa om sitt stora ansvarsom-
råde, och dessutom har modet att säga att vissa frågor 
kan han inte svara på.

Hoppas han vågar ta ansvar för att de välgrundade 
förslagen i Missbruksutredningen (Gerhard Larsson) 
äntligen genomförs.

 Ulf Rydberg, professor emeritus

Alkoholpoli-
tiskt forum 
mötte folk-
hälsoministern

Folkhälsoministern

Enligt amerikansk lag är använd-
ning, försäljning och innehav 
av cannabis olaglig. Dock har 

sedan ett par år några stater i sin egen 
statliga lagstift ning godkänt cannabis 
som medicin och avkriminaliserat 
icke-medicinskt bruk av cannabis. 
Det sistnämnda gäller än så länge för 
fyra stater: Alaska, Colorado, Oregon 
och Washington. Washingdon DC har 
legaliserat för personligt bruk men inte 
för försäljning.

Legaliseringen av 
cannabis utvidgas i USA
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GGin på GG
I Storbritannien har ginkonsum-
tionen ökat igen! För dryga hundra 
år sedan höll nationen på att gå 
överstyr i ett fl öde av gin. 

Antalet lokala bryggerier har ökat från 116 
år 2010 till 184 år 2014 och ökningen fortsät-
ter. Även de gamla ”stora” är med på banan, 
såväl Sipsmith som Beefeater. Sistnämnda har 
för första gången i sin fl erhundraåriga produk-
tion öppnat upp för studiebesök/turister!? 
Något som ministern för hälsa och näring, Liz 
Truss, tycker är bra(!). 

Med nuvarande ökningstakt kommer gin att 
inom kort överstiga wisky i pengar räknat.

Th e Independent

Folkhälsomyndigheten presenterade 
i november årets nationella folkhäl-
soenkät. Det är ett urval på 100 000 
personer som får 73 frågor att besvara. 
Sedan sker en komplettering med 
uppgift er från Statistiska Central-
byrån. Det var detta år hälft en som 
svarade. Syft et med undersökningen 
är att visa hur befolkningen mår och 
följa förändringarna i hälsa över tid.

Vissa levnadsvanor har förbättrats sedan 
2004, andra inte. Män med riskkonsumtion 
av alkohol har minskat och framför allt är 
det unga män som har minskat sitt riskfyllda 
drickande. Det är färre som har ett dagligt 
intag av tobak. Mindre bra är att fetman ökar 
och idag är ungefär varannan svensk övervik-
tig/fet och var sjunde svensk är fet.

Vi dricker mindre, 
äter mer, eller...

Sifo har på uppdrag av Svenska Carnegieinsti-
tutet genomfört en undersökning som omfat-
tade 1000 personer i Sverige med frågeställ-

ningen huruvida narkotikakonsumtion ska vara 
förbjuden i Sverige (d.v.s. oförändrat). Svaret var 
något anmärkningsvärt med tanke på den liberali-
sering som ges uttryck för såväl internationellt som 
nationellt. Nittio procent av de tillfrågade ställde 
sig bakom ett narkotikaförbud. 

Delar man upp de svarande i ålder, kön, utbildning och 
bostadsort blir det smärre skillnader, men förtar inte helhets-
intrycket. Kvinnor stöder förbudet i något högre omfattning än 
män. Yngre (15-29 år) är något mindre restriktiva. I Norrland 
är man mer förbudslojala, medan personer i stockholmsregio-
nen är i högre omfattning mot förbud än övriga regioner, men 
fortfarande är det 82 procent som önskar att förbudet förblir.

Sifo konstaterar att den stora uppslutning som fi nns bland 
partierna i riksdagen kring den juridiska grunden för narkoti-
kapolitiken är således väl förankrad bland väljarna.

Tummen upp för fort-
satt narkotikaförbud

 Jämfört med 2004 är det individuellt 
uppskattade hälsoläget något bättre. Män rap-
porterar i något högre grad än kvinnor att de 
har en god hälsa. Andelen med god hälsa ökar 
med högre utbildning.

Eller hur är det?
Under hösten har SOM-institutet och CAN 
haft  olika syn på huruvida alkoholkonsumtio-
nen ökat eller minskat i landet. SOM-institutet 
menar att CANs mätningar är behäft ade med 
för stort bortfall och därför inte rekapitulerar 
sanningen medan CAN menar å sin sida att 
man kan inte dra vederhäft iga slutsatser med 
så svepande formuleringar utifrån ett underlag 
(SOM) som inte håller måttet. 

Det är naturligtvis olyckligt att två så res-
pektabla institut kommer fram till helt olika 
slutsatser.

Interpol jagar 
olagliga läkemedel
Åter har interpol gjort ett ”globalt” tillslag mot näthandel 
av illegala droger. De gemensamma insatserna skedde 
2015 en vecka i början av juni. Den svenska insatsen och 
tillslagen gjordes av polis, tull och 
läkemedelsverket. 

I Sverige beslagtog ungefär 26 000 
enheter. De största beslagen tillhörde 
narkotikaklassade läkemedel. Det kanske 
mest anmärkningsvärda beslaget var 
en förpackning med 2 kilo pregabalin 
(Lyrica). Förpackningen var i pulverform 
och motsvarar mellan 3 000 och 13 000 
dagsdoser.  

De fl esta beslagen stod tramadol för, följt av zopiklon, alprazolam, 
diazepam och efedrin. 

Vad får man föra in i landet av lagliga läkemedel? 
Se Läkemedelsverkets hemsida.  

Alarmerande rapport om död i överdos av opioider i USA: 14 
procents ökning under 2014. Receptutskrivna opioider ökade 
med 9 %, heroin ökade med hela 26 % och ökningen med död-

lig utgång för syntetiska opioider inklusive ”nya” trenden med fentanyl 
var hela 80 %. 

Heroinöverdoser med dödlig utgång har sedan 2010 tredubblats i 
USA. Sammanfattning av alla dödliga överdoser inträff ade de fl esta i 
West Virginia, New Mexico, New Hampshire, Kentucky och Ohio.

Medscape, Dec21, 2015

Opioiddöd i USA
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Tärningen är kastad!

Det är tjugo år sedan Storbritanniens 
NHS gav ut sina hälsoråd i alkohol-
frågor. Den medicinska chefen (Chief 
Medical Offi  cers), Dame Sally Davies, 
gav en expertgrupp i uppdrag att ta 
fram nya rekommendationer mot 
bakgrunden att nyare forskning har 
lett till ökade kliniska kunskaper. 

 Det var tre områden som behövde förnyas: 
regelbunden alkoholkonsumtion, enstaka min-
dre regelbundna intagstillfällen och alkohol-
konsumtion under graviditet.

Expertgruppen motiverar sina nya rekom-
mendationer med att sedan 1995 har framför 
allt kunskapen om alkohols hjärtskyddande ef-
fekt visat att bevisen är inte så starka, möjligen 
kvarstår viss eff ekt för kvinnor över 55, men å 
andra sidan framhåller gruppen att det fi nns 
betydligt säkrare sätt att behålla hjärthälsan: 
motion. 

Kunskapen om att alkohol ökar cancerrisken 
har vunnit terräng sedan 1995 och nu fastslås 
att det fi nns ingen nedre gräns som är riskfri. 
Det fi nns bara en ”lågrisknivå”. Tidigare har 
man inte tagit fasta på vad intensivdrickande 
kan få för följder. Nu visar forskningen på 
ökad risk för bl.a. huvudskador och frakturer.

När det gäller graviditet är rekommendatio-
nen NOLL ALKOHOL. Det fi nns inga säkra 
tidpunkter under graviditeten och inga ”säkra” 
konsumtionsnivåer. Däremot tonar man ner 
riskerna om någon druckit alkohol under 
första tiden av en inte konstaterad graviditet – 

Nya alkoholråd i 
Storbritannien

risken för fosterskador är trots allt inte så stor, 
men framför allt – drick inte mer!

