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Registrera mera i
Bättre Beroendevård

Svenskt beroenderegister i ny mer lättanvänd skepnad

O

mbyggnationen av Svenskt
BeroendeRegisters (SBRs)
databas är klar, liksom
namnbytet. Från september
kommer det finnas en ny och fullständig version för direktöverföring och en
förkortad version för manuell inmatning
i registret. Den manuella inmatningen
har bantats från 13 till 6 sidor. Detta
med förhoppning om att fler enheter ska
ta sig tiden att registrera. Dosering och
beredningsform är nya viktiga variabler
som kommer vara tillgängliga både vid
direktöverföring och vid manuell inmatning. Överläkare Andrea Capusan
kommer att intervjuas inför SBRs nästkommande nyhetsbrev med fokus på att
registrera dos och beredningsform.
Forts sid. 8
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Vi flyttar på två arrangemang
Coronapandemin har ställt till det för föreningen. Det länge
motsedda studiebesöket i St Petersburg under hösten i år
flyttar vi till våren 2021.
Oktobermötet i Stockholm flyttar vi ett år framåt i tiden, till
den 23 oktober 2021
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Med tvenne brasklappar:
den lilla elaka virusen må ha avklingat!

Unimedic Pharma

Svensk förening för Beroendemedicin är en förening inom Svenska Läkaresällskapet och en specialistförening inom Sveriges Läkarförbund
The Swedish Society of Addiction Medicine
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Kommentar

Lösenord 2020
På vår hemsida kommer du under året
att hitta dokument som är avsedda
enbart för medlemmar. Du avkrävs ett
lösenord och detta är under 2020

Docent Claes Holstedt rekommenderar
ytterligare läsning av ett kritiskt inlägg till
LSD-debatten och artikeln i förra numret av
Bulletin:

bulle201

Tidskriften BULLETIN är inte kodad

Fortsatta övergångsbestämmelser för
ST i Beroendemedicin

Beroendemedicin blev ny tilläggsspecialitet 2015 och omfattades av
övergångsbestämmelser med undantag från kraven att huvudansvarig SThandledare och verksamhetschef skulle vara specialist inom den aktuella
specialiteten. Undantagen gällde till och med den 30 april 2020. Socialstyrelsen
har nu beslutat om fortsatta övergångsbestämmelser för beroendemedicin
till och med den 30 juni 2025.
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Larsen JK, Neurotoxicity and LSD treatment: A follow-up study of 151 patients in
Denmark/History of Psychiatry
27/2:172-189, 2016.

Corona och
Systemet
Enligt en av Systembolaget beställd
Sifo-undersökning av alkoholvanorna
i vårt land under första coronakvartalet hade majoriteten oförändrade
alkoholvanor (83 procent) medan 6
procent sade sig ökat intaget medan 9
procent drack mindre.
Sett till försäljningssiffror så
ökade konsumtionen på totalen
något under kvartalet jämfört
med motsvarande tid föregående år. Det var påtagligt för sprit
och öl. Orsaken kan måhända
vara att all charterverksamhet
låg nere under största delen av
perioden.
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Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors

Alcohol use is a leading risk factor for global disease burden and causes
substantial health loss. We found that the risk of all-cause mortality, and of
cancers specifically, rises with increasing levels of consumption, and the
level of consumption that minimises health loss is zero. These results suggest that alcohol control policies might need to be revised worldwide, refocusing on efforts to lower overall population-level consumption.
DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31310-2

Som medlem i föreningen
har du möjlighet att söka vårt Stipendium för fördjupad alkohol- och drogkunskap. Du kan använda stipendiet till forskning, studiebesök, 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
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Mjölk på gott
och ont
Mjölk är en viktig del av västvärldens diet, framför
allt i länder med kallt klimat. Mjölk är en naturlig
dryck för näring och tillväxt emedan den innehåller
alla essentiella såväl makro- som mikronäringsämnen
inklusive anabola hormoner.
Det är vanligt att komjölkintag (alla mjölkprodukter inräknade) framhålles
som viktig för att undvika
frakturer. En intressant global
undersökning från FNs Food
and Agriculture Organization
visar märkligt nog på motsatsen! Mjölkdrickarnationer
som Sverige, Norge och Danmark toppar listan på antal
höftfrakturer per 100 000
invånare, men icke-mjölknationer som Indonesien, Kina
och Indien har knappt några.
Data är inte helt lättolkade,
men spännande!

Bakgrund: två bröder, 25 och 35 år gamla, sålde 2016
fentanylpreparat från en lägenhet i Östberga. Åtta
personer dog efter intaget av drogen. När försäljningen ägde rum var fentanyl inte klassat som hälsofarligt
eller narkotika, därför har männen nekat till brott.
Tingsrätten fällde dock bröderna och utdömde fängelse på fem
år och sex månader för den äldre och fyra år för den yngre. Båda
överklagade till hovrätten som fastställde tingsrättens dom.
Den yngre brodern ville frias helt, eller åtminstone få lägre straff
och överklagade till Högsta domstolen, som den 3 april fastställer
hovrättens dom.

