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5:e augustikonferensen

Tärningen är
kastad
För femte året i följd anordnar
Svensk förening för Beroendemedicin en augustikonferens. Som
tidigare är den förlagd till sista
fredagen i augusti månad, också
i samma lokal som tidigare år Wallenbergs konferenscentrum i
Göteborg.

Lägg därtill nationella forskare inom
fältet: Frida Fröberg, doktorand från
Karolinska institutet (och utredare
vid Folkhälsomyndigheten), Kent
Nilsson är professor vid Uppsala universitet och ska ge oss en överblick
över den evidensbaserade behandI samband
med augus- ling som står till buds och föreningtikonferen- ens egen Anders Håkansson, docent
sen och med vid Lunds universitet med bl.a.
spelberoende som specialitet. Han är
temat som
också kliniker med egen mottagning
bakgrund
för spelberoende i Malmö.
inbjuds
Anmäl dig till denna spännande
alltid en
endagarskonferens via föreningens
internationell storhet hemsida:
Professor Jeffrey Derevensky inom
www.svenskberoendemedicin.se
forskarDen redan låga anmälningsavgiften
världen. I år är det en av de främsta inom inkluderar kaffe, smörgås, kakor,
spelberoendeproblematiken: professor
lunch o c h den andliga spisen:
Jeffrey Derevensky vid McGill-universite- föreläsningar!
tet i Kanada.
Temat i år är spelberoende men också
en översikt
över andra
beteendeberoenden.
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Kodsystem i adressen

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

På adresslappen (sista sidan) står en sifferkod. Först
kommer ditt medlemsnummer (som du aldrig behöver
använda i något sammanhang, endast för vår medlemsförteckning) och sedan siffran 1, 2 eller 3. Dessa siffror
betyder hur du erlägger den årliga medlemsavgiften. Siffran 1 = du betalar via Svenska Läkarförbundet. Siffran
2 = du får betalningsanmodan per mail från oss (några
få har inte anmält mail, då kommer fakturan per post).
Siffran 3 = du tillhör gamla kontingenten som vid pensionering inte längre betalar någon årsavgift. Sedan några
år har vi inte åldersbefrielse men gäller inte retroaktivt.

Du hör väl av dig?

Inte är det väl DU

med ett mail till Bulletin om vi ska
flagga upp för
— en intressant konferens eller ett
symposium
eller
— en avhandling inom vårt område

som missar att betala in vår modesta medlemsavgift?
Det är några av oss som förbiser årsinbetalningen!
Har du en 1:a efter medlemsnumret (adresslappen sista sidan) så sköter
Läkarförbundet faktureringen, står det en 2:a måste du betala in själv (du
har fått mail eller brev om inbetalning). Annat nummer: ingen betalning.

bengt.sternebring@svenskberoendemedicin.se

Augustikonferenserna

S

vensk förening för Beroendemedicin anordnar sedan 5 år tillbaka en
mycket uppskattad och välbesökt
endagarskonferens med ett för vår förening
aktuellt tema. I år är det spelberoende (se
sidan 11).
Tidigare år har vi haft följande tema:
2012 Amfetamin och ADHD
2013 LARO - behandling heroinberoende
2014 Genderprespektiv på beroende
2015 Cannabis
2016 Spelberoende

Avhandling
I mitten av februari försvarade Tove
Abrahamsson sin avhandling Use and misuse
of sedative drugs and related substances.
Lunds universitet (Medicinska fakulteten).
Fakultetsopponent var Tom Palmstierna. Huvudhandledare Anders Håkansson.

Cannabis blir allt starkare — och
farligare!
Forskare från Storbritannien och övriga
Europa, USA och Australien finner allt
starkare vetenskapliga bevis för att bl.a.
psykosutveckling för vulnerabla individer
som intar cannabis (marijuana, hasch)
regelbundet. En inte oväsentlig del i detta
ökande problem är att cannabis odlas så
att THC-halten blir högre.

I Holland var THC-halten 3% under
1960-talet. Nu är den aktiva substansen uppe i
genomsnittligen 20%.
The Guardian 160415

I

Sverige har THC-halter i hasch under
senare år uppmätts mellan 3 och 15%.
Marijuana kan ibland ha en koncentrationsnivå på 20%.

Cannabis med hög THC-halt kallas allmänt
Under 1980-talet var nivåerna betydligt
för skunk och det är denna variant som blir allt lägre. Marijuana innehöll THC-halter mellan
vanligare. I Storbrittanien har skunk nästan
0,1 och 4%, hasch ungefär 3-8% och hascholja
helt tagit över den mildare formen. Idag har
mellan 20 och 50%.
skunk ungefär 80% av cannabismarknaden.
Folkhälsoinstitutet 2008
I USA ses en ökning under en tjugoårsperiod av THC från 4% till 12% och cannabisanvändarna har under senaste sjuårsperioden
ökat från 14,5 miljoner till 22,2.

Protokoll

I Storbritannien ses samma tendens.
Ökningen av THC under senare år till 15%.
Samma ökning noteras i Australien där THChalten på cannabis också är 15%.

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

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!

Konferenstipsen
Hittar du numera på vår hemsida:
www.svenskberoendemedicin.se
Alltid uppdaterade!
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BE THE

ONE
WHO CAN CHANGE WHAT’S POSSIBLE

The ﬁrst and only 8-week
treatment option
in HCV GT11,a:
Up to 99% CURE1-4
Demonstrated CURE in real-world
patients5-8
Built on sofosbuvir, A PROVEN
FOUNDATION OF CURE IN HCV1-4,9-10

Albert Einstein used with permission of the HUJ/GreenLight

a

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

8-week treatment with HARVONI may be considered in treatment-naïve HCV GT1 patients without
cirrhosis1
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

b

Detta läkemedel är föremål för utökad
övervakning.

HAR/SE/16-04/PM/1474

HARVONI® (ledipasvir/sofosbuvir), 90 mg/
400 mg, ﬁlmdragerade tabletter. Rx, (F)*,
Kostnadsfritt enligt SmL. Virushämmande
medel, direkt verkande (J05AX65). Indikationer: Harvoni är avsett för behandling av
vuxna med kronisk hepatit C (CHC). Kontraindikationer: Samtidig administrering med
rosuvastatin. Samtidig administrering av läkemedel som är potenta intestinala P-glykoprotein-(P-gp)-inducerare (rifampicin, rifabutin,
johannesört (Hypericum perforatum), karbamazepin, fenobarbital och fenytoin) kommer
att signiﬁkant sänka plasmakoncentrationerna av ledipasvir och sofosbuvir och kan leda
till minskad effekt av Harvoni. Varningar och
försiktighet: De kliniska data som stöder användningen 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
amiodaron. Fallen är potentiellt livshotande,
och amiodaron får därför bara ges till patienter som får Harvoni när andra alternativa
antiarytmibehandlingar inte tolereras eller är
kontraindicerade. Om samtidig användning av

amiodaron anses nödvändig rekommenderas
det att patienterna noga övervakas. Patienter
som får Harvoni samtidigt med elvitegravir/
kobicistat/ emtricitabin/ tenofovirdisoproxilfumarat eller med tenofovirdisoproxilfumarat
och en boostrad hiv proteashämmare ska
övervakas för tenofovirassocierade biverkningar. Harvoni rekommenderas inte för användning till barn och ungdomar under 18
års ålder. Patienter med galaktosintolerans,
total laktasbrist eller glukos galaktosmalabsorption bör inte använda Harvoni. Innehåller azofärgämnet para-orange aluminiumlack
(E110), som kan orsaka allergiska reaktioner.
Interaktioner: Läkemedel som är måttliga intestinala P-gp-inducerare (oxkarbazepin) kan
sänka plasmakoncentrationerna av ledipasvir
och sofosbuvir och leda till minskad terapeutisk effekt av Harvoni. Samtidig administrering med sådana läkemedel rekommenderas
inte med Harvoni. Läkemedel som har ett
smalt terapeutiskt intervall och som metaboliseras av intestinalt CYP3A4 och UGT1A1,
ska användas med försiktighet och övervakas
noga. Klinisk och biokemisk kontroll rekommenderas vid samtidig administrering med
pravastatin. Sänkt statindos ska övervägas vid
administrering med andra statiner, och noggrann övervakning med avseende på statinbi-

verkningar genomföras. Amning: Harvoni ska
inte användas under amning. Innehavare av
marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences
International Ltd, Storbritannien. För information: Kontakta Gilead Sciences Sweden AB,
08 505 718 00. Vid förskrivning och för aktuell
information om förpackningar se www.fass.se.
Baserad på produktresumé: 04-2016
* Subventioneras för patienter med kronisk
hepatit C-infektion som utvecklat ﬁbrosstadium F2 till F4 (enligt skattningsskala Metavir eller Batts och Ludwig). Subventioneras
även för patienter som, oavsett ﬁbrosstadium, genomgått organtransplantation eller
uppvisar svåra extrahepatiska manifestationer av hepatit C-infektion eller är indicerade för IVF-behandling. Fibrosstadium
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 bedömning behöver längre behandlingstid.
Subventioneras vid förskrivning av läkare
vid infektionsklinik eller gastroenterologisk
klinik/enhet med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion.