Rekommendationerna
För individer med regelbunden alkoholkon-
sumtion (vin till maten, kvällsgroggen, några 
öl till TV:n…) är rekommendationerna nu 
samma som vi har i Sverige: överstig inte 14 
glas i veckan. Detta gäller för såväl män som 
kvinnor (i Sverige är rekommendationen 
för kvinnor 9 glas; amerikanska forskaren 
Deborah Dawson menade vid en INEBRIA-
konferens 2010 att det inte fi nns något som 
stödjer att gränsen ska vara lägre för kvinnor). 
I rekommendationen framkommer också att 
a l l a  bör har 2-3 helt alkoholfria dagar i veck-
an, oavsett hur stor veckokonsumtionen är.

Håll nere högkonsumtionstillfällena. Ett 
par i veckan (inom 14-glasnivån) ökar risken 
för utveckling av cancer, andra somatiska 
sjukdomar, olyckor mm. Sprid därför alkohol-
konsumtionen över veckan – minus ett par-tre 
dagars alkoholfrihet.

De som dricker vid enstaka tillfällen men 
mycket bör tänka sig för. Risken för skador 
ökar (även dödliga olyckor), lätt att under be-
rusningen missbedöma olika situationer, fatta 
fel beslut och kanske även tappa kontrollen 
över sitt tänkande och handlande. Expert-
gruppen framhåller att de olycksdrabbande 
konsumtionstillfällena främst gäller unga indi-
vider, men också äldre, magra, redan somatiskt 
sjuka och de som tar läkemedel.

Under graviditet är det nollnivå som gäller. 
www.nhs.uk/news/2016/01January  

Det övergripande syft et med Folk-
hälsomyndighetens fördelningen av 
medel för 2016 är att utveckla och 
förbättra det ANDT-förebyggande 
arbetet i landet, ett arbete som ska 
vara kunskapsbaserat och långsiktigt 
hållbart. I fördelningen av 2016 års 
medel har myndigheten lagt särskild 
vikt vid att projekten ska utvärderas 
vetenskapligt. Detta för att öka 
förutsättningarna för att projekten ska 
leda till ny, spridbar kunskap av god 
kvalitet. Medel har fördelats till 14 nya 
projekt (varav 12 avser förberedande 
arbete) och till 26 redan pågående 
projekt. 

Det blir också pengar till spel om pengar. 
Det är bidrag till organisationer som är riks-
täckande eller som bedriver verksamhet av 
riksintresse och vars huvudsakliga verksam-
het är att förebygga skadeverkning av spel om 
pengar och som bedrivit verksamhet i minst 
två år.

Från och med 2016 är det via ett 
regleringsbrev (SFS 2015:456) som gett 
Folkhälsomyndigheten i uppdrag att besluta 
om utdelningen. Det är för 2016 sammanlagt 
3,5 miljoner kronor som går till fyra organisa-
tioner.

Mer detaljer fi nns på Folkhälsoinstitutets 
hemsida.

Folkhälsomyndigheten för 2016

Utdelning till ANDT 
och spel om pengar

Den 26 augusti 2016 är det dags för den årliga konferensen som Svensk förening 
för Beroendemedicin anordnar sedan fyra år tillbaka. 
Årets tema: spelberoende med utblick också över hela begreppet non-substance 
abuse. Det blir internationell och nationell kunskapsöversikt - state-of-the-art. 

Boka in hela denna spännande dag! Vi börjar 09.00 och 
avslutar 16.30. Som vanligt i Göteborg på Wallenbergs kon-
ferenscentrum.
Inom kort kan du anmäla ditt deltagande på vår hemsida. 
Den stora samlingssalen tar 100 personer - vi brukar få fullt 
och lite till, d.v.s. vi får dessvärre tacka nej till ett antal intres-
serade. Som alltid: var ute i god tid!

Detaljerat program 
kommer under våren - 
kolla vår hemsida och nästa 
nummer av Bulletin
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I vår ambition att ständigt förbättra för er och era patienter, breddar vi nu vårt sorti-
ment av Metadon Nordic Drugs. Från och med den 1 december 2015 erbjuder vi 

Metadon Nordic Drugs som 7-pack för alla våra 25 styrkor, från 10 mg och upp 

till 200 mg.

Metadon Nordic Drugs
- nu med 7-pack i alla styrkor 

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.  
 
Metadon Nordic Drugs (metadonhydroklorid) är ett medel vid opioidberoende (ATC kod: N07BC02). Metadon Nordic Drugs ingår i förmånen. Indikationer:  Underhållsbehandling till opioidberoende patienter 
parallellt med medicinsk och psykologisk behandling och social rehabilitering. Dosering: Ett kriterium för behandling med metadon är att patienten deltar i ett ”metadonprogram” med läkemedelsassisterad 
rehabilitering av läkemedelsmissbrukare som godkänts av behörig myndighet. Endast för oral administrering. Läkemedlet får ej injiceras. Dosen måste anpassas för varje enskild patient.  
Sortiment och gällande pris: www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2015-07-28.
 

Nordic Drugs AB · Tel 040-36 66 00

S1
53

4-
15

12

Genom att förskriva Metadon Nordic Drugs 7-pack istället för singelpack gör ni en  
besparing på drygt 40 kronor per flaska. Med gällande priser innebär det en besparings-
möjlighet på drygt 15.000 kronor per patient och år!

Vi hoppas att denna produktutveckling inte bara medför kostnadsbesparingar, utan att 
den även förenklar hantering på kliniken och för era patienter. 

örskriva Metadon Nordic Drugs 7-packk isiistätätälllllllletetet fffööörör sing
drygt 40 kronor per flaska. Med gällande priser innebär d
drygt 15.000 kronor per patient och år!

Nya familje-
medlemmar!
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Det övergripande målet med 
såväl fördjupningsstudien som 
Swelogs är att ta fram kunskap 
som kan användas för att utveckla 
förebyggande metoder och stra-
tegier mot problemspelande. Här 
följer en sammanfattning av rap-
porten (Statens folkhälsoinstitut, 
rapport nr 6 Swelogs- program-
met, 2013. – kan laddas ner i sin 
helhet www.folkhalsomyndighe-
ten.se) 

Faktorer som har tydligt 
samband med problemspelande 
är många, men som uppenbara 
riskfaktorer är impulsivitet, alko-
hol- och drogproblem, tidigare 
spelproblem och otrygg uppväxt.

När det gäller själva spelandet, 
så visar undersökningarna att 
problemspelarna (jämfört med de 
som inte har problem) har sämre 
kunskap om slump, sämre för-
måga att hantera negativa känslor 
och förmåga att slappna av samt 
sämre förmåga att motstå spel om 
pengar.

Många individuella faktorer 
kan också bidra till ökad risk för 
problemspelande. Här nämner 
undersökarna bland annat impul-

Individuella faktorer kan 
bidra till problemspelande
Statens folkhälsoinstitut (numera Folkhälsomyndig-
heten) har sedan 1999 fått pengar för att ta fram in-
satser som motverkar skadeverkningar av överdrivet 
spelande. I uppdraget ingår också att försöka kart-
lägga bakgrunden till varför spelberoende utvecklas. 
Från 2008 driver institutet en långsiktig befolknings-
studie (Swedish longitudinal gambling study – Swe-
logs) som kom med sin första rapport 2013.

sivt beteendemönster, depression, 
ångestdiagnoser, psykofarmaka-
bruk, alkoholmissbruk-beroende, 

substansproblem (läkemedel, 
narkotika, doping) och negativa 
livshändelser (skilsmässa, närstå-
endes död...).

Arbetet med att hjälpa pro-
blemspelarna är att förstå de olika 
negativa mekanismerna och för-
söka påverka dessa, exempelvis 
behandla alkohol- och drogbe-
roende, depression, ångest. Från-
varon av de negativa faktorerna 
underlättar en återhämtning från 
ett spelberoende.

