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”Idag konsumerar vi mer narkotika per 
invånare än vi har gjort tidigare.” 

Ulf Guttormsson, CAN i Dagens Nyheter
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utkommer 
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endast i 
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Dags att komma till 
beslut efter 
20 år med 
utredningar
Gerhard Larsson kommenterar Svensk 
förening för Beroendemedicins inlägg i 
DNdebatt. 
SfB: Socialutskottet har enhälligt beslutat 
att narkotikapolitiken ska utredas, men 
socialminister Lena Hallengren (S) fast-
slog snabbt att avkriminalisering av eget 
bruk inte ska omfattas av den kommande 
utredningen. Detta är ett allvarligt miss-
tag. Se sidan 21.
Läs hela debattinlägget i DNdebatt 202022.

Foto Sternebring

Coronopandemin påverkar även 
årets arrangemang

planerar vi kunna genomföra under våren 2021

fl yttar vi fram ett år och planeras till 
23 oktober 2021



BULLETIN 2

Ordförande
Åsa Magnusson

Korrespondens
Cathrine Rönnbäck

cathrine@svenskberoendemedicin.se

Ekonomi
Gulber Asanovska

Medlemsansvarig
Bengt Sternebring

bengt@svenskberoendemedicin.se

Utbildningsutskottet
Karin Stolare (föredragande)

Vetenskapliga utskottet
Martin O Olsson (föredragande)

Forskning/konferenser
Markus Heilig (föredragande)

Bulletin/hemsida
Bengt Sternebring (redaktör)

bengt@svenskberoendemedicin.se 

Svensk förening för Beroendemedicin

BULLETIN
Redaktör: Bengt Sternebring 
bengt.sternebring@svenskberoendemedicin.se
Annonser: Camilla Stjernholm
camilla.stjernholm@svenskberoendemedicin.se
Ansv. utgivare: Åsa Magnusson
Tryckeri: Exakta, Malmö
Bulletin är en medlemsskrift för Svensk förening för 
Beroendemedicin. Bulletin utkommer i pappersversion 
årligen i februari, maj och november. En kortare version 
utkommer endast på föreningens hemsida under 
augusti.

Lösenord 2020
På vår hemsida kommer du under året 
att hitta dokument som är avsedda en-
bart för medlemmar. Du avkrävs ibland 

ett lösenord och detta är under 2020
bulle201

Tidskriften BULLETIN är inte kodad

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

Som medlem i föreningen
har du möjlighet att söka vårt Stipendium för fördjupad alkohol- 
och drogkunskap. Du kan använda stipendiet till forskning, studie-
besök, konferens e dyl. Du kan ansöka när som helst under året.

15 000 kronor kan bli dina
Ansökningsreglerna hittar du på vår hemsida www.svenskberoendemedicin.se

Dubbelt upp 2020
Vi delar i år ut två stipendier à 15 000.

”Citatet

There are three things human 
beings are afraid of: death, other 
people, and their own minds.

RD Laing, engelsk psykiater
Efter ett regeringsbeslut 
under mars har 14 nya 
substanser narkotikaklassats. 
Dessa har idag ingen medi-
cinsk användning utan säljes 
nu illegalt via nätet
• 5C-AKB48, 5Cl-AB-PINACA, 
5F-CUMYL-PeGACLONE, CUMYL-
5F-PINACA, MPhP-2201 och 
NM-2201 som tillhör gruppen can-
nabinoider (och tidigare klassats 
som hälsofarliga).

• 5F-ADBICA, 5F-AKB57, 5F-EDMB-
PINACA, CUMYL-CHMGACLONE 
och JWH-022 som också är canna-
binoider och nu direkt klassas som 
narkotika.

• 2-metylacetylfentanyl och tet-
rametylcyklopropylfentanyl som 
tillhör gruppen opioider.

• och alfa-PCYP som tillhör gruppen 
katinoner.

Narkotikaklassade 
substanser

BEGREPP
 —Avkriminalisering innebär att 
bruk och innehav av mindre 
mängder droger inte längre 
skulle vara straffbart.

—Legalisering innebär att bruk, 
innehav och försäljning av droger 
skulle vara tillåtet i olika 
utsträckning.

”Citatet
”Det är långt till helvetet för den 
som inte vill dit”

Tarjei Vesaas
(Norsk författare, 1897-1970)
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1. SPC 2019-04-17

Buprenorfi n frystorkad tablett

Placeras på tungan & löser sig inom 15 sek.1

unimedicpharma.se

Esprano
r

p

Unimedic Esp ann 2020-03-19 03

Läkemedlet är narkotikum enligt Läkemedelsverkets förteckning IV. Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Namn: Espranor (buprenorfi n), ATC-kod N07BC01, Receptbelagt Beredningsform: Frystorkad tablett 2 mg och 8 mg Substans och egenskaper: Buprenorfi n är en partiell opioidagonist/-antagonist som fäster vid receptorerna μ (mu) och κ (kappa) i 

hjärnan Indikation: Substitutionsbehandling för opioidberoende, behandling är avsedd för vuxna och ungdomar (≥ 15 år) som samtyckt till behandling Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Allvarlig 

andningsinsuffi  ciens. Allvarlig leverinsuffi  ciens. Akut alkoholism eller delirium tremens. Varningar och försiktighet: Rekommenderas endast för behandling av opioidberoende. Läkare bör garantera den övergripande behandlingen, beakta risken för 

missbruk och felaktig användning (t.ex. iv-administrering) i synnerhet i början av behandlingen, beakta utlösning av abstinens, används med försiktighet till patienter med astma eller andningsinsuffi  ciens, beakta nedsatt lever- och njurfunktion, kan ge 

upphov till dåsighet, används med försiktighet i åldern 15-18 p.g.a. brist på data, används med försiktighet till patienter med huvudskada, epilepsi, hypotoni, prostatahypertrofi , myxödem, hypotyreos, addisons sjukdom, dysfunktion i gallgången, äldre eller 

försvagade patienter. Interaktioner: Espranor bör inte tas tillsammans med alkoholhaltiga drycker, försiktighet råder vid samtidig administrering av Bensodiazepiner (p.g.a risk för andningsdepression), andra hämmare av det centrala nervsystemet och 

opioidderivat (kombinationen kan öka hämning av centrala nervsystemet), MAO hämmare (kan förstärka eff ekten av opioider), dosjustering kan krävas vid samtidig användning av CYP3A hämmare. Undvik samtidig administrering av Naltrexon Graviditet: 
Kategori C Amning: Grupp III Förmån: Espranor ingår i läkemedelsförmånen med följande begränsning ”subventioneras endast vid övervakad administrering” [TLV 1905/2017] Datum för översyn av produktresumén: 2019.04.17 Innehavare av 
godkännande för försäljning: Ethypharm 194 Bureaux de la Colline Bâtiment D 92213 Saint-Cloud Cedex Frankrike. Läkemedelsföretagets ombud: Unimedic Pharma AB, Tel 010-130 99 50 För fullständig information hänvisas till: www.fass.se
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Bulletiner

Ratt- och drograttfylleri ökar
Under 2019 fattade Transportstyrelsen beslut om att 
återkalla 36 692 körkort vilket är en ökning med 6 
procent jämfört med föregående år då 34 617 körkort 
återkallades. Den största procentuella ökningen sker 
i återkallelsegrund 1 vilket i huvudsak betyder ratt-
fylleri eller drograttfylleri. Ökningen i den kategorin 
var 13,1 procent.

Transportstyrelsen 200127

Narkotikan omsätter miljardbelopp årligen i Sverige och utgör en 
central inkomstkälla för kriminella. Det eskalerande gängvåldet orsakas enligt polisen 
av en allt mer hårdnande konkurrens om pengarna. DN 200202

Nytt tveksamt rekord. Tullen i Södra Sverige har sett en ökning på 850 pro-
cent när det gäller beslagen av opioiden Tramadol. Tullen talar om en opioidepidemi. 
De stora beslagen görs vid Öresundsbron och vid de stora hamnarna. 

I slutet av januari gjordes det största beslaget cannabis på 
20 år. Det skedde i Stockholm efter det att polisen fått samtal 
från en nervös man i 40-årsåldern, som hade ”saker att berätta”. 
Detta ledde till ett tillslag som inhöstade 336 kg hasch och 35 kg 
cannabis. DN200128

Malawi har legaliserat cannabisodlingar för 
medicinskt och industriellt bruk. I likhet med fl era sydafrikanska 
länder. Dock är det förbjudet att använda drogen i berusnings-
syfte. Lesotho och Sydafrika har avkriminaliserat 
cannabis för personligt bruk.

Det fi nns mer än 200 sjukdiagnoser som har ett samband med 
alkoholkonsumtion (Sven Wåhlin, Psykiatrikongressen 2020) 

Fall 1: Åtta människor dog av 
fentanyl som såldes via nätet av två bröder. 
Hovrätten fastställde tingsrättens dom, t o m höj-
de straffet något för den äldre brodern. Domen 
var vållande till annans död. Brodern överklagade 
till Högsta Domstolen, som i april 2020 faststäl-
ler Hovrättens beslut.

Fall 2: En ung man från Motala 
dömdes i mars av Linköpings tingsrätt till 
tre års fängelse och blir dessutom skadestånds-
skyldig till tre av drogintaget avlidna personers 
anhöriga. Beloppet lyder på 280 000 kronor. Det 
var elva personer som avled till följd av ett för 
starkt fentanylintag, men tingsrätten kunde inte 
fälla mannen för fl er än tre. Åklagaren åberopade 
åtal för dråp men tingsrätten avslog och dömde 
mannen för medvetet oaktsamhet. 

En amerikansk studie visar att mer än 90 procent av den legala medicin-
ska marijuanan har för hög halt av THC. För den lindrande effekten vid kronisk smärta 
räcker en THC-halt på 5 procent. Denna halt ger minimala sidoeffekter medan högre 
halter ökar risken betydligt för beroendeutveckling. (Wake Forest School of Medicine 2020).

Mindre vinglas på krogen minskar 
berusningsdrickandet enligt en forskargrupp från Uni-
versity of Cambridge. Ju större glas som vinet serverades i, desto 
mer drack kunden. Glasets storlek gällder inte öl. Ett glas för vin 
bör inte vara större än 250 ml, enligt forskningsrapporten som är 
publicerad i Addiction.

Kroniskt tungt bruk av cannabis i rekreations-
syfte är förknippat med försämrad bilkörning även då föraren 
inte är intoxikerad. Tidig debut av cannabisanvändning är också 
förknippad med stor försämring vid ratten. Resultaten kan rela-
teras till ökad impulsivitet. https://doi.org/10.1016/j.drugalc-

dep.2019.107771

Det går bra för Systembolaget. Årsrapporten 
för 2019 visar på en ökning av försäljnings-
volymen på 1 procent och inkomsterna lite 

mer beroende på förändring i försäljningsandelar 
mellan dryckestyper. Totalt uppgick årets rörelsere-
sultat till 229 miljoner, ett par miljoner mer än 2018.

Den varugrupp som ökade mest var alkoholfritt 
även om totala volymen inte är så stor jämfört med 
de alkoholhaltiga grupperna.

117 andra ”Systembolag” 
är i fara

– Man kan inte agera som om man är 
ett systembolag när man inte är det, 

säger socialminister Lena Hallengren till 

Socialministerna förbereder en lag som 
stoppar näthandeln med viner. E-handeln 
har ökat under senare år och omfattar 
2020 hela 117 företag.

Bakgrunden är en EU-dom från 2007 som tillåter 
distansförsäljning, men nu vill regeringen se om 
denna eft erföljes på rätt sätt. Socialministern hoppas 
på att få med en majoritet i riksdagen. 
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Vad sker när antal kriterier i 
diagnossystemet ökar?

Beroende enligt ICD-10: 
Minst 3 av 6 = 42 möjliga kombinationer

Beroende enligt DSM-IV:  
Minst 3 av 7 = 99 möjliga kombinationer

Substansbruksstörning enligt DSM-5:
Minst 2 av 11 = 2036 möjliga kombinationer

”Moderate+severe” substansbruksstörning 
enligt DSM-5:
Minst 4 av 11 = 1816 möjliga kombinationer

”Severe” substansbruksstörning enligt DSM-5:
Minst 6 av 11 = 1024 möjliga kombinationer

Ökat antal kriterier ger otydlig 
syndrombeskrivning, svårare att 
tolka vad diagnosen står för!

 Professor Arne Gerdner, 
Hälsohögskolan i Jönköping

Lite 
matematik

Riskkonsumtion av alkohol kan ha negativa 
eff ekter på hälsa och successivt ökat intag 
kan leda till beroendediagnos. Det är oklart 
hur riskkonsumtion påverkar behandlingen 
av depression, ångest och stressrelaterade 
hälsoproblem. Riskkonsumenter fi nner vi 
inom stora delar av sjukvården, inte minst 
inom allmänmedicinen.

En studie från Lunds universitet har 
genom olika frågeformulär och tester haft  
som målsättning att undersöka om påverkan 
fi nns och i vilken grad. Inklusionskrite-
rierna var patienter med lätt till moderat 
depression, ångest och mentalt påverkad 
stress. Undersökningsperio den var 12 må-
nader. Närmare tusen patienter deltog.