References: 1. HARVONI Summary of Product Characteristics, April 2016. 2. Afdhal N et al. N Engl J Med 2014;370:1889-1898. 3. Afdhal N et al. N Engl J Med
2014;370:1483-1493. 4. Kowdley KV et al. N Engl J Med 2014;370:1879-1888. 5. Terrault N et al. Abstract 94 presented at the Liver Meeting 2015, San Francisco,
CA, USA, 2015. 6. Curry MP et al. Poster 1046 presented at the Liver Meeting 2015, San Francisco, CA, USA, 2015. Available at http://triohealth.com/wp-content/
uploads/2015/11/Poster-Study-1-Final.pdf. Accessed December 2015. 7. Buggisch P et al. Poster 1205 presented at the Liver Meeting 2015, San Francisco, CA, USA,
2015. 8. Christensen S et al. Poster 1081 presented at the Liver Meeting 2015, San Francisco, CA, USA, 2015. 9. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C
2015. Available at http://www. easl.eu/medias/cpg/HEPC-2015/Full-report.pdf. 10. American Association for the Study of Liver Disease (AASLD). HCV Guidelines:
Recommendations for Testing, Managing and Treating Hepatitis C. 2016. Available at: http://www.hcvguidelines.org/. Accessed January 2016.
Gilead Sciences | Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna | Tel: 08 505 71 800 | Fax: 08 505 71 801
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WHO-rapport om 15-åringars hälsa

Bulletiner
Handsprit har blivit en attraktiv vara att inmundiga även utanför beroendeklinikerna (som av och till haft problemet en längre tid). Apoteken har slagit larm om att ungdom köper
handsprit för orala ändamål, inte som regöring utan i berusningssyfte. Första larmen kom från Värmland.

Fortsatt nej till gårdsförsäljning av vin. Fyra
vingårdar i norra Skåne har ansökt om att få bli pilotgårdar för
försäljning av vin direkt till kunder. Landsbygdsminister Sven-Erik Buch har varit på
besök, men några planer på ändring av lagen finns inte.

En nyligen publicerad studie gjord på möss indikerar att en första, möjligen en enda, exponering av alkohol kan leda till permanenta neurologiska förändringar. Samma förändringar kan ses i belöningsbaserade inlärningar som gäller för
såväl alkohol som andra missbrukssubstanser. (J Neuroscience 2016; doi:10.1523)

Ett protein (ASIC1A) som finns naturligt i hjärnan har visat
sig reducera laboratoriedjurs intresse för kokainets effekter. Proteinet påverkar några
typer av inlärning och minne. Denna NIDA-bekostade forskning antyder att här finns
utrymme för fortsatt forskning för att se om proteinet är en öppning till farmakologiska möjligheter att komma åt kokainåterfall och användning. Kreple CJ et al. Nature
Neuroscience 2014;17(8):1083-91.

Doften av alkohol kan räcka för att trigga igång suget och göra att det är
svårt att kontrollera de känslor som kanske fanns – att dricka mindre eller inget alls.
Detta konstateras i en forskningsrapport som är publicerad i Psychopharmacology,
online March 16 2016.

Vi må klaga på detta ständiga datoranvändande. Nu finns en undersökning som visar
en signifikant korrelation mellan oregelbundet
datoranvändandet och en möjlig indikation på
begynnande Alzheimers sjukdom. J Alzheimer’s
Disease. Published online March 9 2016

amerikansk undersökning. Glasets form kan spela
ögat ett spratt. Vi tänker vanligen fel för vi vill gärna
bedöma volymen genom att låta ögat bedöma
höjden i ett glas. Och inte beräkna diameterna på
glaset, som är det mest avgörande måttet.

A

llt fler 15-åringar i Sverige väljer bort
alkohol och rökning – användningen är
nu bland den lägsta i Europa. Däremot
ökar andelen 15-åringar med återkommande psykiska och somatiska besvär mer än i andra
europeiska länder. Det är några av resultaten från den
internationella studien Skolbarns hälsovanor.
Rapporten visar bland annat att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska i Europa. I de 42 deltagande
länderna drack i genomsnitt 16 procent av pojkarna
och 9 procent av flickorna alkohol minst en gång i
veckan (2013/14). Motsvarande siffror 2009/10 var 25
respektive 17 procent. Dessutom har rökningen sjunkit
i hela Europa.
Rapporten visar däremot att den psykiska ohälsan,
mätt med hjälp av självrapporterade psykiska och
somatiska besvär, ökade mer i Sverige än i andra länder
mellan 2009/10 och 2013/14. Samma ökning av psykisk
ohälsa syns inte i de övriga nordiska länderna.

Utdrag från Folkhälsoinstitutet, hela who-rapporten på
http://www.euro.who.int/

Det finns data som menar att
cannabis påverkar hälsotillstånd som missbruk,
stämningssyndrom och ångest, men orsak och
verkan är höljt i dunkel. En ny longitudinell studie från USA är publicerad i JAMA som
visar att tar man i beaktande olika underliggande faktorer vid marijuanabruk framkommer missbruk med diagnosen Substance Use Disorder (alkohol, nikotin, cannabis
och andra droger) som enda signifikanta mentala sjukdomsutfall. JAMA Psychiatry.
DOI:10,1001/jamapsychiatry.2015.3229.
Vi är dåliga på att ha koll på
mängden alkohol vi dricker - enligt en

Sverige:
Alkohol och
rökning minskar,
psykisk ohälsa ökar

Opiofrin smärtstillande ämne i spott
Franska forskare har hittat ett kraftigt smärtstillande ämne i saliv som i djurförsök visat sig vara lika
effektivt som morfin. Ämnet har döpts till opiofrin.
Det är oklart vad ämnet har för betydelse i saliven,
sannolikt inte som smärtstillande.
www.pnas.org online 2015.11.13

Gamla nummer
av BULLETIN

Staten British Columbia i Kanada har flaggat upp för ett
mycket oroväckande missbruk av fentanyl. Många dödsfall är rapporterade.
Nu försöker man dämpa den höga dödligheten med akut-hjälp-kit med
naloxon. Fentanyl är 50 gånger starkare än heroin och 100 gånger starkare
än morfin.

Det har inte blivit någon minskning av förfrågningar
kring paracetamolförgiftningar till Giftinformationen. Det hade förväntats
sedan försäljningen av paracetamoltabletter försvann från vanliga handeln.

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-mars,
som presenterats under våren, visar att kundnöjdheten fortsatt är hög och
att förtroendet för Systembolaget fortsatt är starkt.

Du hittar aktuella som lite äldre nummer av
BULLETIN på vår hemsida. Med tiden tas koden
bort, men har du glömt koden - maila redaktören så får
du rätt till öppning av medlemsbladet. Du måste naturligtvis vara medlem av föreningen!
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Substitutionsbehandling mot Bupreamfetaminberoende på väg? norfin

I

dag finns substitutionsbehandling enbart
för opiat- och nikotinberoende. När
det gäller amfetamin har försök gjorts
med metylfenidat och dexamfetamin samt
i några studier har naltrexon visat positiva
effekter (trend), men sammanfattningsvis är
resultaten för de tre olika substanserna långt
ifrån entydiga.
En möjlig framkomlig väg kan en kombination av preparat vara. Författarna menar
att då metylfenidat och naltrexon i enskilda
studier visat positiva resultat, skulle en
kombination kunna förbättra behandlingsresultaten ytterligare.