Lite om etik
ADDICTION 
TERMINOLOGY 
STATEMENT
Th e International Society of Addition Journal Editors 
recommends against the use of terminology that can 
stigmatize people who use alcohol, drugs, other addictive 
substance or who have addictive behavior.

Rationale: Terms that stigmatize can aff ect the perception and beha-
vior of patients/clients, their loved ones, the general public, scientists, 
and clinicians (Broyles et al., 2014; Kelly, Dow & Westerhoff , 2010; 
Kelly, Wakeman & Saitz, 2015). For example, Kelly and Westerhoff  
(2010) found that the terms used to refer to individuals with substance-
related conditions aff ected clinician perceptions. Clinicians who read 
a clinical vignette about “abuse” and an “abuser” agreed more with no-
tions of personal culpability and an approach that involved punishment 
than did those who read an identical vignette that replaced “abuse” and 
“abuser” with “substance use disorder” and “person with a substance 
use disorder.”

ISAJE is aware that terminology in the addiction fi eld varies across 
cultures and countries and over time. It is thus not possible to give 
globally relevant recommendations about the use or non-use of specifi c 
terms. “Abuse” and “abuser” or equivalent words in other languages 
should, however, in general be avoided, unless there is particular 
scientifi c justifi cation (an example of scientifi c justifi cation of the 
use of “abuse” is when referring to a person who meets criteria for a 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, 
alcohol abuse; that person would be said to have “alcohol abuse”). 

Another example of stigmatizing language is describing people as 
“dirty” (or “clean”) because of a urinalysis that fi nds the presence (or 
absence) of a drug (Kelly, Wakeman & Saitz, 2015). Instead, the test 
results and clinical condition should be described.Th e above was appro-
ved by the International Society of Addition Journal Editors at its 2015 
annual meeting (Budapest, Hungary, August 31-September 2, 2015).

References
Broyles, L. M., Binswanger, I. A., Jenkins, J. A., Finnell, D. S., Faseru, B., Cavaiola, 
A., Pugatch, M., & Gordon, A. J. (2014). Confronting inadvertent stigma and pe-
jorative language in addiction scholarship: A recognition and response. Substance 
Abuse, 35, 217–221.
Kelly, J. F., Dow, S. J., &Westerhoff , C. (2010). Does our choice of substance-related 
terms infl uence perceptions of treatment need? An empirical investigation with two 
commonly used terms. Journal of Drug Issues, 40, 805–818.
Kelly, J. F., Wakeman, S. E., & Saitz, R. (2015). Stop talking ‘dirty’: Clinicians, 
language, and quality of care for the leading cause of preventable death in the 
United States. American Journal of Medicine, 128, 8–9.
Kelly, J. F., & Westerhoff , C. M. (2010). Does it matter how we refer to individuals 
with substance-related problems? A randomized study with two commonly used 
terms. International Journal of Drug Policy, 21, 202–207.

I en rapport från St Louis University visar en 
trearmad långtidsstudie med smärtpatienter 
som medicinerats med  opioider under en 
tidsperiod som översteg 30 dagar att risken att 
utveckla depression ökar. Totalt omfattar stu-
dien ungefär 110 000 patienter som tidigare inte 
tagit opioider och inte hade depressionsdianos 
vid studiens början. Cirka 10 procent (lika i de tre olika grupperna) 
utvecklade depression.

Mekanismerna bakom spekulerar författarna i, en framträdande 
hypotes är förändringar i neuroanatomin och låg testosteronhalt. 

Annals Fam Medicine, DOC 10.1370/afm.1885 

Långtidsbehandling med opioider kan leda 
till depression

Stipendier att söka för våra 
medlemmar!

Gå in på vår hemsida under fl iken ansökningar

www.svenskberoendemedicin.se
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Som en följd av att beroendesjuk-
domar blivit en egen specialitet har 
förfrågan från Läkarförbundet kom-
mit till oss om vi inte också ska bli en 
specialistförening inom förbundet. 
Styrelsen har under tvenne styrelse-
möten diskuterat för- och nackdelar 
och kommit fram till beslutet att ac-
ceptera förbundets förslag. Stadgeänd-
ringar kommer att ske. 

Att bli en specialistförening innebär inte så 
stora skillnader mot att vara en intressefören-
ing bortsett från att vi kommer att få möjlighet 
att ta del av och ha synpunkter på något fl er 
remisser. För närvarande är det framför allt 
Läkaresällskapet och Socialdepartementet som 
skickar remisser till vår förening. 

Under 2015 fi ck föreningen 32 remisser att 
beakta. Vi svarade på fyra: LARO-föreskrift er, 

Från styrelsemötet i december 2015

Vi blir en 
specialistförening

märkningsfrågor vid sprutbytesprogrammen, 
En värdefull vård och Alkolås.

Det är dags för 2016 års studieresa till 
Indien, som är den mest omfattande och 
spännande föreningen arrangerat. Detaljerat 
program och anmälan har sedan slutet av förra 
året funnits på vår hemsida och fi nns även i 
detta nummer. Deltagarantalet har maximerats 
till 25. Först till kvarn!

Svensk förening för Beroendemedicin är 
djupt delaktig i utformningen av riktlinjer och 
kursinnehåll inför ackrediteringen av nya spe-
cialister i beroendesjukdomar. Kursinnehållet 
är i stort klart och Socialstyrelsen kommer 
att faktagranska och bestämma slutinnehål-
let. Utbud av specialistkurser är på väg och 
föreningen har tillsatt en arbetsgrupp som ska 
utforma och i möjligaste mån genomföra ett 
antal under 2016. Detta sker i samarbete med 
METIS.

Föreningen är inte nöjd med den på många 
håll ur kunskapssynpunkt tveksamma LARO-
behandlingen. Idag erbjuds läkemedelsassiste-
rad behandling vid heroinberoende under de 
mest skift ande betingelser – från högspecia-
liserad evidensbaserad vård till närmast dil-
letanteri. En nationell samling är på gång med 
kunskapsbaserad utbildning på högskolenivå. 
Föreningen är mycket positiv till detta initiativ 
från bl.a. professor Markus Heilig. 

Så snart protokoll från ett styrelsemöte är 
justerat (vilket sker vid nästkommande styrel-
semöte) läggs protokollet i sin helhet ut på vår 
hemsida www.svenskberoendemedicin.se.

Årets medlemsavgift 
är oförändrad:
150 kronor

Du glömmer väl inte 
att betala?

Nordic Drugs Stora Pris 2015 avser att belöna upptäckter eller arbete som på olika 

sätt bidrar till bättre vård och behandling av patienter med opiat/opioidberoende 

i Sverige.

 
På Svensk förening för Beroendemedicins 4:e augustisymposium, den 28 augusti, delas 
årets stipendie ut till ett arbete/projekt som har eller haft som målsättning att förbättra 
diagnos, behandling och/eller patientomhändertagande inom beroendevården vid 
opiat/opioidmissbruk.

 

Välkomna!

Med vänliga hälsningar
/Stipendiekommittén

Ett stipendium á 50.000 kronor.

Nordic Drugs Stora Pris
S1

46
2-

14
10
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Bakgrunden till att en ny organisation bilda-
des, American Board of Addiction Medicine 
(ABAM), var framför allt att individer med be-
roendesjukdomar oft ast kom i kläm inom hela 
sjukvården. I den reguljära läkarutbildningen 
är kurser i beroendelära sällsynta för att inte 
säga helt negligerade. Enligt ABAM har 8 752 
ackrediterade läkarutbildningsprogram över 
huvud taget ingen beroendekurs.

Inte minst somatiker har därför en bristande 
kunskap inom beroendeområdet, trots att 
det är över 120 olika sjukdomstillstånd som 
orsakas av eller försämras av alkohol, tobak 
och andra droger. I USA visar det sig att 9 av 
10 allmänläkare missar missbruk! 