Jämfört med kontrollgruppen var vid 
studiens början riskkonsumenterna mer 
deprimerade och sänkta mätt med psyko-
logiska funktionstester. Det framkom ingen 
skillnad grupperna emellan beträff ande stress 
och sömn.

Riskkonsumtion hade en negativ påver-
kan på stress men inte övriga parametrar. 
Slutsatsen författarna drar är att det är 
viktigt att ta reda på alkoholvanorna för 
patienter med mentala hälsoproblem eft er-
som riskkonsumtion kan negativt påverka 
behandlingsutfallet.

Riskkonsumtion 
och stress

Spelberoende 
hos fängelse-
kunder
I en publicerad 
rapport visade 
det sig att 16% av 
de intagna (våld- 
o/e sexualbrott)
i fängelse i Västra 
Götalandsregionen 
hade diagnosen 
spelberoende. 
Studien understry-
ker behovet av be-
handlingsinterven-
tion för även denna 
grupp individer.
Widinghoff, C., Berge, 
J., Wallinius, M. et al. 
Gambling Disorder in Male 
Violent Offenders in the 
Prison System: Psychiatric 
and Substance-Related 
Comorbidity. J Gambl 
Stud 35, 485–500 (2019) 
doi:10.1007/s10899-018-
9785-8

Det blir inte klackarna 
i taket

På Balearerna från i år

Myndigheterna på 
Balearerna har trött-
nat på råsupande tu-
rister. Det verkar som 
om det är framför allt 
svenskar, engelsmän 
och tyskar som stört 
friden. Från i år (el-
ler måhända nästa 
år — covid-19)fi nns 
inskränkningar och 
förbud på Playa de 
Palma och Magaluf 
på Mallorca och på 
Portmany på Ibiza. 

All inclusive 
begränsas till 3 alko-
holhaltiga drycker 
(drinkar=ca 12g 
alkohol) per måltid och dag, inga happy hours och ingen 
försäljning av alkohol nattetid. Partybåtar (med ”spritfes-
ter” ombord) får heller inte lägga till vid kajerna på dessa 
alkoholindränkta badorter.

Om lagarna inte eft erlevs väntar dryga böter!

Ett projekt i Vancouver i Kanada under namnet 
MySafe ger heroinberoende tillgång till receptbe-
lagt morfi nderivat (hydromorfon) som är dubbelt 
så starkt som heroin. Att få tabletterna kräver inte 
något läkarbesök (men väl en läkarordination) utan 
det gäller att hitta en automat. Dessa liknar en van-
lig ATM-maskin men istället för pengar kommer 
det ut morfi ntabletter.

Forskningsprojektet har sitt ur-
sprung från University of British 
Columbia som ett led i försöket 
att få ned den skrämmande höga 
dödligheten i överdoser. Tanken 
bakom denna till synes drastiska 
åtgärd är enligt projektansvarige 
professor Mark Tyndall att på ett 
enkelt sätt erbjuda kontrollerade 
preparat istället för illegala inköp 
av okända fenatylversioner. 

The Guardian 2020  

Morfi nautomat i 
Vancouver

Interpols 
PANGEA jagar 
droger

Den globala polisor-
ganisationen Interpol 
har sedan 2015 haft 
en vecka årligen då 
man gjort tillslag 
tillsammans med 
nationella polis- och 
tullorganisationer.
Sverige deltar varje 
år.

Det är 153 länder 
som deltar i vecko-
operationen.

Hittills har man 
beslagtagit 105 mil-
joner droger, stängt 
ner 82 000 drog-
sajter och arresterat 
3 000 individer.
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Svensk förening för 
Beroendemedicin har i 

coronatider omdisponerat 

Studieresa till 
St Petersburg

Du får fortlöpande mer information om studieresan och 
oktoberkonferensen på vår hemsida 

Årets höstkonferens 2020

planeras äga rum under våren 2021. Du får 
mer information till hösten på vår hemsida och 
i BULLETIN om exakt datum och program med 
alla behövliga uppgifter.

fl yttas ett år framåt i tiden.

Planerat datum: 23 oktober 2021
Program och lokal och anmälningsmöjligheter kommer under början av nästa 
år på vår hemsida och i BULLETIN.

Föreningsmötet 2020 beräknas hållas i Stockholm på 
Riddargatan 1 den 26 november klockan 17.30. Då kommer årets stipendier 
och diplom att utdelas. En brasklapp: om covid-19 inte sätter krokben...
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 I Storbritannien har Hälsodepartementet listat nio 
personlighetstyper som är presumtiva högkonsumen-
ter av alkohol (binge drinkers).

De-stress drinkers
Dricker alkohol för att stressa av och återfå kontroll över sitt liv 

och lugna ner sig. Här fi nns kvinnor och män ur medelklassen.

Conformist drinkers
Dessa personer drivs av behovet att söka struktur i sin tillvaro. 

Här fi nner vi vanligen män mellan 45 och 59 år som är tjänstemän 
och kroppsarbetare.

Boredom drinkers
För att fördriva tiden dricker dessa stora mängder alkohol. De 

söker stimulering och  lättnad i sitt monotona liv. Alkohol skapar en 
sorts känsla av lugn och ro.

Depressed drinkers
I den här gruppen fi nns alla samhällsklasser, ålder, socioekono-

miska grupper, såväl män som kvinnor. Bakgrunden är att de kräver 
framför allt lugn och ro.

Re-Bonding drinkers
Alkoholkonsumtionen ska hjälpa till att hålla kontakt med folk 

som står individen nära.

Community drinkers
Dessa personer känner behovet av att tillhöra någon/något. Det 

är såväl män som kvinnor vanligen från lägre medelklass som 
dricker i stora vänskapsgrupper.

Hedonistic drinkers
Här har vi njutningskonsumenterna som kräver stimulering och 

att kunna ”hoppa över skaklarna” och stå ut lite från mängden. 
Vanligen skilda med vuxna barn.

Macho drinkers
Den här gruppen hittar man på puben där de tillbringar sin 

lediga tid. Vanligen män som också vill skilja sig lite från mängden.

Border dependents
Här får puben stå som ett andra hem. De fi nns på puben dag som 

kväll, vardagar som helger och drickere snabbt och oft a.

Vem är 
högkonsumenten av alkohol?

Bild Sternebring 

Vi uppdaterar
medlemsregistret. 
Är det din e-mailadress vi saknar?
Har du ansökt om medlemskap under de senaste 
åren har du sannolikt också fyllt i e-postadressen 
 – är den rätt behöver du naturligtvis inte höra av dig.
bengt.sternebring@svenskberoendemedicin.se 
Tack för hjälpen!



BULLETIN 8

Räknar man in även vuxna ökade antalet individer 
från 1960 till nu på 2000-talet med hundra tusen 
procent(!), från att ha varit tiotusentals personer 

är det nu miljontals. USA ståtar med det största antalet 
individer med ADD och AD/HD globalt sett.

Det spekuleras kring varför det blivit så, allt från en 
reell ökning till ett ifrågasättande om sjukdomen fi nns. 
Kan det vara skräpmaten i kombination med dator/
video-aktiviteter. Läkemedelsindustrins marknadsföring? 

Oavsett så ökade förskrivningen av mediciner drama-
tiskt i takt med ökningen av diagnosfallen. Intressant är 
att läkemedelskonsumtionen nu är ungefär lika hög som 
under den svåra amfetaminepidemin i slutet av 1960-ta-
let. Då intog årligen 10 miljoner amerikaner amfetamin-
tabletter (favoritdiagnoser för amfetamin var då depres-
sion och bantning – ingendera diagnosen behandlades 
på sikt framgångsrikt men ledde däremot till mängder 
av beroende i olika grader). Idag är det minst 5 miljo-
ner amerikaner som intar AD/HD-mediciner (vanligen 
amfetamin och amfetaminliknande substanser som 
metylfenidat [Ritalin] och metylen-di-oxymetamfetamin 
[Ecstasy]). Beroendepotentialen ökar igen. Lägg därtill 
den svåra heroinepidemin. 

Rasmussen N. On Speed. NY University Press 2009.

Vad lär vi oss av 
historien?

Föga
När diagnosen/sjukdomen Minimal Brain Disor-
der 1980 bytte namn i USA till Attention Defi cit 
Disorder (ADD) var det som att trycka på en 
startknapp. Antalet diagnoser ökade med en mil-
jon barn under en tioårsperiod. Runt sekelskift et 
fi ck mellan 4 och 5 miljoner barn behandling. 

Under de senaste tio åren har alkohol-
konsumtionen i Sverige minskat med 
8 % och minskningen fortsätter. Mel-
lan 2018 och 2019 sjönk konsumtio-
nen med drygt 1 procent. Det framgår 
av preliminära uppgift er från CAN. 

Alkoholkonsumtionen uppgick till 8,7 li-
ter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, 
under 2019.  

Det är framförallt konsumtionen av 
alkohol som resenärer fört in i Sverige 
vid utlandsresor, och köp av alkohol som 
smugglats in i landet, som minskat under de 
senaste tio åren. 

Under 2019 ökade dock resandeinförseln 
något jämfört med året innan, men köp av 
smugglad alkohol fortsatte att minska. 

Försäljningen på Systembolaget och 
på restauranger ligger däremot på stabila 
nivåer.

Rapport från CAN (Björn Trolldal) 2020 

Vi dricker 
mindre alkohol

WHO rekommenderar att det ska fi nnas en legal ål-
dersgräns för alkoholinköp, vilket är den mest eff ek-
tiva åtgärden, tillsammans med begränsad tillgänglig-
het, för att sänka prevalensen för unga att konsumera 
alkohol. ESPAD-data konfi rmerar gränsdragningsef-
fekterna. Ju högre åldersgränsen lägges för alkoholin-
köp, desto mindre skadeverkningar utvecklas - även 
på sikt. 

Idag har länderna inom EU lite olika inköpsgränser för alkohol, 
från 16 år och uppåt. EU:s medlemsstater har emellertid nått en 
överenskommelse att rekommendera en 18-årsgräns för alkoholin-
köp. En hjärna under utveckling är mer vulnerabel än den mogna 
som uppnås vid 25 år, 18-årsgränsen kan måhända även den vara 
för låg.

Icke att förväxla med att bli vuxen vilket är något helt  annat, van-
ligen infaller detta stadium i 30-årsåldern, för vissa aldrig.

eurocare200330

Ju senare alkoholdebut 
desto mindre skador
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Eft er en försöksverksamhet un-
der närmare ett års tid kommer 
nu en webbaserad beroendevård 
att bli tillgänglig på nätet via da-
tor eller mobiltelefon. Behand-
lingen vänder sig till hela landet 
via vårdguiden 1177. Det är Be-
roendecentrum Stockholm som 
utarbetat behandlingsmodellen 
som bygger på KBT (kognitiv 
beteendeterapi).

Webbaserad beroendevård för 
hela landet

Första kontakten är personlig och sker 
med en läkare på nätet eller face-to-
face när möjlighet fi nnes och önskas.  

Då stakas behandlingsplanen ut så att den 
passar individens alkoholstatus. Häreft er är 
behandlingen helt nätbaserad med texter 
att läsa, fi lmer att se och uppgift er/övningar 
som skickas till psykolog för bedömning 
och återkoppling. Patienten förväntas lägga 
ner två till tre timmar i veckan.

Denna behandling ska ses som en kom-
pletterande behandling till nuvarande vård-
utbud. Den kommer inte att passa alla. Man 
måste exempelvis ha en viss vana av kom-
muniktion via dator/telefon och beroende-
tillståndet får inte vara alltför avancerat. 

Nordic Drugs Stora Pris 2020 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 konferens delas 2020 års stipendie ut till ett 
arbete/projekt som har eller haft som målsättning att förbättra diagnos, behandling 
och/eller patientomhändertagande inom beroendevården vid opiat/opioid-beroende.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar
/Stipendiekommittén

Ett stipendium á 50.000 kronor.

Nordic Drugs Stora Pris

S1
63

6-
20

01

Box 300 35 · 200 61 Limhamn
Tel 040-36 66 00 · www.nordicdrugs.se

10-årsjubileum!
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Erbjud dina patienter 
en Paus!

Teva Sweden AB
Box 1070, 251 10 Helsingborg
Tfn. 042-121 100, info@teva.se

SW
/A

N
T/20/0001

... Antabus behandlingsmanual och patientinformationsbroschyr 
genom att besöka www.tevacare.se.

Beställ ...

Antabus, Disulfiram. Rx F. ATC-kod N07BB01. Brustablett  200mg och 400 mg.Antabus är indicerat vid alkoholberoende. Försiktighet bör iakttas vid nedsatt leverfunktion. Antabus får 
aldrig ges utan patientens vetskap. Symtom på disulfiram/alkoholreaktion 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. Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data är ofullständiga. Under graviditet skall därför Antabus endast ges på strikt indikation 
och sedanmoderns behov vägts mot riskerna för fostret. Disulfiram passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser. 
Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2018-04-04. För ytterligare information och aktuellt pris se www.Fass.se.  Antabus tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 
25110 Helsingborg, www.teva.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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Studier visar att depotberedningar leder till 
större dosstabilitet och patientnöjdhet. De 
minskar även riskerna med vidareförsälj-
ning och behovet av dagliga övervakade 
intag. 