Kallio VB, Guterstam J. Substitutionsbehandling prövas mot amfetaminberoende.
Läkartidningen 2016;13:DSU6

Hjälp till anhöriga
Ny hemsida för anhöriga till personer med beroendeproblem

På nätet kan du nu hitta en nystartad hemsida som riktar
sig till alla som är anhöriga till någon med alkohol-, narkotika/läkemedel- eller spelproblem . På hemsidan finns
information om anhörigas situation, tips för hur/var man
kan söka hjälp, information om alkohol, droger och spel
om pengar samt en forumdel där man kan skriva själv
eller ta del av andras berättelser. Och mycket annat. Sidan
är framtagen och drivs av Riddargatan 1, Mottagning för
alkohol och hälsa.
Historiskt sett så har många ansett att ett problematiskt drickande, droganvändande eller hasardspelande främst drabbar den som själv brukar
eftersom det är den personen som får kroppsliga skador, sociala problem
och andra negativa konsekvenser. På senare tid har man dock mer och
mer börjat uppmärksamma de anhörigas situation och vilken påverkan
drickande/droganvändande får konsekvenser för andra än personerna
själva. Vad man har sett i flera studier är att gruppen anhöriga oftare än
andra grupper söker vård själva för olika sjukdomstillstånd, både fysiska
och psykiska. Den situation som många befinner sig i leder inte sällan till
stress, nedstämdhet, oro/ångest eller flera andra typer av tillstånd. En undersökning som genomfördes under 2014 visade att ca 1,1 miljoner vuxna svenskar har en nära anhörig vars drickande påverkar dem negativt. I
denna undersökning ingick inte barn men tidigare undersökningar har
visat att ca 20% av alla barn bor i en familj där en eller båda föräldrarna
har ett riskbruk av alkohol, dvs dricker på ett sådant sätt att de riskerar
att få skador av det (Folkhälsomyndigheten 2009). Utöver att dessa barns
uppväxt och trygghet äventyras så löper de själva ökad risk att utveckla
alkoholproblem längre fram. Detta motsvarar nästan 400 000 barn vilket
ger den sammanlagda siffran 1,5 miljoner människor i Sverige som påverkas negativt av en närstående persons drickande.
I en annan undersökning från Folkhälsomyndigheten (R 2010:23)
uppskattas ca 250 000 personer, varav 75 000 barn, leva med någon som
är en problemspelare. Den direkt negativa påverkan av spel om pengar
är svårare än med alkohol och droger eftersom personens sinnestillstånd
inte förändras i samma utsträckning som vid användande av substanser.
Överdrivet spelande finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer
men är vanligare bland män och unga personer.

www.anhorigstodet.se

Regeringens
minskar nya förslag till
suicida- ANDT-strategi
la tanfår underbetyg
kar
av många
En preliminär studie
visar att efter en
veckas buprenorfinmedicinering minskar
de suicidala tankarna.
Det var 40 patienter
med allvarliga suicidala tankar (2/3 hade
redan gjort suicidförsök). En motsvarande
grupp fick placebo.

Buprenorfin påverkar flera receptorer,
men det är oklart
vilken/vilka som
är aktuella för den
eventuella antisuicidala effekten.
Större studier behövs
– och skulle dessa visa
positiva resultat är
det i så fall det första
läkemedlet som kan
påverka självmordstankar.
Am J Psychiatry.
DOI:10.1176/appi.
ajp.2015.15040535

Det har blivit rejäl kritik av regeringens ANDT-strategi från 2015 (Regeringen 2015/16:86) från framför allt
IOGT-NTO och tre riksdagspartier.
Professor emerita och riksdagsperson
för Liberalerna, Barbro Westerholm,
är föredragande för en massiv kritik
mot programmet.
Liberalerna menar att man måste skärpa
fokuseringen att barn ska skyddas, något som
förra ANDT-programmet lyfte fram. Det finns
också en undervärdering av farorna med cannabis; tobak tas upp men inte cannabis.
Sverigedemokraterna har synpunkter på
narkotikadödligheten och att ansvaret för
missbruksvården ska föras över till hälso- och
sjukvården.
Vänsterpartiet vill bland annat att Sverige
åter ska ta upp en alkoholpolitik som utgår
från totalkonsumtionsmodellen.
Kraftigaste kritiken kommer från IOGTNTO, som tycker att skrivningen är ”nästan
pinsamt dålig”. Härifrån efterlyses också totalkonsumtionsmodellen.

Insatser på individnivå för att
förebygga missbruk bland ungdom
Ett riskfyllt intag av alkohol och droger under ungdomsåren kan leda till ett beroende och ett livslångt elände.
Det finns anledning att förebygga problemen och SBU har
samlat den kunskap som finns inom området. Den befintliga vetenskapen är inte särskilt omfattande och resultaten är nedslående: de förebyggande effekterna är mycket
begränsande eller obefintliga!
Bästa resultat fås vid samtal på individnivå med inriktning på den
egna konsumtionen (motiverande samtal) jämfört med andras - inte
genom allmän information. Det är en i sig personalkrävande insats
men de forskningsresultat som finns visar på en kostnadseffektivitet.
WHO har publicerat resultat i samma riktning 2012.
Det finns skol- och föräldraprogram som har motsatt effekt, de leder
till ökad konsumtion.
SBU-rapporten menar dock att det finns ljuspunkter och det är i
samverkansprojekt med flera aktörer som gör en strukturerad insats för
att begränsa de ungas tillgång till tobak och alkohol. Det behövs mer
kreativt tänkande och forskning för att nå bättre förebyggande åtgärder.
SBU-rapporten ”Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga”
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Se upp:
Läckaget av metadon
missbruk och buprenorfin från
av gabapentin ökar LARO-program
Gabapentin går under beteckningen anti-konvulsivt läkemedel, men används också
mot neuropatisk smärta.
Medlet kan dämpa myrkrypningar (restless legs) och det
finns också rapport om att det
kan vara ett medel mot cannabisberoende.
Det finns inga kliniska studier som talar
för att gabapentin kan vara beroendeframkallande, men farmakologiskt menar specialister
inom NHS (England) och FDA (USA) att det
kan finnas en beroendepotential vid långvarigt
intag.
Det finns nu åtskilliga kliniska rapporter om
missbruk. Gabapentin ger eufori och behagskänsla liknande cannabis(marijuana), lugn och
avslappande känsla, som också ger en ökad
social tillgänglighet.
Mot detta står dessvärre en icke försumlig
rad av negativa effekter och konsekvenser: huvudvärk, ångest, dubbelsyn/dimsyn,
minnesproblem, uttröttbarhet, illamående
och kräkningar, diarré, feber, hjärtsmärta,
ledsmärta, influensaliknande symtom – och i
värsta fall epileptiska anfall.
I framför allt England har en ökad illegal
marknad med gabapentin noterats. Gabapentin används som s.k. rekreationsdrog. Det
finns också svenska enstaka rapporter från
behandlare att gabapentin intas i missbrukskretsar. Enligt en engelsk undersökning är de
som missbrukar gabapentin inte medvetna om
riskerna.
Beskrivning av symtomatologin: British J
General Practice aug 2012.

I en stor studie som omfattar 400 heroinister som är patienter i elva olika
metadon/buprenorfin-program från
södra Sverige har de två forskarna
Björn Johnson och Torkel Richert
kartlagt omfattningen av läckage av
substanserna. Bakgrundsdata kommer från djupintervjuer och i en kommande (accepterad) artikel analyseras
intervjuteknikens relevans.

Av de intervjuade tillstår upp till 70 procent
(mellan 9,6 och 67,6 procent) att de någon
gång sålt eller delat med sig av läkemedlet.
Nästan alla menar att det är moraliskt rätt att
hjälpa en vän och även att sälja till någon som
är heroinberoende eftersom metadon och
buprenorfin räddar liv, även om det är olagligt
att göra så!
Det är till partner eller nära vän som drogen
delas med till. Lite mer perifera vänner och
andra olyckssystrar/bröder får köpa av det
som kan bli över av den ordinerade dosen; för
av olika skäl blir det lite över…
Studien omfattar 219 metadonpatienter,
112 subutexpatienter och 80 som står på
suboxon. Intervjuerna gjordes mellan maj och
december 2012.
För många börjar ”läckandet” i samband
med återfall i missbruket, i några enstaka
fall var försäljningen planerad redan före
behandlingens början. En vanlig anledning till
att dela med sig är förfrågan från vänner eller
andra missbrukare. Ett par metadonpatienter
delade med sig till sina partners som också var
heroinister men inte platsat i ett program. Att
sälja drogen är för många helt enkelt ett sätt att
dryga ut kassan. Det finns också de som delar
med sig för att de får biverkningar eller av annan anledning är missnöjda med drogen.

Varför kan man dela med sig?

Behövs inte den ordinerade dosen till patienten själv? För de som delar med sig är svaret
helt enkelt nej, trots att dessa inte får högre
doser än andra patienter. Det går inte att utläsa
ur denna studies data hur stor andel av den ordinerade dosen som patienten avstår från. Det
varierar från patient till patient och även hos
samma individ
över tid.
Det tycks
vara lättare att
skära ner på sin
buprenorfindos. Vanligtvis
klarade sig
denna patientgrupp på 8-12
mg per dag av
de 16 – 24 mg
som ”kvitterades ut”. Det
tycks också
vara lättare
att klara en
Björn Johnson.
varierande dos
buprenorfin jämfört med metadon. Sannolikt
beror detta på att abstinensen kommer senare
liksom suget efter drogen (subutex/suboxon).
Det går också att kompensera en lägre dos av
metadon/buprenorfin med andra droger som
anxiolytika/sedativa och alkohol.
Denna delrapport från intervjustudien är
en viktig pusselbit i problemet läckage. Det
finns endast några få liknande internationella
studier.