Traumatologin är speciellt drabbad, men 
även sjukdomar inom specialiteterna lungor, 
hjärta, infektion, cancer och psykiatrin. Bris-
ten på beroendespecialister är stor och ABAM 
menar att år 2020 behövs 7 000 specialister 
eller subspecialister för att ta sig an 7 miljoner 
patienter med allvarliga beroendesjukdomar. 

Forskningen idag visar att det fi nns 
behandling för beroendesjukdomar som är 
lika eff ektiv som för andra kroniska medicin-
ska problem. Och utvecklingen av farmaka 
fortsätter. ABAM menar att läkare inom 
många specialiteter måste förvärva kunskap 
om beroendesjukdomar och därmed kunna 
skriva ut rätt medicin och behandla patientens 
beroendesjukdom som vilken annan kronisk 
sjukdom.  

ABAM har nu en utbildning som leder 
till certifi ering (Accreditation Council for 
Graduate Medical Education) som specialist 
inom beroendesjukdomar. Det är en ackredi-
tering som erhålls eft er en betald 12-månaders 
utbildning. I princip kan vilken specialist som 
helst gå denna utbildning och många har re-
dan nappat på detta kunskapslyft  för sin egen 
specialitet. Tills nu har 3 800 läkare certifi erats 
och det är främst psykiatriker (1/3) och all-
mänläkare (1/3) som genomgått utbildningen. 

Beroendespecialitet
i USA

Sedan snart ett år har vi i Sverige fått specialitetsstatus för be-
roendesjukdomar. Vår förening har också ”uppgraderats” inom 
Svenska Läkarförbundet, från att ha varit en intresseförening till 
en specialistförening. I Sverige är specialiteten beroendesjukdomar 
en gren inom psykiatrin. Så är det i Norge också medan övriga 
länder i norden inte har denna specialitet. I USA har man gått en 
annorlunda väg, vilken professor Hanne Tönnesen redovisade vid 
föreningens årsmöte i december föregående år.

Återstående tredjedelen är övriga specialister 
med tyngdpunkt på traumaläkare. 

Denna utbildning är spridd över nästintill 
alla stater i USA, men tyngdpunkten ligger på 
nordöstsidan. 

Hanne Tönnesen menar i sin presentation 
 att det inte går att översätta ABAMs arbete 
rakt av till svenska eller nordiska förhållanden, 
men mycket av arbetet som denna organisa-
tion tagit fram är applicerbart för svenska och 
nordiska förhållanden om än i modifi erad 
form.

Leta vidare: www.abam.net

Professorna och styrelseledamöterna Hanne Tönnesen 
och Sven Andréasson vid Svensk förening för Beroende-
medicins föreningsmöte i december 2015.
Foto: Sternebring

I årets undersökning svarade 40 procent av 
pojkarna och 44 procent av fl ickorna i årskurs 
9 att de druckit alkohol under de senaste tolv 
månaderna. Motsvarande värden i gymna-
siets år 2 var 73 respektive 76 procent. I båda 
årskurserna är det fl er fl ickor än pojkar som 
dricker alkohol. Trenden är lika över hela 
landet när det gäller alkohol, men ser lite an-
norlunda ut om också narkotika och tobak tas 
med: ungdomar i Skåne dricker och röker mer 
medan stockholmsungdomen använder mer 
narkotika.

Skolundersökningen ställer även frågor 
gällande tobak, narkotika, nätdroger, sniff ning, 
dopningsmedel och läkemedel. I år också med 
tilläggsfrågor gällan viktminskningspreparat 
och spel om pengar.
Under 2000-talet ser vi en kraft ig minskning 
av rökning bland niondeklassarna. Liksom 
tidigare undersökningar är det i båda årsgrup-
perna fl er fl ickor som röker medan det är fl er 
pojkar som snusar. I gymnasiet har pojkarnas 
totala tobakskonsumtion fl uktuerat under 
senaste decenniet medan fl ickorna minskat. 

Narkotikaanvändningen ligger stabilt genom 
de senaste åren om än med en viss fl uktuation 
mellan 5 och 10 procent. Det är vanligare att 
pojkar uppger narkotikaerfarenhet jämfört 
med fl ickor. Nätdrogerna har en förhållandevis 
liten betydelse i denna undersökning: knappt 2 
procent av de yngre uppger sig ha haft  kontakt 
med droger köpta via internet, motsvarande 
för gymnasieeleverna är 3 procent. Det är spice 
eller liknande rökmixar som är de vanligaste 
preparatgrupperna.

Gymnasiepojkarna är spelsugna – 30 
procent uppgav att de under året spelat om 
pengar. För fl ickorna var det 8 % i båda årskul-
larna medan de yngre pojkarna spelade mer 
– 22 %.

Bortfallet på klassnivå uppgick till 16% i 
årskurs 9 och 21% i gymnasiet år 2. Det kan 
också vara av intresse att läsa Sara Lövenhags 
avhandling Substance use in Swedish adoles-
cents /Institutionen för neurovetenskap vid 
Uppsala universitet 2015. Här framkommer 
bl.a. svårigheten att fånga ungdom med miss-
bruksproblem: ungefär 50 % tiger helt enkelt 
om sitt missbruk under många år.

Alkoholkonsumtionen 
går ner i år också
CANs skolundersökning 2015, på 
uppdrag av Socialdepartementet, ser 
ur alkoholsynpunkt positiv ut. Kon-
sumtionen fortsätter att sjunka för de 
undersökta årsgruppena, d.v.s. årskurs 
9 och gymnasiet år 2. Den nedåtgå-
ende trenden gäller för såväl total-
konsumtionen som risk-, hög- och 
intensivkonsumtionen. 
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MediaDiplomet 2015

Sanna Lundell och 
Ann Söderlund
I en unik rapport från Stockholm stads 
STAD-projekt 2014 (Mats Ramstedt) 
framkommer att det är en miljon i Sverige 
som har missbruksproblem. Det visste vi, 
Missbruksutredningen 2010 fastslog i stort 
sett samma antal, men det unika med den 
aktuella utredningen är att man även tagit 
hänsyn till den missbrukandes omgiv-
ning och då blir det betydligt fl er miljo-
ner som är indragna i och mår dåligt av 
missbrukssituationen som helhet (Bulletin 
2014;2:19). 

Den slutna missbruksfamiljen 
Det stora mörkertalet, som i skuggan av den 
missbrukande, mår dåligt och sällan lyft s fram 
eller kommer till tals för det fi nns en taburegel: 
man talar inte om problemet, inte alltid ens 
inom familjen. 
TV-serien Djävulsdansen öppnar upp den 
slutna missbruksfamiljen. Sanna Lundell och 
Ann Söderlund är de två programledarna som 
ger oss kunskap om hur den destruktiva rela-
tionen mellan den beroende och den som ut-
vecklar ett medberoende ter sig. Båda har egna 
erfarenheter som kompetteras av intervjuer 
och sammanställningar av många andras. Det 
är en av professionell journalistik och djup 
ämneskunskap gediget uppbyggt programserie 
i tre delar. 
Sanna Lundell berättar att hon har ett medbe-
roendebeteende som liksom sitter i ryggmär-

Ann Söderlund/Sanna Lundell
Svensk förening för Beroendemedicin har utdelat 2015 års MediaDiplom till journalisterna Ann 
Söderlund och Sanna Lundell för sitt engagerande TV-program Djävulsdansen i tre delar. Här 
fanns ingen plats för skam och skuld och tabubeläggning om den destruktiva kampen med en 
alkoholiserad familjemedlem: ”man talar inte om det”. Det är vår övertygelse att för många famil-
jer var det en befrielse att få ta del av era egna och andras erfarenheter och känna att ”vi är inte 
ensamma om problemet” och att det kan vara en lättnad och hjälp att lyft a på locket.