Än så länge är den kliniska erfarenheten 
begränsad. En första presentation av be-
handlingsresultat i Sverige erbjöds deltagar-
na i SfB-SAD-novemberkonferensen 2019. 
Andrea Johansson Capusan, överläkare vid 
Beroendeenheten, Psykiatriska kliniken i 
Linköping presenterade en pilotstudie base-
rad på 18 patienter, varav 73% män, i olika 
behandlingsfaser som hade inlett depot-
behandling. I snitt minskade patienternas 
subjektiva abstinenssymptom (SOWS) eft er 
fem veckoinjektioner med en fj ärdedel. 
Majoriteten (83%) uppvisade initiala över-
gående biverkningar eller abstinens. Ett fåtal 
patienter valde att återgå till sublinguala 
preparat på grund av fortsatt abstinens. Två 
tredjedelar av patienterna är numera stabila 
på månadsdos, med ingen eller låg självrap-
porterad abstinens. 

Sammanfattningsvis minskade långver-
kande buprenorfi n (vecko- eller månadsin-
jektioner) de subjektiva abstinenssymtomen 
eft er uppnådd steady-state hos fl ertalet 
patienter. En undergrupp upplevde dock 
fortsatt abstinens trots depotmedicinering-
en, varför strukturerad uppföljning behövs 
för att stötta majoriteten att klara eventuella 
initiala biverkningar och identifi era dem 
som behöver byta till annan beredning eller 
till metadon. 

En liten översikt 
över långverkande 

buprenorfi n
Lundaföretaget Camurus har tagit fram en ny långver-
kande beredning av buprenorfi n som ges som depotin-
jektion som kan ges veckovis eller månadsvis. Ytterligare 
en depotinjektion framtagen av Indivior, godkänd i USA, 
är på väg att bli godkänd även i Europa.

En multicenter-, observationsstudie för 
uppföljning av patienter med depotinjek-
tionsbehandling baserat på självrappor-
terad abstinens, drogsug, livskvalité samt 
journalhandlingar planeras vid sju centra i 
Sverige under ledning av Andrea J Capu-
san och Markus Heilig i Linköping. Syft et 
med studien är  att följa patienter som går 
över från den sublinguala beredningen till 
den långverkande injektionsformen och 
undersöka hur det påverkar patienterna och 
vården. Med kvalitativa metoder i samar-
bete med professor Björn Johnson kommer 
studien även att undersöka patienternas 
egna upplevelser av behandling med den 
nya beredningen.  

Britt Vikander, som är läkaran-
svarig på LARO-mottagningen i 
Falun, berättar att mottagning-
en där har hittills inkluderat 
11 patienter på långverkande 
buprenorfi n. I hela LARO-pro-
grammet ingår 100 patienter.

Det var initialt stora förvänt-
ningar och positiv respons från 
patienterna.

Det är fyra patienter kvar 
i behandlingen och dessa 
är mycket nöjda medan de 
som avbrutit behandlingen 
och återvänt till sublinguala 
versionen hade besvärande 
biverkningar. Det var allt från 
klåda till magbesvär och dåligt 
kuperad abstinens. 

I Falun försöker man erbjuda 
den långverkande beredningen 
till de som man tror har mest 
behov och nytta av medicine-
ringen. 

Förutom de nöjda patienterna 
är också sjuksköterskorna 
nöjda med hanteringen av 
Buvidal .

Buvidal på en 
LARO-mot-
tagning 
i Falun

Studier visar att 
depotberedningar 
leder till större 
dosstabilitet och 
patientnöjdhet. 

Genom att minska behov av dagliga be-
sök har depotinjektioner potential att både 
skift a fokus i behandling från kontroll till 
motivation, stöd, rehabilitering och korta 
köer och erbjuda fl er patienter tillgång till 
LARO. 



BULLETIN 12

Racool_studio

Den största drogen är som tidigare cannabis 
(39%), sedan följer kokain (31%), heroin 
(25%), amfetamin (3%) och MDMA (2%).

Drogmarknaden leder till till fysiskt och 
psykiskt lidande och leder i många fall till 
döden, men det fi nns också andra förfäran-
de aspekter. Den kriminella världen (även 
terrorism) är starkt involverad i drogerna. 
Mord, våld, gängkriminalitet och miljöska-
dor följer i narkotikans spår liksom ekono-
miska, legala oegentligheter och korruption 
som kan gå långt in i samhällsstrukturen 
(off entliganställda, regeringsmedlemmar, 
styrelser etc).

Drograpporten tar för svensk del fasta på 
bekymret med drogförsäljning som hanteras 
av asylsökande, oft a gatubarn som kom-
mer från främst Afganistan. Det är polisen 
i Göteborg och Stockholm som lämnar den 
rapporten. I bakgrunden fi nns kriminella 
gäng som tvingar genom hot och våld dessa 
unga att vara försäljare.

Europa översvämmas av droger vilket gör 
att priserna pressas neråt och för närvarande 
är narkotikan billigare än den varit under 
den senaste tioårsperioden. Detta trots att 
EMCDDA ser en ökad kvalitet på de fl esta 
drogerna (renare och högre eff ekt). 

När det gäller vägarna in i Europa så 
ses en ökad transit av framför allt kokain 
genom Afrika. De största produktionslän-
derna av droger är Afganistan och sydame-
rikanska, men Kina och i viss mån Indien 
kommer alltmer och det är här som de fl esta 
nya psykoaktiva drogerna produceras (eller 
prekursorer till dem). Praktiskt taget all 
produktion och handel med drogerna styrs 
av organiserade kriminella organisationer.

Den europeiska 
narkotikamarknaden är 
en miljardindustri
De mänskliga och sociala kostnaderna som är knutna till drogmarknaden är ansenliga

Den europeiska drogmarknaden omsätter årligen minst 30 miljarder 
euro. Det är en guldkalv för den organiserade brottsligheten. Detta 
fastslår det europeiska narkotikaorganet EMCDDA med eftertryck i den 
senaste årsredovisningen av narkotikan i EU-länderna (inklusive 
Turkiet och Norge). 

Cannabis
Cannabis är den största drogen på den 
europeiska marknaden. Det är ungefär 25 
miljoner som årligen använder drogen. 
Marknadsvärdet ligger på cirka 11,6 miljar-
der euro. Sedan fl era år har det varit stabilt 
läge men det fi nns tendenser till ökning av 
användningen inom vissa EU-länder. 

Det är mest marijuana (torkade blomställ-
ningar och toppskott) som rökes, mindre 
användning ses för hasch (kådan från 
plantan). Båda sorterna cannabis har genom 
odling och förädling ökat sin potens (högre 
THC-halt och mindre CBD) men ännu star-
kare varianter har vunnit insteg: cannabis-
oljan (extrakt som är en tjockfl ytande mörk 
vätska). Lägg därtill en rejält ökad mängd 
produkter som har sänkt sina THC-halter: 

kommersiella medicinska produkter och 
livsstilsprodukter (exempelvis cannabisgo-
dis). Den icke syntetiska cannabisen kom-
mer från cannabis sativa som innehåller ett 
stort antal cannabinoider (cirka 65 olika), 
inte bara de aktuella THC och CBD).

Cannabis som förädlas till marijuana 
produceras numera i hög omfattning inom 
Europa. Det är i Belgien, Italien, Spanien 
och Storbritannien (och Albanien, även 
cannabisolja kommer härifrån) som största 
produktionen sker. Såväl marijuana som 
hasch kommer dessutom från Libanon, 
Marocko och Afganistan. 

Inkörsporten från utomeuropeisk pro-
duktion är främst Spanien och Libyen. I 
Spanien och Nederländerna fi nns de stora 
distributionscentralerna för övriga Europa.  
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Heroin och opioider
Marknadsvärdet för heroin och liknande 
opioider (metadon, buprenorfi n, tramadol, 
och fentanyl) uppskattades för 2017 till 7,4 
miljarder euro. Det fi nns indikationer på att 
heroin ökar inom eu-länderna. Det är ett 
land som står för näst intill all produktion 
av heroin som når Europa: Afganistan, i re-
gel via den s k balkanrutten genom Turkiet. 

Rapporten från europeiska narkotikaby-
rån framhåller att det är turkisk organiserad 
kriminell verksamhet, men andra kriminella 
nätverk som opererar på europeisk mark 
fi nns i länder från Balkan, Storbritannien, 
Holland, Iran och Pakistan. 

Ett nytt och stort hälsohot är det ökande 
infl ödet av högpotenta syntetiska opioider. 
Dessa handlas vanligen på internet (dark-
net; vanligaste är enligt europol Wall Street 
Market och Silkkitie eller Valhalla). 

Kokain
Kokain är Europas mest vanligaste av de il-
legala psykoaktiva drogerna och då framför 
allt i Syd- och Västeuropa. I omfattning 
kommer kokain en bit eft er cannabis och 
strax före heroin. Marknadsekonomiskt 
motsvarade utbudet 9,1 miljarder euro 

under 2017. Under detta 
år räknade EMCDDA 
med att ungefär 4 miljoner 
individer inom EU hade 
någon gång använt kokain. 

De tidigare självklara 
distributörerna av kokain, 
kriminella organisitioner 
i Colombia och Italien, 
har fått konkurrens från 
många gelikar som vill 
ha del av de stora peng-
arna. Dessa organiserade 
kriminella kommer från 
Albanien, Storbritan-
nien, Holland, Frankrike, 
Irland, Marocko, Serbien, 
Spanien och Turkiet. 
Denna nya mångfald har 
lett till ökade konfl ikter 
som resulterat i våld och 
korruption inom EU-
området. Omlastningssta-
tionerna för EU-länderna 
ligger främst i Belgien, 
Nederländerna och Spa-
nien. Ett observandum är 
att en grupp nykomlingar 
är på väg in i marknaden, 
det är länder i Nordafrika. 

Nytt är också att Europa 
har blivit central för vidareexport av kokain 
till bl a Australien, Nya Zeeland, Ryssland, 
Turkiet och länder i Mellanöstern och 
Asien.  

Huvudleverantörer av kokain är Brasilien, 
Colombia och Ecuador. Kokabusken växer 
dock nästan uteslutande i Bolivia, Colom-
bia och Peru. Under 2017 togs den största 
mängden kokain någonsin i Europa i beslag: 
140 ton.

Den drogrelaterade dödligheten är också 
förknippad med kokain. Den här rapporten 
pekar på en dödlighet som motsvarar 1 av 
7. Det är en signifi kant ökning jämfört med 
rapporten från 2013. 

Kokain är en naturprodukt från bladen 
på den tropiskt växande busken erythrox-
ylum coca eller erythroxylum novogranatse. 
Kokain fi nns i två former. Den vanligaste 
är pulver (ett hydrokloridsalt). Crack bildas 
från kokain som blandats med bikarbonat 
och vatten. Drogen kallas för ”crack” på 
grund av ljudet som uppstår när kristallerna 
spricker vid upphettning. Crack kokain 
kan endast intas genom rökning (free base) 
medan kokain kan såväl snortas, drickas 
som injiceras. Crackanvändningen förekom-
mer främst nära kokaintillverkningen och 
således rätt ovanligt i Europa.  

De syntetiska psykoaktiva 
drogerna

De tre viktigaste syntetiska drogerna är 
amfetamin, MDMA (ecstasy) och metam-
fetamin, men ett ökande bekymmer noteras 
för ketamin och i någon mån även GHB/
GBL. Metamfetaminanvändandet har 
historiskt varit begränsat till Tjeckien och 
Slovakien, men har under senare år utökat 
sitt ”revir” till fl er europeiska länder.

De tre substanserna härör alla från 
samma kemiska familj med fenetylamin 
(C8H11N) som bas. Det är en sex kolato-
mer i ring med en svans med ytterligare två 
kolatomer som avslutas med en kväveatom. 
Lägger vi till lite fl er atomer så blir det 
amfetamin (C9H13N), ytterligare lite så sker 
bildningen av metamfetamin (C10H15N). 
Till denna grupp adderas ytterligare en CH3 
och därtill en kolring med 2 syreatomer och 
MDMA (3,4-metyl en-di-oxy metamfetamin; 
C11H15NO2) fi nns nu i provröret. 

Det har blivit en minskning av tillfl ödet av 
de nya psykoaktiva drogerna (NPS). Dock 
fi nns det gott om varianter, för närvarande 
över 730 i Europa. Det är det syntetiskt 

Opioider/opiater
Det går inte att direkt dela in opiater och opio-
ider i två skilda entiteter även om skiljelinjen i 
stort kan vara att opiater är naturliga alka-
loider från vallmoblomman medan opioider är 
syntetiskt framställda substanser med liknande 
effekter. Eftersom effekterna är desamma 
och utan att göra avkall på verkligheten alltför 
mycket har vi börjat benämna de två ”varian-
terna” som opioider.

Till opioiderna räknas sålunda exempelvis 
opium, morfi n, heroin, kodein, fentanyl och 
metadon. 