Johnson B, Richert T. J Addictive Disease
2013;34:1-17

Fick du ett mejl om att detta
nummer var på väg?
då behöver du inte läsa vidare, men OM DU INTE FÅTT
MEJL då har vi inte din aktuella mejladress. Tacksamt -

mejla till oss så är allt i sin ordning. Vi kommer så småningom att ha all korrespondens med dig via mejl.
bengt.sternebring@svenskberoendemedicin.se
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Metadon Nordic Drugs
- nu med 7-pack i alla styrkor
I vår ambition att ständigt förbättra för er och era patienter, breddar vi nu vårt sortiment 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.

Nya familjemedlemmar!

Genom att förskriva
örskriva Metadon Nordic Drugs 7-packk istället
istä
is
tällllllet
tä
et för
för
ör singelpack
sing
gör ni en
besparing på drygt 40 kronor per flaska. Med gällande priser innebär det
d en besparingsmöjlighet 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.

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

S1534-1512

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.
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Resestipendiet 2014

Forskningsvistelse på National
Institute on Drug Abuse i USA
Svensk förening för Beroendemedicin delar varje år ut ett stipendium för fördjupad alkohol- och drogkunskap. Stipendiesumman är på 10 000 kronor och
tilldelas en eller högst två sökande, som måste vara medlemmar i vår förening. Syftet med stipendiet är att främja forskning och kunskap samt personlig
utveckling för aktiva inom alkohol- och narkotikaområdet.
All information om stipendiet finns på föreningens hemsida liksom ansökningsblanketten.
2014 års stipendium erhöll Ida Fredriksson som här ger en liten inblick i vad
hon fick vara med om vid sin vistelse på det anrika NIDA - kanske det mest
välrenommerade forskningsinstitutet inom vårt område.

A

tt ha spenderat ett år på NIDA
har varit otroligt spännande,
utvecklande och inspirerande.
Under ett och samma tak sitter bland annat Nora Volkow,
Antonello Bonci, Roy Wise och Yavin Shaham
som alla är världsledande forskarna inom
beroendeområdet. Att ha fått möjligheten att
höra dem och deras gruppmedlemmar presentera data samt att diskutera forskning med
dem har varit otroligt nyttigt och lärorikt.

NIDA är också unikt på det sätt att det
minst en gång i veckan anordnas seminarium där stora internationalla forskare inom
beroendeområdet bjuds in. På så sätt har
jag kunnat ta del av vad som är nytt inom
området och vilka metoder som är i ropet just

nu av forskare på NIDA och också av speciellt
inbjudna forskare. Detta har varit otroligt
utvecklande för mig som doktorand vilket har
lett till att jag vidgat mitt kunskapsområde och
stimulerat mig själv på ett helt nytt sätt.

Egen presentation
På NIDA har jag även fått möjlighet att själv
presentera mitt projekt, vilket var en lärorik
upplevelse. Jag fick mycket fin respons och bra
feedback med förslag på bra framtida experiment. Förutom min intellektuella utveckling
har jag även blivit upplärd i flera nya metoder
som inte är etablerade i min forskargrupp
hemma. Många av metoderna har tagits fram
av forskare på NIDA, och att då bli upplärd av
dem har givit mig unika kunskaper.
Under min tid på NIDA har jag även skapat
många nya kontakter med forskare som
har kompetenser i olika discipliner inom
beroendeområdet. Detta är både givande för
mitt doktorandprojekt och för min fortsatta
forskningskarriär.
Så sammanfattningsvis har min vistelse på
NIDA bara varit positiv och gett mig massa
ny kunskap, inspiration och idéer. Stort tack
för föreningens finansiella stöd till
denna resa.

Ida Fredriksson har dessutom tilldelats det fina Jörgen Engel-stipendiet 2015 för sin mycket förtjänstfulla forskning som hon publicerat i
internatiell tidskrift.

Ida Fredriksson

Övriga stipendier som
föreningen delar ut
MediaDiplomet utdelas årligen till den
som styrelsen vid omröstning utser. Valet
grundar sig på person eller institution som
på ett förtjänstfullt sätt med engagemang
under senare tid spridit kunskap inom vårt
område till grupper som vi som förening
med svårighet når ut till.
Jörgen Engel Stipendium (10 000) utdelas
också årligen till den forskare som har
sitt vetenskapliga arbete knutet till svensk
akademisk institution och som under
föregående kalenderår i en internationell
refereegranskad tidskrift publicerat den
originalartikel inom området beroendeforskning som varit av högsta kvalitet. Stipendiet
bekostas av Indivior och Abcur.
Nordic Drugs stora pris (50 000) utdelas
årligen för att belöna upptäckter eller arbete som på olika sätt bidrar till bättre vård
och behandling av patienter med opiat/
opioidberoende i Sverige. En stipendiekommitté från SfB och NordicDrugs utser
stipendiat. Stipendiet bekostas av Nordic
Drugs.
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Styrelsemöte i februari 2016

Läkemedelsverket:

Vi hör av oss – via mail!

läkemedelsbehandling av ADHD

I

Under senare år har antalet barn, ungdomar och vuxna i Sverige som fått diagnosen adhd (attention deficit hyperactivity
disorder – uppmärksamhetsstörning/
hyperaktivitet) ökat. I takt med detta
har alltfler patienter fått läkemedel mot
ADHD. Ny forskning, nya läkemedel
och utökade indikationer har tillkommit,
varför den tidigare behandlingsrekommendationen nu har uppdaterats.

år börjar föreningen skicka ut meddelanden, anmodan att betala medlemsavgift,
flagga upp för Bulletin när nytt nummer
ligger på hemsidan, augustimötet mm.
Det är en service som styrelsen hoppas ska
uppskattas. Inte minst av vår kassör eftersom
det har varit lite dålig uppslutning med inbetalning av den årliga medlemsavgiften på 150
kronor – den lägsta som alla föreningar inom
Sällskapet har.
Två för vårt område viktiga remisser är besvarade – dels om sprutbyte, dels om spelberoende (se sidan 16).
Vid februarimötet fastslogs ämne för årets
augustikonferens. Huvudrubriken blir Tärningen är kastad. Mötet ska i huvudsak handla
om spelberoende men det kommer även att
finnas utrymme för en översikt över non-substance dependence (se sidan 11). I år, som alla
föregående år, kommer föreningen att inbjuda
en internationell storhet inom området.

En arbetsgrupp inom föreningen håller på
att fördjupa sig i kursutveckling och målbeskrivning inför specialistbehörighet i beroendesjukdomar. Det finns anledning att under
året återkomma med delrapporter. Styrelsen
har för avsikt att tillsammans med arbetsgruppen ha en heldags brain-storming kring
innehåll och utformning. Det är en grannlaga
uppgift att skapa en helt ny specialisering.
Styrelsen får numera regelbunden rapportering från SBR – Svenskt BeroendeRegister.
Vår förening är även involverad i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling
av affektiv sjukdom och ångestsyndrom vid
samtidig förekomst av substanssyndrom.
Så snart protokollet från styrelsemötet den 5
februari är justerat kommer det att finnas i sin
helhet på vår hemsida.

Denna uppdaterade behandlingsrekommendation bygger på dokumentation som utgjort
grunden för läkemedlens godkännande,
vilket avspeglas i läkemedelsmonografier och
produktresuméer. Rekommendationen baseras
också på publicerade studier, publicerade kunskapsdokument såsom SBU-rapporten nr 217
och Socialstyrelsens beslutsstöd, samt expertgruppens samlade erfarenhet av behandling av
barn, ungdomar och vuxna med adhd.
www.lakemedelsverket.se

Nordic Drugs Stora Pris
Ett stipendium á 50.000 kronor.

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.