Styrelsens motivering:
Den destruktiva relationen mellan den 
beroende och nära anhöriga illustrerades på 
ett lika professionellt som medmänskligt sätt 
i er TV-serie Djävulsdansen som togs emot 
av en mycket stor och engagerad publik – ni 
lyfte på tabubegreppet att ”sådant här talar 
man inte om”.

gen, är som en autopilot när hon går in i en 
nära relation
— Jag har väldigt lätt att se till någon annans 
behov istället för till mina egna. Ja har svårt 
med gränssättning och har svårt med tillit till 
en annan person
Ann Söderlund har en kringfl ackande rotlös-
het bakom sig, fortsatte i en allt fortare snur-
rande karusell som hon beskriver i ständigt 
arbete, festande, resande: att fl y, fl y, fl y. 
Nu har hon hittat en fast punkt: familjen. Men 
arbetet fortsätter. Hon är aktiv i sin journalis-
tiska gärning men också engagerad i stift elsen 
Trygga Barn där hon är med och stöttar barn 
och ungdomar i familjer med beroendepro-
blematik.

Följande har tidigare erhållit fören-
ingens MediaDiplom:
Svante Nycander 1996, Thomas Nordegren 1997. 
Jan Mattsson 1998, Pelle Olsson 1999, Katarina 
Johansson 2000, Anders Nystrand 2001, Vanna 
Beckman 2002, Amelia Adamo 2003, Ritva Rönnberg 
2004, Miki Agerberg 2005, Kateriana Janouch 2006, 
Jens Lapidus 2008, Benny Haag 2009, Magdalena 
In de Betou 2010, Therése Herecules 2011, Gerhard 
Larsson 2012, Anders Forssberg 2013, Maggan 
Hägglund 2014.

De båda MediaDiplomanderna arbetar 
vidare med inriktning på missbruk och störda 
familjerelationer. Genom bl.a. föreläsningar, 
artiklar, TV-program (Djävulsdanserna 2 är 
på gång) fortsätter de förmedla kunskap inom 
detta angelägna område.

Ann Söderlund Sanna Lundell
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Erbjud dina patienter 
en Paus!

Actavis AB 
Strandbergsgatan 61, 112 89 Stockholm 
Tfn. 08-13 63 70, info@actavis.se

A
N

T-1040-A
pril 2015 

... Antabus behandlingsmanual och patientinformationsbroschyr 
genom att skicka ett mail till: anna.bernmalm@actavis.com

Beställ ...

Antabus, Disulfiram, brustablett 200mg och 400 mg. Rx F. ATC-kod N07BB01. Antabus är indicerat vid alkoholmissbruk. Försiktighet bör iakttas vid nedsatt leverfunktion. Antabus får 
aldrig ges utan patientens vetskap. Symtom på disulfiram/alkohol-reaktion kan uppträda redan efter intag av mycket små mängder alkohol. Stora mängder alkohol kan resultera i ytterst 
kritiska tillstånd. Kontraindicerat vid Inkompenserade hjärtsjukdomar. Manifesta psykoser. Allvarlig organisk hjärnskada (då dessa tillstånd kan försämras). Tidigare leverpåverkan vid 
behandling med Antabus. Informationen är baserad på produktresumé daterad 2008-11-06. För ytterligare information och aktuellt pris se www.Fass.se. 

*Miller, et al (1999). Motivational enhancement therapy manual. Volume 2. 

B

Hur man föreslår en farmakologisk behandling för en 
alkoholberoende kan ha stor inverkan på hur patienten 
accepterar behandlingen*.

För många kan Antabus (disulfiram) symbolisera ett svårt och 
permanent beslut att helt sluta dricka alkohol. Så behöver det 
inte alltid vara.

Presentera istället Antabus som en möjlighet att få en Paus 
från alkohol, då underlättas beslutet att påbörja behandling.
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I Storbritannien 
har alkohol och 
kalorier tagit 
fart igen. Att 

alkohol ökar risken 
för cancer, hjärt- och 
leverskador är känt 
sedan länge, men en-
ligt en undersökning 
visar det sig att 80 
procent av de tillfrå-
gade inte visste eller 
kunde gissa sig till rätt 
antal, det var mycket 
för låga antaganden. 

Ut hälsosynpunkt 
vill nu myndigheterna 
(Th e Local Govern-
ment Association) att 
de ”tomma” kalo-
rierna ska registreras 
på alkoholfl askan. 
Bryggerierna anmo-

De tomma 
kalorierna
Vid alkoholkonsumtion reduceras den mängd av fett 
som kroppen förbränner som energi.

das vara med och 
ta upp kampen mot 
den överviktskris 
som hotar samhäl-
let och sjukvår-
den. Enligt NHS 
(National Health 
Service) kostar 
 fetman i Storbritan-
nien årligen mer än 
5 miljarder pund! 
Och inte tycks 
fetman minska. 

En halv fl aska vin 
har samma mängd 
kalorier som en rejäl 
hamburgare. Med 
kunskap om mängden 
kalorier som fi nns 
i den alkohol som 
dricks så ges möjlig-
het att själv göra ett 
val.

www.medicalnewstoday.
com/releases/304630.

En ny studie från University of Western Ontario i Kanada 
visar att en ung hjärna som exponeras för THC (delta-
9-tetrahydrocannabinol) utsätts för risken att schizofreni 
ska utvecklas lite senare i livet under tidiga vuxenår. Den 
omfattande forskningen är gjord på råttor.

Att röka cannabis med hög THC-halt kan orsaka skada på den vita 
substansen i corpus callosum, vilket leder till problem i kommunika-
tionen mellan högra och vänstra hemisfären. Studien är gjord med DTI 
(Diff usion tensor magnetic resonance imaging) på 56 patienter som 
tagits in på sjukhus i östra London eft er att ha debuterat i sin första 
cannabispsykos.

Forskningsresultaten hittills har i stort gett vid handen att det fi nns 
minnesproblem och biverkningar som ångest, upplevelse av fruktan, 
panikoro mm som korttidseff ekt eft er intag av cannabis (marijuana 
eller hasch). Nu börjar studier presenteras som visar på cerebrala lång-
tidseff ekter, kanske till och med livslånga. 

Resultaten från kanadastudien grundar sig 
på en kombination av beteende och molekylär 
analys via in vivo neuronal elektrofysiologi då 
man jämförde långtidseff ekter av cannabisin-
tag hos tonåringar med vuxna (det är råttliv 
som översatts till humanversionen). Intressant 
är att cannabispåverkan på den unga hjärnan, 
men inte den vuxna, uppvisar neuropsykiatris-
ka fenotyper liknande de som observeras i den 
kliniska verkligheten, d.v.s. THC påverkade ett 
beteende som hel t liknade positiva och nega-
tiva schizofrenirelaterade endofenotyper och 
en neuronal hyperaktivitet i det mesokortikala 
dopaminsystemet. Detta är det viktigaste 
fyndet, fl era andra rapporteras. 

Det fi nns således en stor skillnad i hur 
en ung hjärna påverkas av cannabis jämfört 
med en vuxen hjärna. Studien är publicerad i 
Cerebral Cortex.

Under senare år har cannabis blivit allt mer högpotent, d.v.s. THC-
halten har stigit till följd av förbättrade odlingssätt (starkare ljus, många 
gånger växthusodlat). Eft erfrågan har varit att få bättre eff ekt i ruset, 
vilket också lett till att det tillkommit en marknad för ännu starkare 
cannabisvariant, spice.

Hög THC-halt ökar risken 
Huvudansvarig för den engelska studien är dr Silvia Rigucci från Sa-

pienzauniversitetet i Rom. Det är kliniskt viktig kunskap som förmedlas 
och författarna menar att det är viktigt att såväl sjukvården som besluts-
fattare är medvetna om den neurologiska risk cannabisrökning medför. 
Cannabis med höga THC-halter utgör en allvarlig risk för hjärnskador.