Framställning av heroin startade i slutet av 
1800-talet. Det är vanligen vallmosorten papa-
ver somniferum som odlas. Blomkapseln töms 
med ett snitt och mjölksaften sipprar ut. Vi har 
fått opium. Denna kan torkas och tillsätts kal-
ciumhydroxid och ammoniumklorid får vi efter 
upphettning morfi nbas. Acetyleras morfi nbasen 
via en syraanhydrid (CH3CO)2 och   natrium-
karbonat blir resultatet heroinbas (brunt heroin, 
diamorfi n). Kristalliseras heroinbasen (blandning 
av aceton och saltsyra) får vi fram vitt heroin 
(heroin hydroklorid). Vanligen marknadsförs inte 
rent heroin utan olika andra substanser tillsätts, 
som kaffein eller paracetamol.

Heroin kan intas genom rökning, sniffning eller 
efter lösning som injektion.  

Källa: emcdda

 Forts nästa sida
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framställda cannabis som dominerar och 
ses som ett medicinskt bekymmer i många 
länder, liksom syntetiskt heroin (fentanyler). 
Huvudleverantörsländer är Kina (störst) och 
Indien. I Europa fi nns fabriker i framför allt 
Nederländerna och Polen med produktion 
av katinoner.

Det fi nns också en marknad för illegala 
läkemedel som bensodiazepiner, vanligast 
är alprazolam (Xanax) och Z-preparaten. 
Problemet är okänd styrka som kan leda till 
intoxikationer, inte minst tillsammans med 
alkohol och opioider.

Det är över nätet som en stor del av han-
del med NPS förekommer.

Amfetaminerna
I fl era länders registreringar slår man sam-
man amfetamin och metamfetamin varför 
det statistiskt blir svårt att skilja mellan 
drogernas förekomst. MDMA rapporte-
ras för sig. De tre substanserna fi nns i två 
former, en bas och en neutraliserad form, 
salt. De basiska varianterna (hydroklorider) 
är de vanligaste och kan sväljas, sniff as eller 
(ovanligt) injiceras. Salt-versioner kan inte 
rökas. Metamfetaminhydroklorid består av 
stora kristaller och rökes mestadels (kallas 
ice, crystal meth mm).

Även om det sker en ökning av metamfe-
tamin är amfetamin vanligare. Slår vi ihop 
de två uppskattas marknadsvärdet för 2017 
att ligga på ungefär 0,5 miljarder euro. Den 
största produktionen sker inom Europa och 
för metamfetamin är det huvudsakligen 
Tjeckien som står för tillverkningen även 
om det fi nns signaler att fabriker fi nns i Ne-
derländerna med vietnamesiska kriminella 
inblandade, vilka även haft /har sin marknad 
i Tjeckien. 

Det fi nns också en transitverksamhet 
inom Europa. Det är metamfetamin som 
produceras i Afrika, Mellanöstern och 
Mexico för vidare transport till Asien och 
Oceanien.

Den dolda 
internetmarknaden jagas
Under förra året gjordes tillslag mot två av de 
största operatörerna på den dolda internet-
marknaden som går under begreppet darknet. 
Det var Europol, holländsk och tysk polis och 
olika amerikanska regeringsorgan som deltog. 
Aktionen leddes av tysk polis. Det var tillslag 
mot världens näst största darknetmarknad: 
Wall Street Market (WSM) som säljer det mesta 
i drogbranschen: kokain, heroin, cannabis och 
amfetaminer. Här fi nns även till försäljning 
stulna data, farlig mjukvara och falska doku-
ment. I WSM:s databasregister hittade man 
1 150 000 kunder! De fl esta kunderna fi nns i 
Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. 
Den svenska kundkretsen är liten.

Betalningen för varor från darknet sker med 
kryptovalutor som bitcoin och monero. Under 
razzian beslagtogs över 550 000 euro i kon-
tanter och stora mängder i kryptovalutor samt 
bilar och datorer. 

En annan gigant på darknet är operatören 
Silkkitie med det fi nska nätverket Tor som fun-
nits sedan 2013. Det är ett av de äldsta och 
internationellt mest kända marknadsstället för 
droger och annan mer eller mindre kriminell 
verksamhet. Sedan 2015 har marknaden 
utvidgats och går under namnet Valhalla. I 
Finland samordnades attacken mot WSM och 
Silkkitie-sajten stängdes ner. Stort beslag av 
bitcoinvaluta gjordes. Men handeln stoppades 
enbart temporärt och  aktiviteterna fl yttades 
snabbt till Wall Street Market.

Så ser världen ut.

Källa: Europol 2019.

Ecstasy har ökat dramatiskt under de se-
naste åren. Stor framställning av drogen sker 
i Nederländerna och Belgien. Bakom dessa 
fabriker lär framför allt holländsk organise-
rad kriminalitet ligga. 

Ketamin
Ketamin används inte i någon större omfatt-
ning i den allmänna befolkningen som 
amfetamin och ecstasy utan oft ast i kretsar 
med tungt beroende. Dock framkommer i 
EMCDDA:s narkotikasammanställning att 
ketamin har vunnit visst fäste i Nederlän-
derna bland unga. Ketaminbeslag har även 
gjorts i Frankrike och Storbritannien.

Ketamin är framför allt ett anestesilä-
kemedel men har också ordinerats som 
ångestlindrande. Ett upprepat användande 
kan skapa sug (craving) och beroendebild. 
Drogen kan injiceras, blandas i drinkar eller 
blandas i marijuana eller vanlig tobak och 
rökes.

De vanligaste biverkningarna är ökad 
hjärtrytm och högt blodtryck, men även 
illamående, kräkningar, amnesi, hallu-
cinationer. Yttersta konsekvens kan vara 
andningsproblem.  

GHB/GBL
Gamma-hydroxy-smörsyra (GHB) är en re-
kreationsdrog som tillhör partyvärlden. Den 
eft ersökta eff ekten liknar alkohols och ecsta-
s ys. GHB kallas ibland för fl ytande ecstasy. 
GHB har en snäv dos-responskurva, vilket 
betyder att även en liten ökning av intagen 
dos kan leda till svåra konsekvenser som 
medvetandeförlust och coma. GBL (gamma-
smör-lakton) är en prekursor till GHB.

Under undersökningsåret har de fl esta 
beslagen av GHB skett i Belgien, Spanien, 
Nederländerna och Norge.

EU Drug Markets Report 2019 (emcdda.europe.
eu). Datainsamlingen härör mestadels från 
2017.

Under 2019 var det 2 procent av de ana-
lyserade drogerna vid nationellt forensiskt 
centrum som utgjorde de substanser som vi 
räknar som nätdroger (NPS – nya psyko-
aktiva substanser). För fem år sedan var 
motsvarande procenttal 10. I antal var det 
förra året 42 nya olika substanser medan det 
under toppåret 2014 var 84 nya.

Nätdrogerna minskar
I relation till övriga narkotikamarknaden 

är NPS-drogerna få, om nu statistiken är 
hyggligt tillförlitlig. En hake med denna typ 
av registrering är att man inte säkert fångar 
alldeles nya eller ovanliga preparat. 

För de övriga narkotiska preparaten ökar 
kokain rejält under femårsperioden medan 
övriga substanser ligger tämligen stabilt.

SDS200201/NFC 

Sammanfattningen kan bli kort: 
de mänskliga och sociala 
kostnaderna som är knutna till 
drogmarknaden är milt uttryckt 
ansenliga.
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RIKTLINJERNAS
FÖRSTAHANDSVAL 1

VID LÄKEMEDELSASSISTERAD 
BEHANDLING FÖR OPIATBEROENDE¹

SUBOXONE (BUPRENORFIN OCH NALOXON I FÖRHÅLLANDET 4:1) Sublinguala resoribletter, 2 mg/0,5 mg, 8 mg/2 mg samt 16 mg/4 mg. 
N07BC51, Medel vid opioidberoende, buprenorfin, kombinationer. Receptbelagt läkemedel. Vid förskrivning krävs särskild receptblankett och 
förskrivarkod. F samt Ff (16 mg/4 mg 7 sublinguala tabletter ej förmån).
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▶ Suboxone finns nu som en praktisk 
16 mg-tablett, för enklare dosering 
och administrering.2 

▶ Suboxone är den första kombinationen 
av buprenorfin och naloxon. 

▶ Suboxone har låg risk för missbruk och 
andningsdepression.

▶ Nytta/riskprofilen för Suboxone har visats 
genom erfarenhet från över 2,5 miljoner 
patientbehandlingsår.

Läkemedlet är narkotikum enligt Läkemedelsverkets förteckning IV. Risk för tillvänjning föreligger. 
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

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 rapporterats i samband med intag tillsammans med buprenorfin och bensodiazepiner, samtandra 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. Läkemedel som hämmar enzymet CYP3A4 kan leda till förhöjda 
koncentrationer av buprenorfin. GRAVIDITET OCH AMNING: 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 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. 

För ytterligare information och pris se: www.fass.se 

Innehavare av godkännande för försäljning: Indivior UK Limited, 103-105 Bath Road Slough Berkshire, SL1 3UH, Storbritannien. 
Tel: +800 270 81 901 E-post: PatientSafetyRoW@indivior.com 
Tillverkar: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Dansom Lane, Hull, East Yorkshire HU8 7DS, Storbritannien.
Datum för översyn av produktresumén: 16.11.2015

1. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Stöd för styrning och ledning. p44, 2015. Socialstyrelsen, Stockholm. 
2. Produktresumé Suboxone 2015-12-16.
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Historien börjar dock inte i nutid. Psykode-
lika i form av naturprodukter har använts 
under långa tider. Det fi nns skrift er från 
spanska invasionen av Sydamerika i vilka 
det framgår att aztekerna prisade en helig 
svamp (innehöll en alkaloid som var likar-
tad LSD) som intogs i framför allt religiösa 
sammanhang. Denna ”svampritual” hölls 
hemlig för spanjorerna och västvärlden i 
400 år. Sannolikt var det också ett medvetet 
tillbakahållande av katolska kyrkans folk, 
som upplevde denna religion som ett hot. 

Som medicin
Alkohol har sedan slutet av 1800-talet an-
vänts som medicin. Exemplen kan mångfal-
digas, men bland de populära medicinerna 
var Dr Hotstetter’s Celebrated Stomachic 
Bitter med 65%-ig sprithalt. Än mer populär 
var Peruns 56-procentiga bästsäljare.

För att inte tala om opium och cocain-
baserad tonikum av olika slag, en annan 
verksam ingrediens i den tidens medicin 
var strykning. Men det mesta som apotek- 

LSD som läkemedel åter på banan?
De klassiska psykodeliska substanserna är 
DMT (ayauasca), meskalin, psilocybin och LSD  
som är en av de kraftfullaste hallucinogenerna 
som någonsin identifi erats. 

Sedan ett par decennier har fl era forskningsgrupper börjat intressera sig för psy-
koaktiva alkaloider som kan vara en del i behandlingen av beroendesjukdomar 
(alkohol, nikotin, kokain och opiater). Det började i Mexico med psilocybin som 
fi nns i mer än hundra olika svampsorter. Idag tillverkas psilocybin syntetiskt. Den 
sannolikt mest genomforskade substansen är LSD (lysergsyra-di-etyl-amid), som 
av en ren slump hittades av den schweiziske kemisten Albert Hofmann 1943. 

och droghandel erbjöd sina sjuka kunder 
var overksamma varianter av vatten med 
smakämnen.

Det var på 1950-talet som psykodelika 
introducerades som behandling vid alkohol-
beroende.

En beroendeläkare vid namn Stephen 
Ross ledde på 1950-talet en forsknings-
studie vid NYU (New York University) som 
fokuserade på behandling av alkoholpatien-
ter med psykodelika (en term som introdu-
cerades först 1957). Då hade enligt uppgift  
tusentals alkoholberoende behandlats med 
LSD  i Kanada och i USA. Under 50-talet 
behandlades inte bara mot alkohol utan 
även mot depression, OCD, schizofreni, 
autism, ångest.

LSD standardbehandling vid alko-
holberoende
LSD uppfattades under 1950-60-talen som 
ett mirakel-läkemedlet – för i princip allt 
beroende men framför allt var det stan-
dardbehandling för alkoholberoende på 
fl era ställen i USA och Kanada. Här var det 
ett halvdussin sjukhus som erbjöd denna 
behandlingsform.  Bland många behandla-
des senator Robert F Kennedys hustru Ethel 
i Vancouver med LSD för sitt alkoholbero-
ende. 

En måhända pikant historia är att en 
annan kändis, Bill Wilson (”Bill”, en av 
grundarna av AA-rörelsen), försökte få 
igång LSD-behandling inom rörelsen under 
1950-talet eft er att själv blivit behandlad 
(framgångsrikt enligt egen utsago) med 
substansen. Han hade använt LSD under en 

Farligheter med LSD
Hos vissa kan LSD

— speciellt vid höga doser orsaka 
intensiv ångest och panikattacker.

— ge flashbacks (återupplevelse av 
– vanligen negativa - ruseffekten) 
veckor, även månader efter intaget.

– hos sårbara individer trigga igång 
psykotisk sjukdom som paranoia och 
andra symtom som är typiska för 
schizofreni.

längre tid, men då hans kollegor kraft fullt 
avrådde och förkastade denna behandlings-
form accepterade han och avslutade även sin 
egen medicinering.