Med vänliga hälsningar
/Stipendiekommittén

S1462-1410

Välkomna!
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Naiva föräldrar
har noll koll

Tre synnerligen ”sakkunniga” forskare inom området
har på DN Debatt 20160403 hävdat att Socialstyrelsen i sin analys av ökningen av antalet narkotikarelaterade dödsfall mörkar den verkliga sanningen.
Socialstyrelsen menar att deras analys visar att den förmodade ökningen av narkotikarelaterade dödsfall som vi sett i Sverige sedan 2006
huvudsakligen kan förklaras av fler och förbättrade rättsmedicinska
analyser, hur dödsorsaksintyg registreras och kodas samt förändringar
där vissa läkemedel tillkommer och andra fasas ut.
De tre forskarna, Anna Fugelstad, Lars Age Johansson och Ingemar
Thiblin, förtydligar att det inte går att utläsa denna tolkning av de
registerunderlag som Socialstyrelsen refererar till i den kraftigt ökade
dödligheten till följd av narkotika. Ökningen är hela 30 procent vid
jämförelse mellan åren 2014 och 2015. Det är det ökade missbruket av
opioider som ligger bakom och i debattartikeln menar de tre att de får
intrycket av att Socialstyrelsen vill tona ned risken att vi står inför ett
allvarligt hälsoproblem som påminner om den opioidepidemi vi ser i
USA.
Det finns naturligtvis nyanser i Socialstyrelsens redovisning (på
uppdrag av Regeringen). Exempelvis menar man att analysen av dödsorsaksintygen pekar på ett omfattande blandmissbruk. Hos merparten
av dem som avlidit förekom minst två substanser, främst opioider i
kombination med bensodiazepiner.
– En annan mindre, men ökande, del av dödsfallen sker till följd
av nya psykoaktiva substanser, så kallade nätdroger som säljs och
marknadsförs på internet innan de narkotikaklassas och ersätts av nya
substanser, säger Bengt Danielsson, medicinskt sakkunnig i läkemedelsfrågor vid Socialstyrelsen.

Den amerikanska situationen
Bakgrunden till forskargruppens inlägg i DN Debatt är att USA står
inför en mycket allvarlig ökning av antalet heroinmissbrukare och här
sätter man den dramatiskt ökade dödligheten helt i samband med det
ökade missbruket. Heroinmissbruket har under den senaste tioårsperioden ökat med 63 procent. Dödligheten har mellan 2002 och 2013
ökat med 286 procent. I antal var det mer än 8 200 individer som avled
till följd av heroinrelaterad överdos under 2013. Bland andra har Hillary Clinton kallat heroin- och metamfetaminmissbruket som en ”tyst
epidemi”.
Det är denna utveckling som forskargruppen ser att aktuella data
gällande narkotikarelaterad död i första hand återspeglar.
www.dn.se/debatt/20160403
www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/mangaorsakerbakomnarkotikadoden
www.time.com/3946904/heroin-epidemic/

Adressändring
Du glömmer väl inte att meddela föreningen när
Du byter adress?
bengt.sternebring@svenskberoendemedicin.se

Jonas Berge har i sin avhandling från 2015 fokuserat
på substansmissbruk i tonåren och vilka konsekvenser det kan få senare i livet men också föräldrarollens
betydelse. Det är två centrala arbeten i avhandlingen
som ger viktig bakgrund och insikt i de ungas missbrukssituation.
En viktig slutsats av arbetena är att tidigt (tonåren och tidig vuxenålder) intag av beroendeframkallande droger har stor betydelse för en
senare utveckling av missbruk och beroende.
Föräldrarollen kan indelas i tre förhållningssätt: auktoritära, tillåtande och försumliga. Den auktoritära med regler och krav har i tidigare
studier visat sig skydda bäst mot att börja använda tobak, alkohol och
droger. Ser man på denna föräldraroll i ett längre tidsperspektiv som i
Berges arbete är ”skyddet” mycket begränsat. Det omfattande materialet
i denna undersökning visar att ingen av föräldramodellerna har någon
större betydelse för ungdomarnas debut och omfattning av drogintag.
I ett arbete som syftade till att utvärdera effekten av evidensbaserade
förebyggande insatser deltog 1400 ungdomar från 21 högstadieskolor i
Sverige. Eleverna följdes från 7:e till 9:e klass. En del av undersökningen var att undersöka hur mycket föräldrarna vet om sina barns intag
av tobak, alkohol och narkotika. Ju högre upp i klasserna, desto fler
föräldrar hade kännedom om sina telningars intag. Dock var det endast
tjugosex procent av föräldrarna till elever i nionde klass som kände till
att deras son eller dotter varit berusade av alkohol; motsvarande för
sjundeklassare var det än mer anmärkningsvärt: endast fem procent av
föräldrarna hade kunskap om att deras barn varit berusat. Det vill säga,
föräldrarna hade egentligen noll koll!
Med utgångspunkt från denna avhandlings arbeten måste sammanfattningen bli att svenska föräldrar, till skillnad från flera andra europeiska länders, till barn i högstadieåldern har mycket dålig kännedom om
sina barns erfarenheter av tobak, alkohol och narkotika.
Bästa sättet att få sina barn att i ungdomsåren avstå från tobak, alkohol och narkotika är att föräldrarna själva är ett gott föredöme i vilket
ingår att inte bjuda ungdomarna på alkohol.
Berge J, et al. Parental awareness of substance use among adolescents in
a junior high school sample. J Drug Issues 2015;45(3):263-78
Berge J, et al. The Role of Parenting Styles in Adolescent Substance Use:
Results from a Swedish Longitudinal Cohort Study. Avhandling (Jonas
Berge: Substance use in adolescents and young adults, Lunds universitet
2015
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INBJUDAN årets augustikonferens i Göteborg

Tärningen är kastad!

SPELBEROENDE
Svensk förening för Beroendemedicin anordnar en endagarskonferens om spelberoende men också med en överblick
över beroende som inte är substansrelaterad. Föreläsare och
paneldeltagare är ledande nationell och internationell
expertis inom kunskapsområdet.
Föreläsare är
— Jeffrey Derevensky
Dr. Derevensky, is a Professor in School/Applied Child Psychology and Professor,
Department of Psychiatry at McGill University, is Co-Director of the International
Centre for Youth Gambling problems and High-Risk Behaviors, and holds multiple
adjunct appointments at several universities. He is an internationally recognized
scholar in the area of adolescent risky behaviours and gambling. He has been the
author or co-author of three books, over 40 book chapters, in excess of 100 peerreviewed scientific papers, and has been the keynote speaker and has presented
over 200 presentations at national and international conferences.

Program 26 augusti
Moderator: Åsa Magnusson

09.00 – 10.00

VÄLKOMMEN, REGISTRERING

FÖRENINGENS STIPENDIEPRISUTDELNING
10.00 – 10.30 JÖRGEN ENGEL-STIPENDIET
Utdelning och kort presentation av årets
pristagare

— Frida Fröberg
Frida Fröberg är legitimerad psykolog och har arbetat med ungdomar med beroende, framför allt spelproblem. År 2015 doktorerade hon vid Karolinska Institutet
med en unik avhandling om ungas spelproblem. Avhandlingen belyser spel om
pengar bland unga i Sverige, ur olika aspekter. Hon arbetar nu som utredare på
Folkhälsomyndigheten.

10.30 - 11.00

— Kent Nilsson
Kent Nilsson har en professorur knuten till Uppsala universitet. Han är verksam vid
Centrum för klinisk forskning (Uppsala universitet och Landstinget Västmanland) i
Västerås. Forskningen är tvärvetenskaplig och inriktad på biologiska och miljömässiga förklaringsmodeller, främst gen- miljöinteraktion i relation till alkohol och
drogbruk samt kopplingar till personlighet, kriminalitet och psykiatriska tillstånd.
Kent Nilsson har varit sakkunnig i SBU:s arbete med evidensstödet för psykologiska
behandlingar och läkemedelsbehandlingar vid spelberoende och spelproblem. Hans
forskargrupp bedriver sedan flera år tillbaka forskning inom både problemspelande
med pengar och dataspelsberoende.

SPELBEROENDE
11.00 - 11.15 ANDERS HÅKANSSON
Introduktion

— Anders Håkansson
Anders Håkansson är läkare, docent och universitetslektor i beroendemedicin vid
Lunds universitet. Han är enhetschef för Beroendecentrum Klinisk forskningsenhet
i Malmö och leder forskargruppen i beroendemedicin vid Vetenskapscentrum för
klinisk psykiatri och Lunds universitet. Anders forskning har en bred inriktning mot
alkohol-, narkotika- och spelberoende med fokus på preventiva åtgärder för att
förhindra spelberoende.