Denna undersökning, liksom andra som samma forskargrupp gjort, 
talar för att det fi nns en ökad risk för utveckling av schizofreni för de 
individer som röker cannabis oft a och de som röker cannabis med hög 
THC-halt.

www.cercor.oxforsjournals.org/content/early/2016/01/04 

Psychol Med 2015, on line nov 29

Cannabis ökar risken för 
schizofreni hos unga

Bensodiazepiner 
ökar dödligheten 
hos schizofrena

En svensk 
forsknings-
rapport pu-

blicerad i American 
J Psychiatry fram-
kommer att det 
fi nns ett samband 
mellan benso-
diazepinbehandling 
och dödlighet hos 
schizofrena. 

Det fi nns hittills två 
studier som under-
sökt sambandet och 
båda visar på en ökad 
dödlighet på 80-90 %. 

Tiihonen J, et al. 
Am J Psychiatry 2015 
(on line Dec 7) och 
sammanfattning med 
kommentar i Meds-
cape, Dec 22, 2015.

Två forskningsrapporter som väcker 
oro?

Det är många kalorier i alkohol. Ett 
par-tre drinkar under en fest och 
vips – du har satt i dig tusen kalorier. 
Har du dessutom ätit lite mat, dessert, 
godis så kan du 
gladligen lägga till 
ytterligare tusen 
kalorier. 

Värsta drinkarna är 
de med mycket socker 
i, exempel är margarita 
som kan erbjuda dig 
upp mot 600 kalorier 
i ett enda glas. Inte 
mycket bättre än white 
russian (vodka med 
vispgrädde). 

För att nu inte näm-
na alla andra problem 
som alkohol kan ställa till med – diabetes, högt 
blodtryck, cancer, olyckor…

Oj, det 
visste jag 

inte
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Detta framkommer också i den 
årliga narkotikarapporten från 
Sundhetsstyrelsen (www.sund-
hedsstyrelsen.dk). I Danmark 
är hasch vanligaste narkotika-
substansen och det är också den 
som ökar sedan 2010 medan 
övrig narkotika minskar (heroin, 
amfetamin, ecstasy) eller ligger 
stabilt (kokain). 

Huvudresultatet i årets danska 
rapport är att det är ett ungdoms-
fenomen att pröva narkotika och 
den experimentella perioden har sin topp mellan 16 och 19 år. Sedan 
slutar de fl esta. Det är mycket få individer som prövar narkotika för 
första gången eft er 20-årsåldern.

 En källa till legala problem för framför allt svenska unga är den 
bristande kunskapen att det är olagligt att i Danmark inneha hasch (och 
annan narkotika) även i små mängder för eget bruk (lag från 2004). Det 
som förvillar är den öppna försäljningen av hasch i Christiania. 

Dansk rättsmedicinare:

Hasch borde 
betraktas som 
farligare än det 
görs idag
Det är Christian Lindholst vid Rättsmedicinska in-
stitutet i Århus som framhåller att hasch är betydligt 
farligare än ”allmänheten” tror. Det är i en intervju 
i Berlingske Tiderne som han förmedlar denna för 
honom kliniska kunskap. Bakgrunden är att haschet 
som idag säljs (nu talar han om Danmark, men gäller 
sannolikt generellt) är 
betydligt starkare än det 
var för några år sedan. 
Att det är så beror på 
odlingssättet.

Årets föreningsmöte (Läkaresällskapets beteckning 
på årsmöte) för Svensk förening för Beroendemedi-
cin samlade en stor skara medlemmar på den nume-
ra sedvanliga mötesplatsen Riddargatan 1(alkohol-
mottagningen i Stockholm). En välsmakande buff é 
med Systembolagets alkoholfria alternativ inledde en 
trevlig kväll. 

Förutom sedvanliga mötesförhandlingar enligt protokoll introdu-
cerade Sven Andréasson och Sven Wåhlin subspecialiteten Beroende-
medicin i vår omvärld. Egentligen är det vara Norge som har denna 
specialitet förutom vi i Sverige. Varken Norge eller Sverige är klara 
med kunskapskraven. Vår förening kommer att under året slutföra 
kravlistan åt Socialstyrelsen, som är faktagranskare och håller i regle-
ringen av specialiteten. Under året kommer även kurser på specialist-
nivå att tas fram. Sammankallande och huvudansvarig för den svenska 
kursutvecklingen är Cathrine Rönnbäck. 

I USA har man kommit längre med subspecialiteten beroendeme-
dicin och Hanne Tönnesen presenterade en utmärkt översikt över hur 
man gått tillväga med etableringen, som ser annorlunda ut än i Sverige 
och Norge. I USA är den ackrediterade specialiteten beroendesjukdo-
mar ett tillägg till en annan specialitet, som kan vara vilken specialgren 
som helst. I dagsläget är det ungefär 1/3 som är psykiatriker, 1/3 är 
allmänläkare och den återstående tredjedelen är övriga specialiteter, 
inte minst traumaspecialister. Se en separat översiktsartikel på sidan 10 
i detta nummer.

Verksamhetsberättelsen för 2015 fi nns på vår hemsida liksom den 
nya styrelsen i sin helhet.

Föreningsmöte 
med stuns

Folkhälsomyndigheten lämnar över Stödlinjen för spelare och 
anhöriga samt Alkoholhjälpen till Stockholms läns sjukvårds-
område, SLSO. Folkhälsomyndigheten har på regeringens 

uppdrag fördelat medel i form av statsbidrag till fyra nationella stöd-
linjer. Det är webb- och telefontjänster för råd och stöd till personer 
som upplever problem med alkohol, tobak eller spel. Dessa stödlinjer 
drivs nu samtliga av SLSO, i och med att Stödlinjen för spelare och 
anhöriga och Alkoholhjälpen har överlåtits.

För att nå en hållbar utveckling av de fyra stödlinjerna är det posi-
tivt att verksamheterna nu hålls samman. På detta sätt ökar möjlighe-
terna att på ett sammanhållet sätt utbyta erfarenheter och kompetens 
samt att arbeta med metodutveckling och kvalitetssäkring.

Stödlinjen och Alkoholhjälpen byter ägare

Berusningsdrickande och 
förfettning av levern
Shukla S, et al. Biomolecules 2015;5(4):3280. DOI 10.3390/biom5043280

Från University of Missouri School of Medicine har 
professor Shivendra Shukla och medarbetare publicerat 
en forskningsrapport om berusningsdrickande och vilka 
konsekvenser detta intag kan leda till. Ur etiologisk syn-

vinkel återstår mycket, men en viktig iakttagelse var att individer 
med hög alkoholkonsumtion (alkoholberoende) och därtill oft a 
förekommande berusningsdrickande hade en 13 gånger högre 
fettdeposition i levern jämfört med kontrollgruppen. 

Att alkohol leder till leverförfettning är välbekant men i den 
här studien belyses den kraft igt ökade risken för denna speciellt 
utsatta gruppen. 

Med berusningsdrickande (binge drinking) menas att individen 
uppnår en blodalkoholkoncentration (BAC) på 0,08 gramprocent 
eller mer. Mer praktiskt är att tänka i enheten glas (drinks): för 
män är berusningsgränsen 5 glas eller mer som intas under 2 tim-
mar, för kvinnor är motsvarande mängd 4 glas. 

Detta är en amerikansk studie och författarna menar att be-
rusningsdrickande är vanligt: en per sex vuxen uppfyller kriteriet 
berusningsdrickande ungefär fyra gånger i månaden. De fl esta är 
inte alkoholberoende.
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Så långt bakåt i tiden som vi har historiska beskrivningar 
fi nns alkohol med som en många gånger viktig del i det 
mänskliga livet. Det har dock inte alltid varit till glädje och 
gamman, mycken elände har också genom århundraden, 
för att inte säga årtusenden, beskrivits. Redan sumererna 
har för 5 000 år sedan noterat att alkohol kan ge fosterska-
dor, Hippokrates påtalade några hundra år före vår tide-
räknings början att en man i sina 
bästa år (?) som skakar på handen 
kan ha druckit för mycket alkohol 
(abstinens). 