American Psychiatric Association hade 
under denna tid fl era möten med temat LSD 
som behandlingsmodell. 

Beroendeforskningsinstitutet i Toronto 
gjorde ett försök med vetenskaplig metodik 
(bl a rigorösa kontroller) men fann inte att 
det var så enastående som förespråkarna 
gjorde gällande. Det var kanske kliniska 
entusiaster som ledde behandlingarna.

Ett antal besvärande bakslag uppdaga-
des också i början av 1960-talet (bad trips, 
LSD-utlösta psykoser mm). Eft er detta 
försvann behandlingsmodellen totalt fram 
till 1970-talet då Roland Griffi  ths vid Johns 
Hopkinsuniversitet började fundera på det 
hela.

Vi börjar om…
Forskare (Teri Krebs och Pål-Örjan Johan-
sen) från Norska universitetet i Trondheim 
(Vetenskap och Teknologi) gjorde den första 
kvantitativa meta-analysen av tusentals 
behandlingsresultat för LSD—alkoholbero-
ende. Resultatet förvånade de båda: det var 
bra och konsistent. Dock med reservationen 
att i studierna från denna tid var antalet 
individer så pass få att det var svårt att få 
tillförlitlig statistik. Denna studie publicera-
des 2012 i J Psychopharmacology.

Under senaste decenniet har nya forskare 
börjat intressera sig för psykodelikabehand-
ling vid drog- och alkoholberoende liksom 
tobaksberoende. Nu tittar man på hela 
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batteriet inklusive MDMA (ecstasy – vid 
posttraumatiskt stressyndrom), ayahuasca 
vid drogberoende och psilocybin mot 
tobaksberoende.

Intressant rysk forskning, ledd av profes-
sor Evgeny Krupitsky, undersöker eff ekten 
av singeldosförfarande med ketamin vid 
behandling av alkohol- och heroinberoende. 
Ketamin är ett anestetikum som kan ha 
kraft full hallucinogen eff ekt. Vår förenings 
studieresa till St Petersburg som planeras 
till våren 2021 innehåller bl a ett besök hos 
professor Krupitsky.

Många internationella forskare har tagit 
upp tråden, som Roland Griffi  ths vid Johns 
Hopkins universit. Han undersöker psilo-
cybin och rökning. Men alla är inte lika im-
ponerade. Londonforskaren Ken Checinski 
tycker man ska vara lite försiktig – det fi nns 
inga magiska piller och menar vidare att 
modern terapeutisk teknik förbättrats. 

Hur fungerar psykodelika?
Behandlingsprincipen är engångsdosförfa-
randet och en fundamental fråga inställer 
sig: hur kan en enda dos ge så stor påverkan 
under så lång tid. Är det bara en neuro-
biologisk process? Forskare inom området 
menar att det kan röra sig om en nedreg-
lering av serotoninsystemet. Men detta 
förklarar inte att eff ekten sitter i långt längre 
än vad nedregleringen åstadkommer (någon 
vecka). Det kan kanske vara så, enligt andra 

Det var i samband med psyko-
delika som den ur behandlings-
synpunt de nu väletablerade 
begreppen Drug-Set-Setting 
introducerades 
– det var av Tom Leary!

Referenser
Pollan M. How To Change Your Mind, 
Penguin Books 2018
BBC 2012
Nature (doi:10.1038/nature.2012.10200)
Bleyer J. A Radical New Approach to Beating Addiction. 
Psychology today, 2019.

habitueer, att psykodelikabehandlingen 
påverkar neuronen så att de för lång tid eller 
permanent förändras i sin struktur (remo-
dellering). 

Robin Carhart-Harris vid Imperial Col-
lege London har lång erfarenhet av psyko-
delikabehandling och har för något år sedan 
låtit 20 friska frivilliga delta i ett hjärn-
scanningsförsök eft er att fått en dos LSD.  
Resultat: en rejäl ökning i kommunikatio-
nen mellan områden i hjärnan som normalt 
inte sker medan den ”reguljära” hjärnakti-
viteten sjunker rejält(!). Han går vidare i sin 
forskning för att söka utröna betydelsen av 
detta fynd. 

Den kanske främste psykodelikaforskaren 
för stunden är amerikan Bogenschutz (vid 
NYU). Han har två studier på gång som be-
räknas kunna avslutas och publiceras under 
2020. Han menar i en tidigare artikel att 
om nu en toxisk substans kan ge praktiskt 
taget bestående fysiska och psykiska skador, 
då kanske det inte är helt osannolikt (han 
använder ”crazy”) att samma substans kan 
ge motsatsen, positiva och läkande eff ekter. 
Tro´t den som vill.

Vår kontroversielle nestor i branschen, 
professor David Nutt säger i en intervju till 
BBC angående behandling vid alkoholbe-
roende:
—Th is is probably as good as anything 
we’ve got.

Professor George Koob, chef för NIAAA, 
är däremot mycket tveksam till behandling 
med psykodelika och framhåller att han 
(2019), från sin position, inte kommer att 
godkänna några forskningspengar; 
—”In my view, the danger outweighs the 
benefi ts” .

Professor George Koob. 
Bild: Sternebring
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Under respektive decennium 
introducerades
1900  Adrenalin
1910  Salvarsan (mot syfi lis) 
1920  Insulin
1930  Sulfa
1940  Penicillin
 Disulfi ram (Antabus) 
 Metadon
1950  Klorpromazin (Hibernal)
   Kortikosteroider
1960  P-piller
 Betablockerare
 Bensodiazepiner (Librium, Valium)
1970 Kalciumkarbimid (Dipsan) 
1980 Akamprosat (Campral)
 Naltrexon (Revia)
 Buprenorfi n

Farmakologiska 
landvinningar

En nationell förening inom området alkohol, nar-
kotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) behövs för 
att stärka det psykologiska perspektivet och psykolo-
gers kompetens inom området. Denna nya förening 
kommer att bildas inom Sveriges Psykologförbund 
under vården 2020. 

Förutom en samhörighet beroendepsykologer emellan ger en 
specialistförening en ökad möjlighet att lyft a psykologisk forskning 
och sprida kunskap till olika yrkesprofessioner och allmänheten. En 
yrkesförening som denna kan också vara en värdefull remissinstans. 

Professor Claudia Fahlke som är en av initiativtagarna till fören-
ingen menar i ett pressmeddelande att nu fi nns möjlighet att ännu 
b ättre arbeta för att minska stigmatiseringen av patienter med olika 
beroendetillstånd och verka för att beroende får samma status som 
övrig psykiatri.

Claudia Fahlke: 
—Det fi nns också en intention att stärka beroendeområdet inom 
grund- och vidareutbildningar och fungera som en brygga mellan 
klinik och forskning.
Claudia Fahlke är psykolog och professor i hälsopsykologi med inriktning 
mot beroendepsykologi vid Göteborgs universitet.

Beroende-
psykologer vill 
bilda ny förening

I Dryckesbranschens Klimatinitiativs 
första klimatmätning deltog 35 företag 
vilket utgör 74 procent av Systembola-
gets försäljningsvolym. Här ingår såväl 
stora som små bryggerier, vin- och 
spritimportörer och deras respektive 
branschorganisationer, Sveriges Bryg-
gerier, Sprit & Vinleverantörsfören-
ingen (SVL) samt Systembolaget.

Initiativets första gemensamma rapport 
visar att nästan all energianvändning, 99 
procent, hos företagen är fossilfri, dvs kom-
mer från förnybara källor som vatten- och 
vindkraft .

Den största klimatpåverkan kommer 
från förpackningar, 77 procent, vilket ligger 
i linje med hur det ser ut för fl era andra 
branscher.

Transporter står för ca 20 procent av de 
indirekta utsläppen. Många av företagen 
som deltagit i rapporteringen har redan på-
börjat omställningen till mer klimatsmarta 
transportmedel, men det fi nns utvecklings-
potential inom området.

En dryckesbransch 
utan klimat-
påverkan 2030

Var tionde arbets-
för är heroinist

Myndigheterna på Seychellerna uppskattar 
att var 10:e medborgare som är arbetsför är 
heroinist. Det gör att landet, enligt reger-
ingen, har världens högsta antal heroinbe-
roende sett till befolkningens storlek.

I antal räknat är det 5 000 personer.
Turistparadiset har sin baksida.
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    Läkemedlet är narkotikum enligt Läkemedelsverkets förteckning II. Risk för 
tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. 

Levopidon® (levometadon), 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 mg oral lösning, Rx, F. 
Syntetisk potent kompetitiv opioidagonist.     Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Narkotika, förteckning II. Indikation: Substitutions-
behandling av opioidberoende patienter i kombination med samtidig medicinsk och psykologisk behandling och social rehabilitering. Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid opioidberoende. Kontra-
indikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Andningsdepression. Obstruktiv luftvägssjukdom. Samtidig behandling med MAO-hämmare eller administrering inom 
två veckor efter avslutad behandling med MAO-hämmare. Samtidig administrering av narkotiska antagonister eller andra agonister/antagonister. Patienter som är beroende av icke-opioida substanser. 
Kontraindicerat hos barn under 18 år. Varning: Beakta att levometadon är ca dubbelt så potent som metadonracemat, patienterna ska informeras om risken för överdosering. Trafik: Patienten bör inte 
framföra fordon eller använda maskiner förrän den stabiliserats på lämplig dosnivå och inte uppvisat några tecken på missbruk de senaste 6 månaderna. Graviditet och amning: Utsättningssymtom/
andningsdepression kan uppstå hos nyfödda barn till mödrar som varit kroniskt behandlade under graviditeten. En QT-prolongerande effekt efter maternal metadonexponering kan inte uteslutas. Data från 
djurstudier har visat reproduktionstoxiska effekter av metadon. Metadon utsöndras i bröstmjölken. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. 
Datum för översyn av produktresumén 11/2018.  •  dne pharma as Tel +47 21 60 87 00 e-post; post@dnepharma.com. Rev 2019.

dne pharma AS • Karihaugveien 22 • NO-1086 OSLO, Norge 
Tlf: +47 21 60 87 00 • post@dnepharma.com

FÖR BÄTTRE DAGAR
Vi menar att alla människor har rätt till behandling 

oavsett social tillhörighet och sjukdomshistoria

Levopidon® kan vara ett behandlingsval när inget av de etablerade

läkemedlen fungerar tillfredsställande för patienten och man 

önskar andra medicinska alternativ.

Levometadon är den variant av metadonmolekylen som har 

Levopidon® är ungefär dubbelt så potent som racemiskt metadon 

och substanserna kan i allmänhet på ett säkert sätt ersättas 

av varandra med ett förhållande om 2:1.

LEVOPIDON
®

- ett alternativ vid läkemedelsassisterad 
behandling för opioidberoende 

LEVOPIDON®VOPIDON®

Photo by Paz Arando on Unsplash
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*Den registreringsgrundande fas 3-studien visade att 
Buvidal® var minst lika effektiv som standardbehandling 
med dagligt sublingualt buprenorfin/naloxon avseende 
det primära effektmåttet på den genomsnittliga andelen 
urinprov som var negativa för otillåtna opioider (p<0,001). 
Signifikant förbättrad behandlingseffekt visades för 
det första sekundära effektmåttet, den kumulativa 
distributionsfunktionen (CDF) för andelen urinprov 
som testats negativt för otillåtna opioider (p=0,008).

**83% av patienterna bedömde behandling med 
Buvidal som något bättre eller mycket bättre än sin 
förstudiebehandling med sublingual buprenorfin, efter 
12 månader6

R E B U I L D I N G  L I V E S™

• Förbättra behandlingsresultat* 
jämfört med Socialstyrelsens 
rekommenderade 
förstahandsval1-4

• Uppnå 69% patientretention
i slutet av en 48 veckor lång 
behandlingsperiod1

• Minska opioidbegär och 
abstinens2,3,5,6

• Uppnå hög patient-
tillfredsställelse jämfört 
med tidigare behandling**6 
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INJEKTIONSVÄTSKA
DEPOTLÖSNING

BUPRENORFIN

D E N  F Ö R STA  I N D I V I D U A L I S E R A D E ,  L Å N G T I D SV E R K A N D E 
V E C KO -  O C H  M Å N A D S D O S B E H A N D L I N G E N  AV  O P I O I D B E R O E N D E

MINIMIINFORMATION
Buvidal® (buprenorfin) injektionsvätska, depotlösning. 
N07BC01. 
Förfyllda sprutor innehåller buprenorfin 8 mg, 16 mg, 24 mg, 
32 mg (veckodos). Förfyllda sprutor innehåller buprenorfin 64 mg, 
96 mg, 128 mg (månadsdos). Receptbelagt läkemedel. Vid 
förskrivning krävs särskild receptblankett och förskrivarkod. EF.

Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid 
förskrivning av detta läkemedel. 