Jämför man mjölkprodukter så är de mer hälsosamma än processat rött kött eller sockrade drycker medan nötter slår mjölkprodukterna i nyttighet. Det finns studier som jämfört fullmjölk med
fettreducerad och inte funnit några hälsoskillnader.
Forskargruppen som gjort denna sammanställning över mjölk
och hälsa menar att det inte finns något belägg för överdrivet intag
av mjölk utan en god och hälsoriktig mathushållning är vad som
bör eftersträvas.
N Engl J Med 2020;382:644-54

Att tänka på…
n rapport från Royal College of Psychiatrists
visar att det nu (mars 2020) finns endast 16
blivande beroendepsykiatriker i England.
När nu den gamla stammen av beroendepsykiatriker med ålderns rätt pensioneras i rask takt
uppkommer en verkligt farlig situation när dessas
expertis går för evigt förlorad. Det tar tid att bygga
upp ny kunskap och rapporten framhåller med
eftertryck att utan dessa experter kommer den
komplexa bilden av social, fysisk och psykisk hälsa
att försämras radikalt och drabba en redan utsatt
patientgrupp.
Hur ser det ut i Sverige?
The Guardian 2020

Högsta domstolen
slår fast hovrättens
fängelsedom för
fentanylförsäljande
broder

Högsta domstolen går helt på tingsrättens och hovrättens linje och fastställer domen.

Högt mjölkintag förknippas
också med risk för prostatacancer och möjligen också endometrioscancer men skyddar mot
colorectial cancer.

E
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Åklagaren Tomas Malmenby sade till Sveriges Radio inför överklagandet:
– Skulle Högsta domstolen komma fram till att det inte är
straffbart agerande att på det här sättet sälja farliga preparat på
nätet så skulle det kunna få den konsekvensen att det öppnar upp
för andra aktörer framöver att ägna sig av den typen av
verksamhet.
Justitierådet Petter Asp är mycket tydlig i sin dom.
– I det här fallet har det avgörande varit att det har varit extremt
farliga preparat som har sålts i en form som i praktiken har varit
omöjlig att använda på ett säkert sätt, säger han till Sveriges
Television.
Denna prejudicerande dom är av synnerlig vikt i bekämpandet
av den farliga nätdrogsförsäljningen och kan med största sannolikhet redan nu påverka ett eventuellt överklagande av domen vid
Linköpings tingsrätt då en 25-årig man från Motala sålt fentanyl.
Han dömdes till 3 års fängelse för grovt vållande till annans död i
tre av de elva dödsfall han var åtalad för. Åklagarens åtal om dråp
avslogs då det inte visats att han haft likgiltighetuppsåt, men varit
”medvetet oaktsam”, enligt domstolen.

När det inte räcker
Utbildningsmaterialet När det inte räcker syfter till att genom
film och övningar öka kunskapen om våld i nära relation mot
personer med beroendeproblematik. Materialet består av fem
filmer och ett tryckt pedagogiskt material. Med kunskap ökar
möjligheterna att upptäcka, agera och möta personer utsatta för
våld.
Arvsfonden finansierar, men materialet kostar 950 kronor +
moms, mängdrabatt ges.info@amphi.se
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Bulletiner
Systembolaget har fått ny men icke helt

Till minne av
Claudia Fahlke

obekant styrelseordförande: Göran Hägglund, tidigare
ordförande för Pensionsmyndigheten, partiledare för
Kristdemokraterna och socialminister.

Ett mästerligt författarskap har lämnat oss. PO Enquist blev
85 år. Hans självbiografi Ett annat liv (2008) skildrar på ett oförglömligt sätt den
tungt alkoholberoendes kamp mot nykterhet.
Intag av marijuana kan leda till negativ kognitiv utveckling, speciellt under
den sensitiva perioden i tidiga ungdomstiden. En studie från Buffalouniversitetet i
New York understryker vikten av fortsatt prospektivt arbete för att undersöka sambandet mellan marijuanaintag i tidiga ungdomsåren och utvecklingen av exekutiva
funktioner. J Stud Alc Drugs 2020, 81(2):164-72.