I våra dagar är det ett besvärande fak-
tum att alkohol ställer till det för mänsk-
ligheten när det gäller hälsan, det sociala 
livet och ekonomin. Problemet begränsas 
inte bara till individen utan även familjen, 
samhället,  nationen... WHO har sedan 
många år defi nierat alkoholens negativa 
sidor i termen Burden of Alcohol. År 
2010 har man även tagit fram en strategi 
(2010 World Health Assembley’s Global 
Strategy to Reduce the Harmful Use of 
Alcohol) för hur världens länder ska 
kunna minska de negativa eff ekterna av 
alkohol inom de tre områdena.

Den samlade internationella statisti-
ken över alkoholens roll när det gäller 
sjukdom, skador och död talar för en 
massiv påverkan. Enligt aktuell forskning (NIAAA 2014) är det mer 
än 200 sjukdomstillstånd och skador som kan sättas i samband med 
alkoholkonsumtion. När det gäller utvecklingen av kroniska sjukdomar 
inräknar man 25 sjukdomstillstånd som helt och hållet tillskrivs hög 
alkoholkonsumtion, främst alkoholleversjukdomar, akut och kronisk 
pankreatit och fetalt alkoholsyndrom (FAS och FASD). 

När det gäller alkohol och död är det framför allt tre områden: can-
cer, levercirros och skador. Dessa tre områden ska ha orsakat 1,5 miljo-
ner dödsfall i världen under 2010, vilket motsvarar nästan 52 miljoner 
förlorade år. Jämfört med tio år tidigare är antalet dödsfall i stigande. 
Enligt WHO är alkohol den åttonde dödsriskfaktorn i världen. I vissa 
länder har alkohol större betydelse än det globala genomsnittet.

Det fi nns studier som visar att individer som drack 1-2 glas (ca 12 g 
alkohol) utsattes för skador 3,3 gånger mer än de som inte druckit alls. 
Vid ännu högre alkoholintag ökade risken 10-falt. Intressant var att 
det i en studie framkom att de som drack oft a var mindre utsatta för 
skador.

Alkohol har sina positiva sidor men icke att förglömma, att den 
också ställer till bekymmer.

Referenser: NIH Alcohol Alert No 87; www.who.org; Sternebring. Alkoholberoende Liber 
2012

Alkohol ställer Alkohol ställer 
till dettill det

En engelsk undersökning från NHS 
tycks undanröja alkoholindustrins 
nobla motto att gynna måttlighets-
konsumenten. I England är det 
snarare tvärtom. Nu visar det sig att 
industrins inkomster på nästan 24 
miljarder pund årligen (bara i Eng-
land) kommer till 60 procent från 
risk- och högkonsumenter och alls 
inte från låg- och måttlighetskonsu-
menterna.

Olika experter anklagar nu öppet industrin 
för en oansvarig prissättning och marknads-
föring. Professor Nick Sheron, en av grun-
darna av den landsomfattande organisationen 
Alcohol Health Alliance (inkluderar 40 olika 
organisationer) säger till the Guardian att de 
som dricker hälsomässigt farligt mycket alko-
hol är industrins bästa kunder.  

Högre priser är en osviklig åtgärd för att få 
ner alkoholskadorna. Cathrine Brown är chef 
för Institute of Alcohol Studies hänvisar bl.a. 
till en kanadensisk undersökning som visade 
på att en 10-procentig ökning av alkoholpri-
serna ledde till en 32-procentig nedgång i 
alkoholrelaterad död.

Alkoholin-
dustrin tjänar 
mest på risk- 
och högkon-
sumenter

personer i befolkning-
en som spelar spel 
om pengar fortsätter 
att minska. Mellan år 
2014 och 2015 har an-
delen minskat från 60 
procent till 58 procent 
enligt ny data från 
den nationella folk-
hälsoenkäten, Hälsa 
på lika villkor. Under 
perioden 2004-2015 
har andelen minskat 
med närmare en fem-
tedel, enligt samma 
undersökning. 
Folkhälsomyndigheten 
2015

Är Ecstasy en 
dödande drog? 
Mot bakgrunden av ett par tragiska 

dödsfall i Sydney och Adelaide har 
Th e Guardian gjort en sammanställ-

ning av vad som är sant och falskt beträff ande 
ecstasy (MDMA). Drogen användes egentligen 
från början (1970-80-talen) inom psyko-
terapin innan den blev en rekreationsdrog. 
Den erkände beroendeforskaren David Nutt 
förpassades ut i kylan i Storbritannien eft er att 
ha påstått att det är större risk att dö i samband 
med ridning än ecstasy.

Så hur farligt är MDMA? Kemiskt sett är dro-
gen i sig inte särskilt farlig, fastslår denna sam-
manställning men problemet är att det är en il-
legal drog som säljs via nätet och innehållet är 
inte alltid det som förväntas. Det är framför allt 
uppblandning med PMA och PMMA som gör 
drogen verkligen farlig och dödlig. Dock – mot 
bakgrunden av det, globalt sett, stora intaget av 
drogen är dödligheten extremt låg. 

Andelen

5
I genomsnitt dricker 
vi i Sverige 5 dagar 
i månaden, män 
något oft are i kvinnor. 
Alkoholkonsumtio-
nen i dagar ökar med 
åldern. Yngre dricker 
minst antal dagar i 
månaden. 

Mönstret är tämli-
gen stabilt under de 
senaste 10 åren.

CAN jan 2016
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Intresset för kvalitetsregistret av 
svensk beroendevård ökar

Svenskt beroenderegister (SBR) startade 
2009 och syft ar till att vara ett underlag 
för jämlik vård och ständiga förbätt-
ringar. 2015 gick LAROS-registret och 

SBR samman och frågebatteriet förbättrades. 
Med de förändringar som gjordes 2015 hoppas 
vi bättre spegla sådana faktorer som brukare, 
medarbetare och verksamhetsledningar anser 
vara kopplat till begreppet kvalitet. Genom 
sammanslagningen med LAROS kan all typ av 

specialiserad bero-
endevård följas upp i 
samma kvalitetsregis-
ter. Andra förväntade 
eff ekter är minskad 
administration för 
registrerande enheter, 
en samlad datakälla, 
större följsamhet, 
ökad täckningsgrad 
samt ökad precision i 
registerfrågorna.

SBR har nu 
fördjupningsfrågor 

kring olika tillstånd och behandlingsmeto-
der, utfallsvariabler med högre relevans och 
färre bakgrundsvariabler. Det nya registret är 
förankrat i verksamheterna, i professionen och 
bland patientrepresentanter genom styrgrupp, 
användare och ett etablerat samarbete med 
Svensk förening för beroendemedicin. SBR:s 
styrgrupp består av verksamhetschefer eller 
deras ersättare från psykiatriska och speciali-
serade beroendekliniker i olika delar av landet, 
samt två brukarrepresentanter. Enhetschefer 
och andra kontaktpersoner på registrerande 
enheter deltar i utvecklingsarbetet. De frågor 
som registreras i SBR är anpassade till Soci-
alstyrelsens nationella riktlinjer för vård och 
stöd vid missbruk och beroende samt till vissa 
av de indikatorer för uppföljning som lagts till 
i 2015 års version. SBR kan därför användas 
när man vill göra uppföljningar av hur riktlin-
jerna följs i den egna verksamheten.