Indikation: Behandling vid opioidberoende inom ramen för 
medicinsk, social och psykologisk behandling. Behandlingen är 
avsedd för användning hos vuxna och ungdomar i åldern 16 år 
och äldre. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva 
substansen eller mot något hjälpämne. Svår respiratorisk 
insufficiens. Allvarligt nedsatt leverfunktion. Akut alkoholism 
eller delirium tremens. Varningar och försiktighet: Noggrann 
försiktighet måste iakttas för att undvika oavsiktlig injektion. 
Dosen får inte administreras intravaskulärt, -venöst, -muskulärt 
eller -dermalt. Hälso- och sjukvårdspersonal ska administrera 

Buvidal direkt till patienten. Patienters självadministrering är inte 
tillåtet. Alla eventuella försök att ta bort depån ska övervakas 
under behandlingen. Läkemedlets depåegenskaper ska 
övervägas, framförallt vid insättning och utsättning. Buprenorfin 
ska användas med försiktighet vid respiratorisk insufficiens. 
Buprenorfin kan orsaka dåsighet, särskilt när det tas i 
kombination med alkohol eller centralt dämpande substanser 
som till exempel bensodiazepiner, lugnande, hypnotiska eller 
sedativa läkemedel eller gabapentinoider. Kronisk administrering 
av buprenorfin kan ge opioidberoende. Buprenorfinläkemedel 
har framkallat abstinenssymptom när de ges tidigare än då 
agonisteffekter orsakade av senaste användningen av opioider 
avklingat. Buprenorfin ska användas med försiktighet till 
patienter med måttlig leverfunktionsnedsättning, med svår 
nedsättning av njurfunktionen, tillsammans med läkemedel 
som förlänger, eller vid andra riskfaktorer för förlängt QT-
intervall. Graviditet och amning: Buprenorfin bör endast ges 
under graviditeten om fördelen uppväger den potentiella 
risken för fostret. Buprenorfin och dess metaboliter utsöndras 
i bröstmjölk och Buvidal ska användas med försiktighet under 
amning. Trafik: Patienten bör varnas om att inte framföra 

fordon eller använda farliga maskiner medan han eller hon tar 
detta läkemedel, tills det är känt hur han eller hon påverkas av 
läkemedlet. Övrig information: För ytterligare information 
samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produkt-
resumé: 21 juni 2019. Innehavare av godkännande för 
försäljning: Camurus AB, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, 
Sverige. Tel.: +800 2577 2577. E-post: safety@camurus.com. 
Augusti 2019: SE-BUV-1900020.

1. Buvidal® (buprenorfin injektionsvätska, depålösning) 
produktresumé (SPC). Juni 2019. 2. Lofwall MR, et al. JAMA 
Intern Med. 2018;178(6):764–773. 3. Walsh SL, et al. JAMA 
psychiatry. 2017;74(9):894–902. 4. Nationella riktlinjer för vård 
och stöd vid missbruk och beroende. Stöd för styrning och 
ledning. Socialstyrelsen, Stockholm. Januari 2019. 5. EPAR 
december 2018 EMEA/H/C/004651/0000 https://www.ema.
europa.eu/en/documents/assessment-report/buvidal-epar-
public-assessment-report_en.pdf. 6. Frost M, et al. Addition. 
2019;114:1416–1426.

Individer som visas är modeller och inte patienter

Hjälp Johan att vända 
ryggen till opioidberoendet.

Buvidal® (buprenorfin) är ett långtidsverkande 
läkemedel som administreras subkutant av 

sjukvårdspersonal1, och som har visats:
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Socialutskottet har enhälligt beslutat att narkotikapo-
litiken ska utredas, men socialminister Lena 
Hallengren (S) fastslog snabbt att avkriminalisering 
av eget bruk inte ska omfattas av den kommande 
utredningen. Detta är ett allvarligt misstag. Från 
Svensk förening för beroendemedicin kräver vi att 
denna viktiga del av 
narkotikapolitiken 
utreds, och att utred-
ningen får vägleda 
framtida ställningsta-
ganden.

En viktig uppgift  för 
statsmakterna vore att 
skapa ett forum för sådan 
interdisciplinär kunskap, 
och använda den som bas 
för en ny, kunskapsbase-
rad narkotikapolitik. Bra 
exempel fi nns på nära håll, 
i form av norska Senter for 
rus- og avhengighetsforsk-
ning (Seraf).

När det gäller narkotikafrågor fi nns i Sverige ett skrämmande gap 
mellan retorik och verklighet. I brist på kunskapsbaserade strategier 
har Sverige stått handfallet inför växande problem, inklusive en 
internationellt sett hög och ökande narkotikadödlighet.

I debattinlägget fastslår föreningen med all önskvärd tydlighet: 
Som beroendeläkare är vi övertygade om att narkotika är skadligt 
och ska förbli illegalt.

Läs hela debattinlägget i DNdebatt 202022.

En läsvärd bok, som med Tom 
Babor som redaktör, går igenom all 
världens studier av försök att begränsa 
narkotikaproblem är Drug Policy and 
the Public Good, 2018 (509 SEK på 
Bokus.com) .

En summering av boken fi nns i Ad-
diction doi:10.1111/add.14734.

Svensk förening för 
Beroendemedicin:
Socialministern 
gör ett allvarligt 
misstagI en välformulerad artikel i Svenska Dagbladets 

Debatt tycker de två professorerna Agneta Öje-
hagen och Claudia Fahlke att nu räcker det: trots 
olika statliga satsningar och utredningar under 
mer än 20 år har knappast problemen med det 
delade huvudmannaskapet vid beroende minskat 
– snarast ökat.

De skriver:
Vi menar att hälso- och sjuk-

vården i Sverige självklart bör 
behandla alla hälsoproblem, även 
beroendeproblematik, precis som 
sker i nästan alla andra länder. 
Det fi nns ingen anledning att 
särbehandla patienter med bero-
endesjukdomar i förhållande till 
andra patientgrupper.

Agneta Öjehagen och Claudia 
Fahlke ger uttryck i sin artikel 
samma som Svensk förening för 
Beroendemedicin ständigt fram-
hållit - att  realisera den utomor-
dentliga Missbruksutredningen 
från 2011 som Socialdepartemen-
tet i princip utan åtgärd satte in i 
bokhyllan, längst in. 

Svenska Dagbladet Debatt 200228

Dags att komma 
till beslut efter 
20 år med 
utredningar

Gerhard Larsson: 
Missbruksutredningen 2011.
Foto: Sternebring

En undersökning som gjor-
des bland högstadie- och 
gymnasieeleverna i Karls-

hamns kommun 2016 visade att 42 
procent av fl ickorna i gymnasiet 
hade provat narkotikaklassade 
läkemedel. Förra året hade antalet 
minskat till sex procent. 

Detta är enligt de sociala myndighe-
terna i staden ett resultat av information 
och en handlingsplan för alla elever, 
vårdnadshavare och personalgrupper i de kommunala skolorna. 

I länets residensstad verkar det vara tvärtom enligt polisen: 
droganvändandet ökar bland ungdomar i Karlskrona. Kanske 
man ska ta en titt 6 mil västerut.

SVT Nyheter Blekinge

Från 46 till 6
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Jättelik 
cannabisodling
Tio personer dömda och 
gården tagen i beslag

Eft er ett tillslag på en gård utanför 
Vårgårda hittade polisen vad man 
tror är den största cannabisodling-
en i landet (hittills).

Här har ett kriminellt nätverk från 
Hisingen i Göteborg odlat cannabis sedan 
2011 fram till 2019, då gänget på 10 perso-
ner häktades. 

För huvudmannen blev den 8 års fängelse 
och sedan blev det från 7 år och ned mot 
några månader beroende på hur involverad 
individen var.

Myndigheten uppskattar att odlingen har 
genom åren inbringat ungefär 20 miljoner 
kronor. All odling har gått till försäljning. 
Staten har tagit gården i beslag.
DN200311

Svensk förening för Beroendemedicin bidrog med 
tvenne föreläsningar under årets psykiatridagar i Gö-
teborg. En kongress som inte liknade någon föregå-
ende – i år utan åhörare (coronaviruset).

Det var Sven Wåhlin som utförligt utvecklade kunskapen kring 
riskbruk, skadligt bruk och beroende under rubriken Alkoholbero-
ende. Lätt att behandla – svårt att uppmärksamma. De tre stadierna 
analyserades ur problemsynvinkel och förslag till vad man som 
behandlare kan göra, från det rådgivande samtalet till behandling. 

Markus Heilig tog upp hur evidensbaserad narkotikapolitik ser ut 
med fokus på opioidberoende och dess behandling. Detta beroende 
är förknippat med den högsta morbiditeten och mortaliteten som 
accentueras med ökande dödlighet vid ökande bruk och bristande 
behandling. Evidensläget för metadonunderhållsbehandling är gott 
för såväl metadon som buprenorfi n. Markus kunde med tillförsikt 
konstatera att Socialstyrelsens föreskrift er och nationella riktlinjer 
till sist kommit ifatt verkligheten, men ännu fi nns tre fl askhalsar: 
pengar, personal och kompetensutveckling. Den sistnämnda har 
Svensk förening för Beroendemedicin tagit sig an genom att erbjuda 
professionell utbildning för all personal inom LARO-verksamheter-
na. Båda föreläsningarna fi nns videoinspelade på SPF:s hemsida.

Årets psykiatrikongress 
utan åhörare

I nästa nummer
◇ Tema: Dopning ◇ Att sluta med heroin utan metadon ◇ Spelpaus.se delar 
behandlingssverige ◇ Från opioider på recept till LARO - rapport från Luleå ◇ 
Vad är en svensk öppen drogscen? ◇ Ersätter unga glaset med jointen? ◇

Alkohol & Narkotika passar både på jobbet och i hemmet. Årsprenumeration (6 nummer) 300 kronor – 2 år 450 
kronor. Kontakta Julius von Wright (julius.von.wright@can.se) för att teckna din prenumeration och få det senaste 
numret gratis. Utgivare: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

6 nummer

300 kronor
Populärvetenskaplig och drogpolitiskt oberoende tidskrift
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OPIOIDBEROENDE
Välkommen till en terapiinriktad utbildning kring

Utbildningen omfattar etiologi, diagnos och utredning av opioidberoende, farmakologisk och icke-farmakologisk behandling, 
återfallsprevention, säkerhetsaspekter samt samsjuklighet.

Målgrupp är all vårdpersonal inom svensk LARO verksamhet.

Föreläsare är SFB-godkänd representant med lång LARO erfarenhet

I samband med utbildningen erbjuds kaffe och lunch, beroende på tid.

Deltagandet är kostnadsfritt. Huvudmannens godkännande krävs. 

Intresseanmälan skickas till någon av följande: jonas.johansson@abbvie.com, hakan.karmback@camurus.com, 
andreas.wiklund@indivior.com eller inger.landin@nordicdrugs.se

Utbildningen har utvecklats av Svensk förening för Beroendemedicin.

Utbildningsmaterialet är framtaget med fi nansiellt stöd av AbbVie, Camurus, dne, Gilead, Indivior, Nordic Drugs och Sandoz 

Jämfört med tidigare år har mäng-
den upptäckta droger i avfallsvat-
ten ökat under 2019. De droger 
som analyserats är kokain, amfe-
tamin/metamfetamin och MDMA 
(Ecstasy). 

I Londonområdet har kokain minskat 
även om det fortfarande är högt, men nu 
mindre än i såväl Antwerpen som Amster-
dam. Det är i väster och söder inom EU som 
de högsta resultaten redovisas, framför allt 
i städer i Belgien, Nederländerna, Spanien 
och Storbritannien. Det fi nns en viss ökning 
österut, men fortfarande låga koncentratio-
ner. Sverige hamnar långt ner i statistiklistan 
medan Danmark ligger betydligt högre om 
än inte bland de främsta.

Geografi skt ses i stort samma för amfeta-
min, det är i nordliga och östra delen inom 
EU-området som har de högsta koncentio-
nerna i det analyserade avfallsvattnet. Un-
dantag är södra Europa som har låga halter. 

Undersökning av avloppsvatten i Europa 2019
Stockholm toppar europaligan när det gäller amfetamin

Sverige håller sig framme med Stockholm, 
som intar den mindre hedrande förstaplat-
sen med Gävle på andra, båda en bra bit före 
de övriga städerna i undersökningen. 

Metamfetamin har historiskt sina EU-
rötter i Tjeckien och Slovakien, men nu får 
dessa länder sällskap med Cypern, östra 
delen av Tyskland och Spanien. Även i norra 
Europa ökar metamfetamin. Tjeckien leder 
statistiken följt av Tyskland. Norge ligger 
förhållandevis högt medan Sverige kommer 
långt bak i tabellen.

För MDMA ses högsta mängderna i 
Nederländerna, Belgien och Tyskland. Tre 
nederländska städer intar de tre första plat-
serna. Sverige och Stockholm kommer på 
25:e plats, strax däreft er kommer Uppsala. 

EMCDDA framhåller att undersökning 
av avfallsvatten är ett viktigt redskap för att 
upptäcka nya trender i drogkonsumtionen 
och ett komplement till övriga undersök-
ningar. Dock ger dessa undersökningar 
ingen vägledning beträff ande i detalj var och 
vem som intar drogerna.