13.30 – 14.15 FRIDA FRÖBERG
Problemspelande bland unga kvinnor och
män i Sverige

NORDIC DRUGS
STORA PRIS
Utdelning och kort presentation av årets
pristagare
Moderator: Anders Håkansson

11.15 – 12.30 JEFFREY DEREVENSKY
Gambling disorder in adults and adolescents
today — where do we go from here?
12.30 – 13.30

14.15 – 15.00 KENT NILSSON
Evidensbaserad behandling av spelberoende:
Vilka metoder fungerar?
15.00 – 15.30

Seminariedag: 26 augusti 2016 i Göteborg
Plats: Wallenbergs konferenscentrum, Medicinaregatan 20A.
Tid: 09.00 - 16.30
Kostnad (inklusive förmiddags- och eftermiddagskaffe/frukt och lunch):
Medlemmar i Svensk förening för Beroendemedicin: 500 SEK
Medlemmar i Svensk Psykiatrisk Förening: 500 SEK
Övriga: 750 SEK

LUNCH

KAFFEPAUS

15.30 – 16.15 ANDERS HÅKANSSON
Vad kan man bli beroende av egentligen?
Vetenskapligt stöd för spelberoende och potentiella beteendeberoenden

Anmäl dig direkt via vår hemsida
www.svenskberoendemedicin.se
Du får faktura på avgiften.
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Det var här det började
Under två intensiva halvdagar i april firades Uppsala
Metadonprograms 50-årsjubileum.
Mötet öppnades och deltagarna hälsades välkomna av Fred Nyberg,
U-FOLD Uppsala universitet, som arrangerat jubileumsprogrammet samt
Gunilla Svedström, verksamhetschef Psykiatri Akademiska sjukhuset. Lars
Gunne själv, via en förinspelad intervju, stod för introduktionen till dagen.
Gunne var även på plats i auditoriet och fick motta uppvaktning med blommor och applåder för sin livsgärning. I den förinspelade intervjun berättade
han om hur själva starten av Metadonprogrammet gick till. Han kämpade i
motvind men drevs vidare av sitt engagemang för patienterna och sin kunskap om att substitutionsbehandling räddar liv. Intervjun kan ses via www.
ufold.uu.se.

Mary Jeanne Kreek

handspreparat har under den tiden skiftat från
kodein till tramadol och andra handsval från
Lars-Håkan Nilsson kom med perspektiv från
Den andra dagen inleddes med att vi fick ta del ketobemidon till oxykodon, andelen som injicerar sitt smärtstillande läkemedel har sjunkit.
Kriminalvården. Han presenterade en del siff- av ett europeiskt perspektiv på substitutionsI den studie Rhodin genomfört 2015 visade
ror som bakgrund till att förstå populationen
behandling men även våra nordiska grannars
sig psykiatrisk samsjuklighet vara vanlig, ca
inom Kriminalvården. 30% egenrapporterar
perspektiv samt med avslutande kommentar
75% för depression och ångestsyndrom, och
att de använder narkotika, 20% alkohol. Dödfrån Mary Jeanne Kreek, USA. Sammanfattomkring en tredjedel hade tidigare beroendeligheten är hög, 3,8% vid en 5-års uppföljning, ningsvis kan man säga att det finns en stor
sjukdom, främst alkohol och bensodiazepiner.
>70% dör till följd av missbruk, olyckor eller
variation i tillgänglighet till behandling och
i suicid. 63% återkommer till Kriminalvården
vilket preparat som används. Länder med hög Tobias Eriksson, Akademiska sjukhuset,
pratade kring problematiken med blandmissinom 2 år. Sammanfattningsvis har vi allt
restriktivitet har en låg dödlighet relaterad
bruk. Blandberoende är vanligt och hur kan vi
att vinna på att ägna tid åt diagnostik och
till Metadon men en hög heroinrelaterad
hjälpa våra patienter på bästa sätt med detta
behandling, inklusive opiatsubstitution, av
dödlighet och motsvarande förhållande gälutan repressiva handlingar men med bibehåldenna grupp.
ler vid liberala substitutionsprogram. Mary
len patientsäkerhet i fokus. Våra patienter har
Jeanne Kreek konstaterade att Sverige halkat
Agneta Öjehagen, Lunds universitet, berätofta en komplex problematik där det förutom
eft
er
på
hennes
lista
över
länder
med
god
tade att det finns ganska lite forskning kring
blandberoende även är vanligt med psykiatrisk
substitutionsvård.
Högt
på
hennes
lista
fanns
psykiatrisk samsjuklighet just vid metadonbesamsjuklighet.
istället
Iran
och
Israel
med
hög
tillgänglighet
handling. En review (Rosen et al, 2011) visade
till substitutionsbehandling och möjlighet
Anders Hammarberg, Beroendecentrum
på varierande förekomst; 24-57% gällande
Stockholm, presenterade siffror och erfarendepression och ångestsyndrom. Samsjuklighet till att få behandling även i fängelse. I USA är
missas och diagnostiken försvåras av biologis- användningen av opioidläkemedel, förskrivna heter från deras sprututbytesprogram. 2000
eller illegala, ett växande problem. Varje
individer med injektionsmissbruk, vanligaste
ka, psykologiska och sociala konsekvenser av
timme dör 3 människor i USA pga. opioidöhuvuddrog var amfetamin (46,6%) och heroin
missbruket. Psykiatrisk samsjuklighet ställer
verdos. Kreeks budskap var; prevent (minska
(33%). Preliminära data visar att riskbeteende
krav på samordning som ibland är svårt att
förskrivning av opioider), reduce (LARO) och minskar under deltagande i programmet vid
tillgodose.
reverse (Naloxon).
uppföljning efter 12 respektive 18 månader.
Stephan Stenmark, smittskyddsenheten VäsSjälvrapporterat minskade förekomsten av
terbottens läns landsting pratade om hepatit
Behandling och bemötande
allvarliga infektioner. Livskvaliteten ökade
C. I Sverige har vi ca 2000 nya fall/år. De nya
Smärtläkare Annika Rhodin vid Akademiska
mätt med EQ-50. Vid intervjuer framförde
antivirala läkemedlen är effektiva och har
sjukhuset talade om Metadonbehandling av
deltagare i programmet särskilt bemötande
mycket få biverkningar. Pågående missbruk
smärtpatienter, där det i Uppsala finns ett väl- som en viktig faktor varför man deltog i proär ej kontraindikation. Fler bör få behandling,
etablerat samarbete mellan Smärtkliniken och gramverksamheten.
samarbete behöver upprättas mellan infekLARO. Både kronisk smärta och beroendeSammanfattningsvis två givande halvdationskliniker och beroendevård, kriminalvård
sjukdom är folksjukdomar. De senaste 25 åren gar med intressanta föredrag men inte minst
m.fl.
har man kunnat se en ökande förskrivning av
möjlighet till att utbyta erfarenheter. Jag tror
Lars Gunne fick Svenska Brukarföreningens
opioider och smärtpatienter som ställs om till
årliga brukarvänspris 2003. Berne Stålenkrantz, substitutionsbehandling är en växande patient- de flesta lämnade med inspiration till fortsatt
ordförande i Svenska brukarföreningen, var på grupp. Rhodin har följt utvecklingen för denna samarbete och samverkan i syfte till att erbjuda
den bästa tänkbara vården till en utsatt och
plats och läste upp motivationen till priset.
patientgrupp under många år men visade
komplex patientgrupp.
jämförande siffror från 2006 och 2015. Första

Metadonbehandling ur olika
perspektiv

Metadonbehandling i Norden –
dagsaktuella utmaningar

Karin Stolare
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Kaffe och choklad – välsignelse för
lever och hjärna?
Det är dags att omvärdera kaffe?
Kaffe har sedan länge ansetts vara en drog som tillskrivs många
sjukdomstillstånd som exempelvis hjärtsjukdom och cancer. Senare års forskning börjar omvärdera drycken även om det fortfarande finns ”hälsoprofeter” som ihärdigt framhåller farligheten.

Det

finns forskning som
fortfarande stödjer
svåra negativa följder
vid hög konsumtion av starkt kaffe (typ espresso): kan ge lätt
stegring av kolesterol. Det finns också studier
som menar att individer med en specifik och
ganska vanligen genetisk mutation som leder
till förlångsammad nedbrytning av kaffein har
ökad risk för hjärtsjukdom. Det finns studier
som talar för att ofiltrerat kaffe kan bidra till
utvecklingen av reumatism.

Pharmacology & Therapeutics
2016). Det är en meta-analysstudie i vilken man systematiskt gått
igenom alla studier fram till 2015
beträffande sambandet mellan
intag av kaffe och levercirrhos.
Slutsatsen blev att allt talar för att
ett ökat intag av kaffe ökar risken
för utveckling av skrumplever.

Omvärderingen av kaffe i stort beror på
att tidigare studier inte tog hänsyn till andra
möjliga livsstilsfakta som framför allt rökning
och fysisk inaktivitet, vilka säges vara vanligt
förekommande bland kaffedrickarna.

Om vi bortser från direkta sjukdomsrisker
av högre dignitet finns vissa problem med
kaffedrickande. Att börja dagen med en kopp
kaffe kan leda till en kraftig ökning av saltsyra
(HCl) som gör att det blir sämre respons när
väl den senare under dagen intagna maten
kommer ned i tarmsystemet och försämrar
digestionen. Den på kaffe följande syraproduktionen kan leda till att den övre magmunssfinktern slappas och leder till sura uppstötningar.