Ett kvalitetsregister kan synliggöra patientgruppen samt vården och dess 
resultat. Det gör att man kan jämföra olika verksamheter och resultaten kan 
användas i förbättringsarbeten och forskning. Genom att ha ett heltäckande 
kvalitetsregister med uppföljning av insatser och utfall stärker vi långsiktigt 
stödet till svensk beroendevård. Den vårdgren som inte kan uppvisa kvali-
tet och ständiga förbättringar kommer på sikt inte att kunna hävda sig när 
resurser ska fördelas till olika verksamheter.

Vem registrerar?
De enheter som registrerar i SBR idag 
är framförallt specialiserade beroen-
demottagningar och slutenvårdsav-
delningar men även patienter som får 
behandling för beroende på allmän-
psykiatriska enheter kan ingå i SBR. 

Totalt är 158 enheter anslutna till 
registret och samtliga landsting/regio-
ner medverkar. Under 2015 gjordes 
drygt 8 300 registreringar vilket är 
nytt rekord för SBR. Det totala antalet 
registreringar sedan SBR startade är 
22 500.

Andelen kvinnor är 30%, och drygt 
40% av alla deltagande patienter är 
mellan 20-29 år. 29 % av patienterna 
har en psykiatrisk samsjuklighet. Sam-
sjuklighet är vanligast hos kvinnor i 
åldrarna upp till 29 år, av vilka knappt 
45% har en psykiatrisk diagnos vid 
sidan om sin beroendediagnos.

Intresset för kvalitetsregistret och 
dess information ökar och den fantas-
tiska utvecklingen under 2015 beror 
på storartade insatser över hela landet. 
För att SBR ska kunna uppfylla målet om 
att bidra till verksamhetsutveckling och 
förbättrad vård behöver detta engagemang 
fortsätta.  Genom ett brett patientunderlag 
kan vi spegla de värden som är centrala för 
vad vi uppfattar som kvalitet i beroende-
vården. Dessa värden kan givetvis föränd-
ras över tid, och registret skall avspegla 
de prioriteringar som vi tillsammans gör i 
vår vårdgren vid varje given tidpunkt. Alla 
som arbetar i beroendevården behövs för 
detta, och synpunkter och engagemang i 
SBR välkomnas varmt. 
Svenskt beroenderegisters årsrapport 2014.

Johan Franck, Verksamhetschef Beroedecentrum Stock-
holm, Registerhållare SBR

Moa Isacsson, Bitr. Registerhållare SBR

Moa Isacsson

Drog som orsakat problem de senaste 30 dagarna per 
kön och ålderskategori 2014

Andel patienter som injicerar droger per kön, nyregistreringar 2014.
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Suboxone® (buprenorfin/naloxon)
öppnar för en förenklad vård av 
heroinberoende

För övriga frågar kontakta +46 8 692 6544

SUBOXONE (BUPRENORFIN OCH NALOXON I FÖRHÅLLANDET 4:1) Sublinguala resoribletter, 2 mg/0,5 mg samt 8 mg/2 mg. N07BC51 INDIKATION: Sub-
stitutionsbehandling vid opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling. Syftet med naloxon som ingrediens är att förhindra 
intravenöst missbruk. Behandlingen är avsedd för användning hos vuxna och ungdomar över 15 år, som har samtyckt till behandling mot sitt missbruk. 
KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Svår respiratorisk insufficiens. Svår leverinsufficiens. 
Akut alkoholism eller delirium tremens. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET: Risk för felanvändning, missbruk och diversion föreligger. Buprenorfin/naloxon 
kan orsaka allvarlig, eventuellt dödlig, andningsdepression hos barn och icke-beroende personer vid fall av oavsiktlig eller avsiktlig förtäring. GRAVIDITET: 

Buprenorfin kan framkalla andningsdepression och/eller abstinenssyndrom hos det nyfödda barnet. Suboxone bör tas under graviditeten endast om den 
potentiella fördelen uppväger den potentiella risken för fostret. AMNING: Amning ska avbrytas under behandling med Suboxone. TRAFIK: Suboxone kan 
orsaka dåsighet, yrsel eller nedsatt tankeförmåga. Patienter bör varnas för att framföra fordon eller använda farliga maskiner ifall Suboxone påverkar de-
ras förmåga att utföra sådana aktiviteter. För ytterligare information och pris se: www.fass.se. Baserad på produktresumé från september 2013. RISK FÖR 
TILLVÄNJNING FÖRELIGGER. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET VID FÖRSKRIVNING AV DETTA LÄKEMEDEL. Receptbelagt läkemedel. Särskild receptblankett krävs. F 

BIVERKNINGAR SKA RAPPORTERAS. Rapporteringsformulär och information om produkten finns på www.lakemedelsverket.se. Du kan också rap-
portera biverkningar, få mer information om våra produkter eller rapportera klagomål på produktkvaliteten genom att ringa RB Pharmaceuticals Ltd. 
Drug Safety Department på + 800 270 81 901 eller skicka e-post till PatientSafetyRoW@indivior.com.

    BEROENDEFRAMKALLANDE MEDEL Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

RB Pharmaceuticals Limited, 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, Storbritannien.
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Årets studieresa

IndienIndien
Vi besöker tre 
beroendekliniker i 
Sydindien
Vi kommer att besöka tre kliniker i Sydindien där man 
arbetar med beroende: 
 Bangalore 
 Vellore 
 Chennai 
Ansvariga vid alla tre klinikerna är mycket positiva till 
ett besök från oss. 
Följande program planeras:

Sö 11/12 Avresa från Stockholm/Köpenhamn/Göteborg till Bangalore
Må 12/12 ankomst Bangalore morgon; vila fm. Besök em NIMHANS (National 
Institute on Mental Health and neuroscience) Kontaktperson läkare och professor 
Vivek Benegal
Ti 13/12 NIMHANS fm. Därefter resa till Vellore (ca 20 mil) efter lunch, CMC-
sjukhuset (Christian Medical College and Hospital: http://www.cmch-vellore.edu; se också den svenska Velloreföreningens hemsida: http://friendsofvellore.
se/cmc-vellore/historia/), träffa sjukhusledning till middag
Ons 14/12 Vellore, fm mobil landsbygdsklinik (följa med sjuksköterskor på hem-
besök mm), em till Jawadi hills, en timmas resa (om vi får tillstånd; protected area). 
Isolerat bergsområde med stambefolkning - med omfattande alkoholproblem
To 15/12 8:00 Psyk kliniken, Dr Anju Kuruvilla; 10:00 huvudsjukhuset, efter lunch 
till RUHSA (Rural Unit for Health and Social Affairs); till Chennai på kvällen (ca 15 mil)
Fre 16/12 fm TTK hospital (alkoholsjukhus), Grundare och chef Shanti Ranga-
nathan; http://www.addictionindia.org;  efter lunch till Mahabalipuram vid havet 
(ca 6 mil): kultur och badstrand: https://en.wikipedia.org/wiki/Mahabalipuram
Lö 17/12 Mahabalipuram
Sö 18/12 Mahabalipuram; på kvällen till fl ygplatsen (ca 5 mil); åter till Sverige

Avresa:Avresa: 
11 december 2016
Hemresa:Hemresa: 
18 december 2016
Möjlighet till förlängning på 
egen hand fi nns.

Kostnad ca 16 000 kr som inkluderar reguljärfl yg, enkla men bra hotell, alla transporter i Indien. 
Förfrågningar och anmäl till Sven Andréasson@gmail.com; 
Anmälningsavgift en (1 500 kr) sätts in på Beroendemedicinska föreningens giro 55 34 02 - 9. Anmälningsavgift en 
är ej återbetalningsbar eft ersom det eft ertraktade strandhotellet i Mahabalipuram måste bokas tidigt (http://www.ideal-
resort.com). För att resan ska bli av krävs en grupp på minst 10 personer och max 25. Du som söker måste vara medlem i 
föreningen, men du har möjlighet att ta med en nära vän, anhörig eller motsvarande.  
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Avs. Sternebring. Roslins v 18C. 217 55 Malmö