Avfallsvatten har analyserats sedan 
1990-talet och använts i ett antal städer för 
att uppskatta hushållens intag av illegala 
droger. Eft ersom det är svårt att analysera 
såväl cannabis som heroinderivat bygger 
rapporten på illegala stimulantia. I under-
sökningen ingår de fl esta länderna inom EU 
samt Norge och Turkiet.

emcdda.europa.eu

Bild Sternebring
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Gilead Sciences Sweden AB | Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna, Sweden | Phone: +46 (0)8 505 71 800 

Kill HepC Now! är ett initiativ från Gilead Sciences Sweden AB
Läs mer på killhepc.se

Det är inte varje dag man 
kan vara med och utrota 
en global sjukdom.
WHO har som mål att hepatit C ska vara utrotad globalt år 2030. Det är ett ambitiöst mål, 
men inte omöjligt. Vi i Sverige kan dra vårt strå till stacken genom att lokalisera, testa och 
remittera patienter med hepatit C så att de kan botas på landets infektionskliniker. 

Vi hoppas att du vill vara med i kampen, så att vi tillsammans 
kan uppnå WHO:s mål om en värld utan hepatit C.
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Som socialläkare fi ck jag därigenom 
en mer helhetssyn på människors 
livssituation. Genom samarbete med 

andra myndigheter och hjälpinstanser inom 
kommun, landsting men även med olika 
frivilligorganisationer kunde ovärderliga 
kontakter skapas till gagn för klienten och 
dennes problem. Genom att jag hade en 
profession som läkare kunde jag också via 
skrift lig remiss eller telefonsamtal se till att 
en sjuk vårdbehövande person fi ck nödvän-
dig hjälp att komma till rätt vårdinstans.

Ibland uppstod svårigheter att moti-
vera sjuka klienter till nödvändig vård och 
behandling. Det kunde röra sig om svårt 
psykiskt sjuka personer ibland med förföl-
jelseidéer eller personer med allvarliga psy-
kiska konsekvenser eller kroppsliga skador 
till följd av missbruk. I sådana ärenden blev 
socialläkaren oft a inkopplad via en socialas-
sistent. Som socialläkare fi ck jag då göra 
en psykisk och fysisk undersökning oft a i 
klientens hem. Om hen var i akut behov av 
vård och behandling men trots försök till 
övertalning vägrade att åka till föreslagen 
vårdinrättning fi ck jag göra en bedömning 
om eventuell tvångsvård – bedömning och 
sedan handläggning av eventuell tvångsvård 
kunde ta fl era timmar i anspråk för social-
läkaren och dennes medhjälpare (socialas-
sistent eller sjuksköterska). 

Socialläkarteamets medlemmar hade 
individuella stödkontakter under fl era år 
med många alkohol- och drogmissbrukare 
men även med en del svårt psykiskt sjuka 
personer. Jag tror att dessa kontaker med so-
cialläkarteamet betydde mycket inte minst 
för de som var ensamboende. Många återfall 

Jan Halldin
mina år som socialläkare

Jag slutade mitt arbete som socialläkare i Sundbyberg 1987. När jag nu ser 
tillbaka på mitt yrkesliv upplever jag mina femton år som socialläkare i 
två förortskommuner till Stockholm som de mest meningsfulla och om-
växlande åren i mitt läkaryrke. Jag fi ck möta personer med psykiska eller 
fysiska problem av olika svårighetsgrad, oft a i kombination med missbruk 
av alkohol eller droger. Dessutom fanns det oft a en social problematik, som 
kunde handla om bostad, arbete, familj med mera.  

i missbruk eller psykisk sjukdom kunde 
därigenom förhindras. 

Som socialläkare fi ck jag mycket god kän-
nedom om hur myndigheter och frivillig-
organisationer inom kommunen arbetade. 
Dessutom fi ck jag en mängd nya värdefulla 
personkontakter. 

Ett socialläkarteam i ett utsatt område kan 
därför vara ett nav för utsatta människor i 
kontakten med olika myndigheter, sjuk-
vårdsinstanser och frivilligorganisationer. 

Socialläkarnas avveckling 
I och med att hälso- och sjukvårdslagen 
från 1982 trädde i kraft  upphörde kommu-
nernas möjligheter att anställa socialläkare. 

Meningen var att primärvården då skulle ta 
ett ansvar för socialläkarnas tidigare verk-
samheter. I praktiken blev det inte så, och 
kommer knappast att bli så, så länge primär-
vårdens marknadsorienterade styrmodel-
ler och privatiseringar får råda. Eft er 1982 
avvecklades de kvarvarande socialläkarnas 
verksamheter successivt. Sedan jag slutat 
min anställning som socialläkare i Sundby-
bergs kommun 1987, fanns socialläkartea-
met kvar i kommunen till 2006. 

Jan Halldin leg läk, med dr  

tidigare bland annat socialläkare och mångårig 
medlem i Svensk förening för Beroendemedicin och 
under senaste decenniet en av föreningens revisorer.                                                                                                                                       
                                                            

Publiceringen i Bulletinen sker med redaktören för Svensk 
Medicinhistorisk Tidskrifts medgivande.
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Antabus historia
Det skulle ha blivit något helt annorlunda

Den 1881 i Tyskland syntetiserade sub-
stansen C10H20N2S4 kom under 1900-talets 
början att användas för att snabba på vulka-
niseringsprocessen inom gummiindustrin. 
Tidigt rapporterades i såväl USA som i Sve-
rige att arbetare inom denna industri mådde 
dåligt vid intag av alkohol. En amerikansk 
forskare antydde redan 1937 att substansen 
kunde användas som behandling mot alko-
hol (Williams EF, 1937). 

Det blev dock ett läkemedel (tetraetyltiu-
ram-monosulfi d) 1940 mot skabb. Svenska 
försök mot husdjurs skabb öppnade ögonen 
för det danska medicinska företaget Medici-
nalco Inc som ville undersöka möjligheten 
att utöka användningen till skadliga maskar. 

Det var anno 1945 då danska forskare upplevde fysiskt obehag 
vid samtidigt intag av alkohol och tetraetyltiuram-disulfi d. 
Det blev några år senare ett läkemedel (1948) mot alkohol 
(anti-abuse = antabuse). 

Man testar på sig själv
De två danska forskarna Erik 
Jacobsen och Jens Hald vid 
det danska företagets forsk-
ningsenhet tog upp spåret med 
disulfi ram mot inälvsmaskar. 
Denna tids (1940-talet) sanna 
forskare testade nya läkemedels 
verkan och framför allt biver-
kan på sig själva. Eft er en hård 
dag på labbet (med intag av 
disulfi ram i vetenskapligt syft e) 
intog herrarna senare en god 
middag med tillbehör. Visser-
ligen förknippades de negativa 
eff ekterna som en disulfi ram-
antabus-eff ekt men då de inte 
upplevde att alkoholmissbruk 
var något allvarligt i Danmark 
följde man i detta läge inte upp 
med marknadsmässiga under-
sökningar.

Alkoholläkare kom in i 
bilden
En läkare med kunskaper 
om alkoholproblem började 
samarbeta med Jacobsen 
och Hald och nu intensi-
fi erades undersökningarna 
kring vad som hän-
der kemiskt vid alkohol-
disulfi ramreaktionen. Det 
är denna forskning som 
idag ligger till grund för 
de kemiska reaktioner vi är bekanta med. 
Man löste även substansens farmakologiska 
profi l, bl.a. för bättre och snabbare upptag i 
kroppen. Den nya formulan blev det läke-
medel vi idag har. Antabus blev patenterat 
1952.

Alkohol-Antabus
-reaktionen
Effekten av Antabus är en form av eta-
nolintolerans. Den huvudsakliga kemis-
ka effekten är att det sker en ansamling 
av acetaldehyd i blodet beroende på 
inhibition av hepatiskt aldehyddehy-
drogenas (ADH).  Även relativt små 
mängder disulfi ram blockerar ADH. 

Det fi nns andra substanser som utövar 
liknande effekt tillsammans med 
alkohol: kloramfenikol, furazolidon, 
metronidazol och quinacrin. Senare 
forskning har visat att det inte per se 
behöver vara en påverkan på ADH som 
gemensam nämnare för de olika pre-
paraten utan en serotoninstegring. En 
studie menar intressant nog att det är 
ett toxiskt serotoninsyndrom som ligger 
bakom effekten (Karamanakos, et al).

Under många år fanns ett alternativ till 
disulfi ram. Det var Dipsan (kalcium-
karbimid) men togs ur marknaden av 
företagsekonomiska(?) skäl 1997.

Efter en hård dag på 
labbet (med intag av 
disulfi ram i vetenskapligt 
syfte) intog herrarna se-
nare en god middag med 
tillbehör.
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Copenhagen’s doctor Erik 
Jacobsen, 45, likes to try out new 
drugs on himself before giving them to 
his patients. One night before going to 
a dinner party he swallowed a couple 
of pills made of tetraethylthiuram-dis-
ulfi de; they were supposed to be good 
for intestinal worms. To his surprise, Dr 
Jacobsen found that any form af alco-
hol revolted him. When he sipped even 
a small glass of beer, his face got red, 
his heart started to pound, and he had 
trouble gettingt his breath. Från Time, 
Dec 6, 1948.

Redan 1948 höll Erik Jacobsen den första 
föreläsningen om Antabus vid Th e British 
Pharmacological Society. Samma år publi-
cerades de första vetenskapliga rapporterna 
i Acta Pharmacologica et Toxicologica och 
i Th e Lancet. Förespråkarna för använd-
ningen av Antabus betonade vikten av att 
behandlingen skulle ske som komplement 
till psykoterapeutisk intervention.

Behandlingen 
Behandlingen med Antabus kom snabbt 
igång i de skandinaviska länderna 1949 
(Sverige och Danmark var först). I USA 
kom godkännandet 1951. Det tog sedan 40 
år innan nästa ”alkoholläkemedel” blev god-
kända (naltrexon, acamprosat och för några 
år sedan nalmefen). 

Eft er decennier av behandling av alkohol-
beroende har nu disulfi ram fått en möjlig 
tilläggsindikation: kokain. Forskningen 
visar att eff ekten fi nns hos kokainister som 
inte missbrukar alkohol(!).

Många äro utredningarna kring 
alkohol och kalorier och hur intaget 
påverkar vikten. 

Ett glas alkohol 
innehåller mellan 
100 och 150 kalorier. 
Blandar man till en 
drink med juice, to-
nic eller motsvarande 
ökar kaloriinnehållet 
något och ett regel-
bundet intag av alko-
hol skulle teoretiskt 
ge en viktökning.

Men så enkelt tycks 
det inte vara. Från 
Harvard TH Chan 
School of Public 
Health redovisas en  
studie där man följt 
15 000 män under 
en fyraårsperiod och fann att viktökning 
på individuell nivå var mycket liten, men 
endast för de som dagligen drack mycket. 
Jämförde man män som inte ändrade 
den dagliga konsumtionen med dem som 
ökade den med mer än 2 drinkar per dag så 
uppmättes hos denna grupp en något större 
viktuppgång. 

Däremot noterades att alkohol hade en 
tendens att trigga till ökat kaloriintag som 
inte var alkohol.

Alkohol och 
kalorier

Nästa nummer av

Bulletin
kommer i början av augusti och då 
endast som nättidning. 
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I en intervju i USNews säger Jessica Mellinger, docent och 
specialist i hepatologi, gastroenterologi och internmedicin att 
alkoholrelaterade leversjukdomar svarar för minst hälft en hos 

de patienter hon ser. Det är speciellt anmärkningsvärt att det är 
kvinnor runt 30 som kommer med såväl cirros som andra avance-
rade leversjukdomar.
Jessica Mellinger:
—Det kan vara så att leverskadorna utvecklas snabbare för indi-
vider som börjar sin alkoholkonsumtion i unga år och sedan ökar 
intaget tämligen snabbt till högkonsumtion. Bidragande är säkert 
en samverkan mellan alkohol, fetma, depression och ångest.

USNews, 2020-02-25

Tidig alkohol debut 
ökar risken för 
snabb utveckling 
av leverskador

Det fi nns arkeologiska bevis för att cannabis i form 
av hampa odlades och användes (sannolikt) till tyg 
så tidigt som för 10 000 år sedan i Kina. De tidigaste 
skrivna dokumenten om cannabis är från 3 000 år 
f.Kr., också funna i Kina. I indiska sanskrit nämns 
cannabis som ganja. Cannabis omtalas där och i fl era 
centralasiatiska områden för dess psykoaktiva egen-
skaper och användes i samband med religiösa ritua-
ler.

Det blev ingen religiös ritual i den islamiska världen, cannabis 
förbjöds här under 1300-talet. I USA förbjöds cannabis (att äga eller 
förmedla) 1937 enligt Th e Marihuana Tax Act. Men hippiekulturen 
tog upp drogen fram till dess president Nixon proklamerade War 
on drugs 1970. 

Användningen av cannabis som medicin startade i Kalifornien 
1996 och fl era stater följde eft er. Det blev tillåtet för rekreationellt 
bruk i några stater 2012. Legaliseringen har fortsatt och när det 
gäller cannabis för medicinskt bruk är det tillåtet i de fl esta ameri-
kanska delstaterna. Däremot är cannabis en illegal substans enligt 
amerikansk federal lag!

Enligt WHO är det idag ungefär 147 miljoner individer i världen 
som använder cannabis. Det betyder att ungefär 2,5% av klotets 
population använder cannabis. EMCDDA, vårt europeiska narkoti-
kaorgan, förutspår att Europa kommer att bli den största och mest 
lukrativa marknaden i världen för medicinsk cannabis.