Senare års studier visar på positiva effekter av kaffe på sjukdomar som Parkinsons
sjukdom, diabetes av typ II, leversjukdomar
inklusive levercancer. Kaffe tycks även öka
inlärningsfunktionerna inklusive korttidsminnet och minska risken för depression. Att kaffe
skulle leda till förhöjt blodtryck och hjärtinfarkt har enligt senare tids studier tonats ner
rejält.

Hur många koppar per dag
är hälsosamt?

Lite försiktighet kanske
inte skadar

Ett överdrivet kaffedrickande kan också leda
till en ökad peristaltik, d.v.s. kaffe fungerar
som ett laxativum (kan vara bra, men inte alltid). Likaså kan många koppar kaffe leda till en
ökad frisläppning av stresshormonen cortisol,
adrenalin och noradrenalin.

En koreansk studie framhåller att ett moderat intag av kaffe sänker tilltäppning av de arteriella blodkärlen och sålunda minskar risken
för hjärt-kärlsjukdom. De i studien som drack
3 – 4 koppar kaffe om dagen hade minskad
kalkinlagring i de koronara artärerna.

Utan att förstora dessa ”kemiska” problem
kan det kanske vara rimligt att konstatera att
måttlighet är bäst, precis som med det mesta
här i livet.

Från USA och nationella forskningsinstitutet NIH kommer en stor sammanställning hur
kaffe och té påverkar risken för att utveckla
en leversjukdom. Forskarna har under 19 år
följt närmare 10 000 patienter, som drack allt
från inget kaffe/té alls till 16 koppar per dag.
Slutsatsen som drogs var att de som drack mer
än två koppar per dag halverade risken för
kronisk leversjukdom (Ruhl CE, et al. Gastroenterology. 2005 Dec;129(6):1928-36.

Från New York har man går igenom data
från en gammal studie och funnit att chokladintag är positivt för framför allt hjärnan.
Nu är det ingen direkt nyhet att choklad är
”nyttigt” – sedan lång tid har sägnen sagt att
choklad är bra som febernedsättande medel,
bra mot diarré och impotens men också att en
eller annan chokladpralin gynnar tillflödet av
bröstmjölk, förbättrar sömnen och tandhygienen(!). Det finns ingen vetenskap som stöttar
dessa folkliga påståenden, ej heller påståenden
om att choklad minskar risken för stroke.

Den allra senaste forskningsrapporten
kommer från universitetet i Southampton,
Storbritannien (Kennedy DJ, et al. Alimentary

Choklad: gammal studie som ny

Vad den nygamla studien dock visar är att ju
större chokladintag desto mer positiva resultat

fick försökspersonerna i tester som resulterade i ett bättre visuellt-spatialt minne, bättre
organisationsförmåga, bättre arbetsminne och
abstrakt tänkande liksom bättre överblicksförmåga.
Forskarna konkluderar att regelbundet intag
av choklad skyddar mot åldrandets försämrade
förmåga till inlärning.
Crichton GE, et al. Chocolate intake is associated with
better cognitive function: the Maine-Syracuse Longitudinal Study. Appetite. 2016.
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Kompetenscenter för barn och ungdomar
som riskerar skador pga alkoholoch drogexponering under fostertiden
Den 7 april anordnades i Stockholm, med stöd av Systembolaget, ett seminarium kring
behovet av ett kompetenscentrum för barn som exponerats för alkohol och droger under
fostertiden. Det är Socialstyrelsen som givit i uppdrag åt Sachsska barnsjukhuset i Stockholm att utreda frågan. Barnläkare Ihsan Sarman, och psykolog David Edfelt, har genomfört den proffsiga utredningen och var också värdar för detta diskussionsseminarium med
inbjudna från beroendevården, barnsjuksvården, mödravården, habiliteringen, socialstyresen m.fl.

B

akgrunden är, enligt rapporten, att
Socialstyrelsen redan 2007 konstaterade att ” special-destinerade
resurser och långsiktighet i arbetet”
saknas för gravida kvinnor med missbruk/
beroende, samt för de barn som riskerar
skador efter att ha exponerats för alkohol och/
eller droger under fostertiden. Socialstyrelsen
konstaterade 2014 att läget inte nämnvärt
hade förbättrats och att inga nya initiativ tagits
för att förbättra situationen för denna utsatta
grupp.
I både Danmark och Norge pågår redan ett
mer omfattande arbete med att öka kunskapen om och stödet till dessa barn och deras
familjer. I Sverige finns specialistmödravård
för kvinnor med substansbrukssyndrom i
Stockholm, Malmö och Göteborg. I Stockholm
och Göteborg även BVC, som följer barnen
under deras första år.
Utredarna Ihsan Sarman och David Edfelt
presenterade iden om ett kompetenscenter
för att utveckla upptäckt, prevention, stöd
och behandling för familjerna till barn med
toxisk påverkan av alkohol och droger under
fosterlivet. Centret ska dessutom arbeta med
forskning, utveckling och utbildning och ett
samarbete med bland annat Centre for Health
Equity Studies (CHESS) och Center of Neurodevelopmental disorders at Karolinska Institutet (KIND) planeras. Tanken är att centret ska
”öka livskvaliteten för barnet, genom stöd och
behandling till vårdnadshavarna”, men även
till andra verksamheter som kommer i kontakt
med barnen (förskola, skola etc.). Det ovanliga
med förslaget i ett internationellt perspektiv,
är att det omfattar både tidigt uppfångande av
familjerna via högspecialiserad mödravård,
samt barnhälsovård och utredning/diagnostik
av barn och ungdomar med toxisk påverkan
under fosterlivet. Höga ambitioner således!
Delar av förmiddagen ägnades också åt att
diskutera upplägget. De medverkande gav
utredarna återkoppling på förslaget. Fördelar,
men också risker med upplägget lades fram.
En farhåga var att resurserna enbart skulle

räcka till utredning,
men inte behandling.
Betydelsen av samverkan med andra aktörer,
till exempel socialtjänsten och habiliteringen poängterades.
Erfarenheter av hur
svårt och frustrerande
sådan samverkan kan
vara diskuterades, men
det påpekades även
att det finns lagstöd
för samverkan, som
om den följs, kan ge
bra resultat. Frågan
David Edfelt och Ihsan Sarman. Foto: Åsa Magnusson
ställdes också hur man
men ur diskussionen framgick att de flesta såg
skulle tänka kring barn till gravida, som har
barnsjukvården som lämplig huvudman.
beroendeproblem, men som varit drogfria
under själva graviditeten. Dessa familjer kan ju Sammanfattningsvis föreslogs att en pilotha mycket komplexa problem, till exempel so- verksamhet bör startas där forskning och utcial stress och psykisk ohälsa hos föräldrarana veckling knyts till centret, så att man löpande
utan att det finns skador kopplade till direkt
kan utvärdera och utveckla verksamheten
exponering för alkohol och droger under fos- stegvis, eftersom det är omöjligt att från början
terlivet, hos barnet. Skulle denna grupp ha rätt få en klar bild av behoven och hur de ska
till stöd från centret? En annan viktig grupp, är mötas. Förhoppningen från samtliga på mötet
barn som adopterats eller lever med fostervar, att en sådan verksamhet kan komma igång
föräldrar, där man misstänker eller vet att
relativt snart. För att komma igång bör man
de exponerats för alkohol eller droger under
starta utifrån befintliga resurser, till exempel
fostertiden. Dessa familjer har behov av utred- den verksamhet riktad till mödrar, familjer
ning och behandling, men kanske mindre eller och barn som idag bedrivs i samverkan melannat behov av föräldrastöd, än föräldrarna
lan beroendevården och barnsjukvården vid
med beroendesjukdom. I utredarnas beman- Rosenlunds sjukhus i Stockholm.
ningsförslag ingår kompetens från både beÅsa Magnusson
roendevård, mödravård och barnsjukvården,

MediaDiplomet

Du har som medlem i Svensk förening för Beroendemedicin möjlighet att påverka
vem som ska få årets MediaDiplom. Har du förslag på någon som skriver, filmar,
fotograferar, gör TV- eller radioprogram... och tillför bra information inom vårt
område utanför de professionella kanaler vi själva besitter — hör av dig med
förslag och kort motivering före mitten av augusti till
bengt.sternebring@svenskberoendemeidin.se
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Två viktiga remisser
Svebsk förening för Beroendemedicin har fått följande remisser att besvara.