Tio tusen år med 
cannabis

147 miljoner 
cannabisanvändare i 

världen

I korthet

I Skottland infördes minimipriser på alkohol 2018 
och en årsuppföljning som NHS Health Scotland 
gjort visar att försäljningen av alkohol sjönk från 7,4 
till 7,1 liter ren alkohol per person, vilket betyder en 
minskning med 3,6 procent. Under samma period 
ökade försäljningen i England och Wales som inte har 
minimipriser  från 6,3 till 6,5 liter.

Minimipriset sattes till 50 pence per enhet alkohol. En enhet är 
10 ml eller 8 g ren alkohol.

Starkspritförsäljningen minskade med 3,8 procent, vin med 3 
procent och öl med 1,1 procent. Eller som utredarna uttryckte det: 
miniprissättningen  ’cuts drinking by half a pint a week’.

BBC28 January 2020

Priset har 
betydelse
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European Federation of Addiction Societies 
(EUFAS) grundades 2010 med intentionen 
att lyft a fram utbildning, kunskap och förstå-

else inom beroendeområdet med målsättningen att 
nå samtliga länder inom EU. Det är en organisation 
som utan ekonomisk vinning står i hälsans tjänst.

Beroende omfattar, enligt EUFAS, alla mentala 
sjukdomstillstånd som är relaterade till använd-
ningen av psykoaktiva droger och produkter som 
inte är substansbetingade på sedvanligt sätt men väl 
vanebildande, som till exempel spel och dobbel.

EUFAS har fyra  huvudmål:
1  Förbättra beroendevården
2  Förbättra förebyggande åtgärder på såväl 
nationell som europeisk nivå
3  Hjälpa de EU-länder som har mindre utvecklat 
preventions- och behandling-program
4  Söker fi nansiella resurser för beroendeforsk-
ning (nationellt och/eller övergripande 
europeiskt)

Vår förening är åter med i EUFAS
Efter att under några år varit borta från den europeiska samordningsorganisatonen EUFAS (European 
Federation of Addiction Societies) är vi sedan i slutet av förra året tillbaka. 

Professor Hanne Tönnesen. 
Foto Sternebering

Organisationen ska arbeta för att 
1  förstärka beroendeforskningen i Europa
2  förbättra och harmonisera prevention 
och behandling
3  föreslå rekommendationer baserade 
på evidens

Styrelsen 
för EUFAS består av en rad professorer med 

Geert Dom som ordförande. Professor Hanne 
Tönnesen är för närvarande Svensk förening för 
Beroendemedicins representant. 

EUFAS samarbetar med en rad organisationer 
som ESBRA, EPA, ICARA, ISAM, European Pain 
Federation EFIC, WHO och INHSU. Därtill har 
EUFAS under senaste året deltagit i ett fl ertal 
kongresser och symposier.

Läs med om EUFAS på o rganisationens hemsida eufas.net

En forskargrupp kring den världsledande 
kognitivexperten på cannabis, doktor Staci 
Gruber, har undersökt hur marijuana påverkar 
bilförare. I en körsimulator för bilar har kroniska 
tunga rekreationsanvändare av marijuana under-
sökts beträff ande trafi ksäkerhet. Under försöket 
var ingen påverkad av marijuana utan tvärtom, 
inget pågående intag. Kontrollgruppen hade 
aldrig använt någon form av cannabis.

Resultatet blev anmärkningsvärt. Jämfört med 
icke-användarna, hade cannabisbrukarna fl er 
olyckor, körde snabbare, och körde oft are mot 
rött ljus. De som börjat med cannabis tidigt i 
åren (före 16 års ålder) hade sämre resultat än de 
som börjat senare i livet. Forskning visar också 
entydigt på att tidig debut med droger, inklusive 

Cannabisanvändare kan vara en trafi kfara. 
Även utan cannabis i blodet.

cannabis, är förknippad med sämre kognitiv 
förmåga (enligt en av forskarna, Mary Kathryn 
Dahlgren).

Forskargruppen drar slutsatsen att rekreations-
bruk av marijuana kan ha en negativ påverkan på 
körförmågan. Till detta må läggas att invånarna i 
de amerikanska delstater som legaliserat mari-
juana upplever ett ökat problem med förare som 
under färden är påverkade av drogen. 

Med tanke på en ökad marknad för medicinsk 
cannabis är det viktigt att också tänka på möjligt 
risktagande i trafi ken. Eft ersom det är olika kate-
gorier användare fi nns anledning att undersöka 
förhållandet.
Forskningsrapport från McLean Hospital 14 jan 2020 (mvlean-
hospital.org).  
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OPIOIDBEROENDE
Välkommen till en terapiinriktad utbildning kring

Utbildningen omfattar etiologi, diagnos och utredning av opioidberoende, farmakologisk och icke-farmakologisk behandling, 
återfallsprevention, säkerhetsaspekter samt samsjuklighet.

Målgrupp är all vårdpersonal inom svensk LARO verksamhet.

Föreläsare är SFB-godkänd representant med lång LARO erfarenhet

I samband med utbildningen erbjuds kaffe och lunch, beroende på tid.

Deltagandet är kostnadsfritt. Huvudmannens godkännande krävs. 

Intresseanmälan skickas till någon av följande: jonas.johansson@abbvie.com, hakan.karmback@camurus.com, 
andreas.wiklund@indivior.com eller inger.landin@nordicdrugs.se

Utbildningen har utvecklats av Svensk förening för Beroendemedicin.

Framtagandet av utbildningsmaterialet har fått finansiellt stöd av AbbVie, Camurus, Indivior, Nordic Drugs och Sandoz. Företagen har inte 
påverkat innehållet i utbildningen och materialet innehåller inte specifik produktinformation. 

Carfentanil 
Carfentanil är en av de mest 
potenta opioider vi känner till. 
Drogen upptäcktes i Europa 2012 
men användningen ökade när-
mast dramatiskt under 2016 och 
2017. Enligt narkotikaorganet för 
EU (EMCDDA) var ökningen ett 
resultat av kraft ig marknadsföring 
från tillverkare i Kina och såldes 
via darknet.

Carfentanil är strukturellt en analog till 
den syntetiska opioiden fentanyl. Synteti-
seringen skedde 1974 i läkemedelsföretaget 
Janssens laboratorier. 

Ett problem för användarna var att carfen-
tanilet hade uppblandats med heroin vilket 
ledde till ökad toxicitet som i många fall 
ledde till döden. Statistiken hittills är fram 
till mitten av 2017 och då har 61 dödsfall 
rapporterats inom EU. Överdoser kan med 

framgång behandlas med naloxon. 

Sedan 2018 är carfentanil en drog som 
lyder under internationell kontroll, 
även i Kina. Dock får substansen an-

vändas i veterinärsammanhang för behand-
ling av elefanter, noshörningar och liknande 
stora djur.

Det mest tragiska som hänt carfentanil 
som vi känner till är den ryska militära 
stormningen av moskvateatern där indi-
vider från Tjetjenien tagit den fullsatta 
salongen som gisslan. Det var ett brittiskt 
laboratorium som upptäckte carfentanil hos 
två överlevande britters kläder. Militären 
hade använt en aerosol med carfentanil och 
remifentanil för att övermanna de gisslanta-
gande. Enligt uppgift  visste man från medi-
cinskt håll att opioider användes men inte i 
denna omfattning/styrka för det medhavda 
naloxonet räckte inte till. 125 personer av-
led, men inte bara till följd av aerosolen utan 
teaterns ventilationssystem fungerade inte 
tillfredsställande.

Emcdda/wikipedia Foto Sternebring
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Därför var det främst kvinnorörelsen och 
arbetarrörelsen, snarare än läkarna, som på 
1800-talet engagerade sig i nykterhetsrörel-
ser och för begränsningar i form av lokala 
Systembolag och senare för förbudsomröst-
ning. Även läkaren Ivan Bratt, upphovs-
mannen till motboken och ”Brattsystemet”, 
drevs främst av sociala motiv. Läkaren 
Magnus Huss var ett undantag, när han 
beskrev alkoholens medicinska skadeverk-
ningar i sina avhandlingar Alcoholismus 
cronicus 1849 – 51. 

Alkoholproblem har således under 
1800-talet och halva 1900-talet inte varit en 
tydlig läkarangelägenhet, utan mer en social 
angelägenhet. Detta är bakgrunden till det 
paradoxala att det är socialtjänsten som har 
huvudansvaret för att behandla alkoholbe-
roende enligt vår (i dag unika) lagstift ning.

Vad gäller förebyggande av alkoholska-
dor så föreslog prioriteringsutredningen 
”Vårdens svåra val” 1995 till och med att 
förebyggande av sjukdom, tillsammans med 
akut livräddande insatser, skulle prioriteras 
allra högst. Detta blev ingen lag, men nu var 
förebyggande hälso- och sjukvård defi nitivt 
satt på kartan och gjorde avtryck även i 
allmänläkarkåren.

Ett nätverk av allmänläkare startade 
1996 ett riskbruksprojekt. Tanken var dels 
sjukdomsprevention, men även att under-
lätta samtalet om alkohol med den mindre 
stigmatiska termen ”riskbruk” i stället för 
missbruk. En bärande del var ”Riskbruks-
verkstäder”, en utbildning inriktad mot 
fördjupade kunskaper som ett led i ett kol-

Allmänmedicin och allmänläkarvård har sitt ur-
sprung i provinsialläkarväsendet, som kom till i slutet 
av 1600-talet och redan från början har befolkningens 
levnadsvanor och sjukdomsprevention haft  en central 
roll för skrået. Vad gäller alkoholskador så har dock 
huvudfokus historiskt varit på de sociala konsekven-
serna och inte på individens hälsoskador.

legialt erfarenhetsutbyte som leder till ökad 
förmåga att på ett värdeneutralt sätt ta upp 
alkohol till diskussion med patienterna. 

Ett stort steg togs 2004 då regeringen gav 
Folkhälsoinstitutet i uppdrag att driva ett na-
tionellt riskbruksprojekt med delprojekt för 
allmänläkare, distriktssköterskor, MVC, BVC 
och företagshälsovården. Därtill komplettera-
des med ett projekt med fokus på samtalsme-
todiken ”motiverande samtal (MI)”.

Som allmänläkare var mina erfarenheter 
från den tiden att allmänläkarkåren ganska 
entydigt ansåg att alkohol var en angelägen-
het för professionen - men i praktiken var 
den svår att integrera i vardagssjukvården. 

Än idag är alkohol den levnadsvana som 
uppmärksammas och diskuteras minst i 
vården. 

Det fi nns dock diskreta men positiva 
tecken: en befolkningsenkät som utvärde-
rade riskbruksprojektets eff ekt visade att 
mellan 2004 och 2012 ökade prevalensen 
av dem som fått fråga om alkoholvanor i 
vården från 15 % till 33 %. De som fått råd 
om alkohol ökade från 3,2 % till 4,2 %. 

Hur pratar man om alkohol? Förr var det 
i termer av missbruk och alkoholism, sedan 
blev det i termer av riskbruk. Nästa steg för 
framtiden är att öka förståelsen för alkohol 
som en farmakologiskt aktiv substans, där 
eff ekten är mycket olika för olika individer 
eft ersom den biologiska variationen är stor. 

Allmänna riktlinjer om riskbruk eller 
lågriskkonsumtion ger användbara håll-
punkter, men är trubbiga och gäller på 

befolkningsnivå. Som individer reagerar vi 
olika på alkohol, har våra svaga respektive 
starka punkter i våra organ. 

Detta behöver vi kunna diskutera i en 
medicinsk anda, utan att det framstår som 
moralism eller intrång i det privata. Skam 
och stigmatisering gör det redan svårt för 
personer med alkoholproblem söka hjälp. 
Här har vi ett tacksamt förbättringsområde. 
De fl esta alkoholberoende personerna 
har trots allt lättare tillstånd som oft ast är 
mycket tacksamt att behandla. 

 Referenslista erhålles på begäran till 
redaktionen

Sven Wåhlin

Alkohol och levnadsvanor 
i allmänläkarens vardag
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Genom att förskriva Metadon Nordic Drugs 7-pack istället för singelpack, gör du en 
besparing på hela 40 kr per flaska. Med gällande priser innebär det en möjlighet att 
spara 15.000 kr per patient och år!

Metadon Nordic Drugs
oral lösning

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.

N di D AB T l 040 36 66 00 5-
16

12

Metadon Nordic Drugs finns i 25 olika styrkor - från 10 mg upp till 200 mg. Läkemedlet är 
tillgängligt som singelflaska och som förpackning om 7 flaskor. Vill du förskriva 7-pack, 
ange 1 x 7 flaskor på receptet.

Metadon Nordic Drugs är framtagen i samarbete med professionen och patienter.  På så 
sätt har vi successivt kunnat anpassa läkemedlet efter de önskemål som kommit fram. 
Till exempel har förpackningens design tydliggjorts, så att förväxlingsrisk på klinik, för 
patient och på apotek minimeras.

Drugs finns i 25 olika styrkor - från 10 mg upuppp ttill 200
singelflaska och som förpackning om 7 flaskor. Vill

7-pack i 
alla styrkor