Spelberoende kommer att ligga inom landstinget
Svensk förening för Beroendemedicin anser att det är positivt att rättsläget för behandlings- och
preventionsansvaret klarläggs. Spelberoende patienter har hittills på många håll i landet varit
hänvisade utanför vårdapparaten. I promemorian skrivs att ansvaret för behandling av spelberoende redan ligger inom landstinget, liksom för alla övriga sjukdomstillstånd, i linje med att
tillståndet är en psykiatrisk diagnos bland andra. Detta till trots har ju huvudmannaskapet för
den vården varit synnerligen oklart tidigare, och enbart det aktuella förslaget är ju inte tillräckligt för att en faktisk behandlingsverksamhet för spelberoende verkligen kommer till stånd på
bred front i sjukvården i Sverige. Det är positivt att spelberoende i framtida lagstiftning jämställs
med alkohol- och narkotikaberoende, men det ska understrykas att det är lång väg att gå för att
introducera faktisk spelberoendebehandling i landstingssjukvården, och det aktuella förslaget,
som tar in behandling av spelberoende i socialtjänstlagen, talar snarare emot en bred etablering
av spelberoendebehandling i sjukvården.
Samtidigt som det är positivt att spelberoende
jämställs med beroende av alkohol, narkotika
och läkemedel, så finns det därför skäl att
kommentera huvudmannaskapet för beroendevård i Sverige, därmed även för spelberoende. Den av regeringen tillsatta Missbruksutredningen föreslog (avseende alkohol, läkemedel
och narkotika) att förändra lagstiftningen och
placera huvudmannaskapet för beroendevården i hälso- och sjukvårdens regi, inte hos den
kommunala socialtjänsten. Samtidigt betonades behovet av samverkan mellan huvudmännen. Att hälso- och sjukvården ges ansvaret
för behandlingsinsatser för beroendetillstånd
förminskar inte behovet av sociala stödinsatser
i vissa fall, vilket socialtjänsten skulle ha ett
fortsatt ansvar för. Svensk förening för beroendemedicin instämde då – liksom nu – i detta
förslag till förändring. I likhet med detta är vår
uppfattning även avseende den aktuella remissen att huvudmannaskapet för behandling av
spelberoende bör ligga i hälso- och sjukvården. Den samsjuklighet som föreligger vid
spelberoende är ett av argumenten för detta.
En hög förekomst av affektiva tillstånd, ångesttillstånd och alkohol- och narkotikaberoende
bland spelberoende patienter talar klart för att
införliva den diagnostiken och behandlingen
i samma huvudman som övriga sjukdomstillstånd. Ett annat skäl för att diskutera huvudmannaskapet handlar om de behandlingsmetoder som kan vara aktuella vid spelberoende;
i dag finns ett växande forskningsstöd för KBT
och MI, samt begynnande forskningsdata med
delvis lovande resultat avseende läkemedelsbehandling, men med ett stort vidare forskningsbehov. De metoder som diskuteras är således

metoder som delar av sjukvården är van vid
att tillämpa och utveckla i fråga om andra
psykiatriska tillstånd inklusive andra beroendetillstånd. Samtidigt får det anses otillräckligt
att ansvaret endast för spelberoende flyttas till
hälso- och sjukvården, om inte också behandlingen av substansberoende gör det.
Det finns skäl att kommentera den flora av
begrepp som används i dokumentet för att
beteckna det tillstånd som avses. På många
ställen, inklusive i rubriken, står det ”spelmissbruk”, som i vetenskapliga och många kliniska
och policy-sammanhang framstår som ålderdomligt, och framför allt inte i linje med
sedvanligt språkbruk på området eller faktiska
diagnosbeteckningar. Detta kommenteras i
viss mån också i själva promemorian och man
får förstå begreppet spelmissbruk utifrån socialtjänstlagens beteckning om övriga missbruk
(liksom t ex LVM-lagstiftningens ordalydelse).
Dock är numera begreppet ”missbruk” avfört
från såväl ICD-systemet för sjukdomsklassifikation, liksom från DSM-systemet. I den
internationella forskningslitteraturen rekommenderar nu redaktörerna för alla vetenskapliga tidskrifter inom beroendeområdet att
begreppet missbruk ska undvikas.
Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds
2015:48)

Det finns inga rimliga argument
för att kommunerna ska ha vetorätt mot medicinsk verksamhet
I denna promemoria ges en aktuell lägesbeskrivning och en rad förslag som syftar till
att förbättra tillgängligheten till sprututbyten
i Sverige. Inom Svensk förening för Beroendemedicin instämmer vi i promemorians
problembeskrivning: det är olyckligt att
sprututbyten trots gott vetenskapligt stöd och
positiva lokala erfarenheter inte fått en bredare
spridning i Sverige. Förslagen till ändringar i
regelverket är väl underbyggda med referenser
till både Missbruksutredningen och andra
aktuella vetenskapliga översikter. För- och
nackdelar med varje förslag blir belysta på
ett klargörande sätt. Sammanfattningsvis
välkomnar vi därför de flesta av förslagen som
läggs fram, vilka skulle förbättra förutsättningarna för sprututbytesverksamheter i Sverige.
Nedan kommenterar vi några punkter
separat:
Förslaget om att landstingen självständigt
ska kunna ansöka om tillstånd för att bedriva
sprututbyte är utmärkt och högst angeläget.
Sprututbyten är medicinska verksamheter som
drivs av landstingen, framför allt i syfte att
minska smittsamma infektioner. Det finns inga
rimliga argument för att kommunerna ska ha
vetorätt mot verksamheter av sådan typ.
Förslaget om att behålla kravet på att de som
utnyttjar sprututbytet måste vara bosatta inom
det aktuella landstinget anser vi vara olyckligt.
Det är sant att sprututbytena kan fungera som
länk till den ordinarie vården, men det är
knappast något skäl för att utestänga utomlänspatienter från verksamheten.
Sänkningen av åldersgränsen från 20 till 18
år är angelägen, med tanke på att injektionsdebut och spridning av hepatit C ofta sker innan
20 års ålder. Vi instämmer i promemorians
bedömning att denna ändring är helt förenlig
med nuvarande lagstiftning och praxis inom
socialtjänst och sjukvård. Inget talar för att en
sänkt åldersgräns skulle ha några negativa effekter; tvärtom skulle det innebära en möjlighet till tidigare kontakt med unga vuxna som
injicerar droger.
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
(Ds 2015:56)

Båda remisserna är besvarade efter konsultationer inom styrelsen för
Svensk förening för Beroendemedicin. Önskar du läsa remissvaren i sin
helhet, maila redaktören.
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Rekommenderat 1:a handsval vid
läkemedelsassisterad behandling
för opiat och opioid beroende1

SUBOXONE (BUPRENORFIN OCH NALOXON I FÖRHÅLLANDET 4:1) Sublinguala resoribletter, 2 mg/0,5 mg samt 8 mg/2 mg.
N07BC51. Receptbelagt läkemedel. Särskild receptblankett krävs. F.
INDIKATION: Substitutionsbehandling 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. Samtidig administrering av opioidantagonister (naltrexon, nalmefen) vid
behandling av alkohol- eller opioidberoende. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET: Risk för felanvändning, missbruk och diversion föreligger. Dödsfall
har även rapporterats i samband med intag tillsammans med buprenorﬁn och andra centralt dämpande substanser som alkohol eller andra opioider.
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 deras förmåga att utföra sådana aktiviteter.

Indivior UK Limited, 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Storbritannien.
Tel: +800 270 81 901 E-post: PatientSafetyRoW@indivior.com
Baserad på produktresumé från juli 2015

RISK FÖR TILLVÄNJNING FÖRELIGGER. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET VID FÖRSKRIVNING AV DETTA LÄKEMEDEL.

1. Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, Stöd för styrning och ledning, 2015, s.44 och 46

För övriga frågar kontakta +46 8 692 6544

SBX-BN-SEP-1007-1508)

För ytterligare information och pris se: www.fass.se
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Erbjud dina patienter
en Paus!

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.

Beställ ...
B

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

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.

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

ANT-1040-April 2015

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

BULLETIN

Indien
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, CMCsjukhuset (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 hembesök mm), em till Jawadi hills, en timmas resa (om vi får tillstånd; protected area).
Isolerat bergsområde med stambefolkning - med omfattande alkoholproblem

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

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 Ranganathan; 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 flygplatsen (ca 5 mil); åter till Sverige

Kostnad ca 16 000 kr som inkluderar reguljärflyg, enkla men bra hotell, alla transporter i Indien.
Förfrågningar och anmäl till Sven Andréasson@gmail.com;
Anmälningsavgiften (1 500 kr) sätts in på Beroendemedicinska föreningens giro 55 34 02 - 9. Anmälningsavgiften
är ej återbetalningsbar eftersom det eftertraktade strandhotellet i Mahabalipuram måste bokas tidigt (http://www.idealresort.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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