Regeringen har lagt fram en rad förslag till en utredning mot
gängkriminaliteten. Bland förslagen finnes ett som avfärdar med eftertryck avkriminalisering av ”lättare droger”. Enligt justitieministern, som ligger bakom utredningsförslaget, skulle ”det vara en enorm gåva till de kriminella gängen, deras marknad
skulle mångfaldigas i ett slag”. SDS200613

Till minne av Ulf Rydberg

P

rofessor emeritus Ulf Rydberg har
avlidit vid en ålder av 80 år. Ulf
blev docent inom alkoholforskningen vid Karolinska institutet 1972
och utnämndes till professor i alkoholoch narkotikaforskning vid samma institut och tillika överläkare vid Magnus
Huss klininik 1987 (till 2005).
Ulf kom att spela en avgörande roll
vid uppbyggnaden av beroendevården i Stockholm, bland annat startade
han tillsammans med överläkare Ann
Engström vid det då nybyggda Huddinge sjukhus i slutet av 70-talet en
Foto Sternebring
narkomanvårdsklinik. År 1980 startade
Ulf tillsammans med psykiatriska kliniken vid Huddinge sjukhus en särskild mottagning för gravida kvinnor med beroendeproblem, Familjesociala
mottagningen, som leddes av barnmorskan Christina Ottenblad med stöd av
läkarkonsulter inom barnmedicin, gynekologi och klinisk farmakologi. Mottagningen lever kvar idag som Rosenlunds mödravårdsteam.
Ulf bidrog också till att beroendemedicin undervisades vid läkarprogrammet
och han var en av de viktigaste tillskyndarna till att Karolinska institutet 1983,
som första universitet i världen, inrättade en obligatorisk kurs i beroendelära.
Under sin långa verksamhet var Ulf medicinsk expert i flera utredningar och
vetenskapliga råd såväl nationellt som internationellt. Förutom vetenskapliga
arbeten inom beroendesfären publicerade han artiklar inom analytisk kemi,
toxikologi och socialmedicin.
Ulf var en mångårig och in i det sista aktiv medlem i vår förening. Han var
också en flitig tillskyndare och skribent i Bulletin, där han ofta delade med sig
av sitt mångåriga perspektiv vad gäller såväl klinik som forskning.

P

Foto Sternebring

Allt om droger ur ett amerikanskt perspektiv
- klassificering, lagstiftning, ja allt väsentligt om alla
droger! Lista upp och lista ner. Varför inte kolla? https://
www.dea.gov/press-releases/2020/04/14/dea-releases2020-drugs-abuse-resource-guide.

rofessor Claudia Fahlke har avlidit 55 år gammal. Claudia disputerade 1994 på en avhandling
om alkohol och stresshormoner vid Göteborgs
universitet. Hon blev docent 1998, och professor i psykologi 2006 vid Psykologiska institutionen, Göteborgs
universitet och erhöll 2015 en professur i hälsopsykologi med inriktning mot beroendepsykologi vid samma
universitet. Hon var också verksam vid Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mångsidigheten och bredden i hennes studier och dess tillämpningar har grundat sig i studier från djurexperiment
till neurofysiologi, biologisk psykologi till kliniska
problemområden. 2013 fick hon Centralförbundets
för alkohol och narkotikaupplysning, CAN´s, drogforskningspris för framstående insatser inom psykologisk beroendeforskning. Redan 2000 etablerade hon
forskargruppen Addiction Psychology: Clinical and
Experimentell Research (APEC), som är den nationellt
största forskargruppen inom beroendepsykologi. Hennes tvärvetenskapliga forskning har skett i samarbete
med bl.a. kollegor vid psykologiska institutionen, från
socialt arbete, psykiatri, farmakologi och genetik. Hon
lade grunden till ett tvärprofessionellt nätverk 2004,
som 2013 blev en tvärprofessionell och partsammansatt centrumbildning, Center for Education and Research on Addiction, CERA, som arbetar för att stärka
och utveckla utbildning och forskning inom ANDTSområdet (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel).
Claudia var dess föreståndare 2013 - 2018 och fick
2014 ta emot Göteborgs universitets samverkanspris
för CERA´s arbete.
Förutom en omfattande vetenskaplig produktion
har kunskap i beroendepsykologi förmedlats i flera
böcker, bl.a. blev hon redaktör för läroboken Handbok
i missbrukspsykologi - teori och tillämpning, 2012.
Hon hade stort ansvar för utbildningen i beroendepsykologi vid institutionen och initierade Sveriges landets
första masterutbildning i beroendevetenskap med inriktning mot psykologi.
Hennes breda kompetens inom beroendeområdet
och goda samarbetsförmåga medförde att hon anlita-
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Metadonvarianter

Alkohol under
graviditeten innebär
en risk

Innan coronapandemin slog till
hann göteborgkonferensen Graviditet och alkohol genomföras. En
rustik sammanfattning är att alla
nivåer av alkoholkonsumtion under graviditeten kan öka risken för
missfall, dödfödsel, för tidig födsel
och plötslig spädbarnsdöd. Stor
Substansen Metadon finns i två
alkoholkonsumtion under gravidispegelvända former såsom höger
teten är en välkänd riskfaktor för
och vänster hand. Här är det så att missfall, för tidig födsel, försämrad
den ena spegelformen har effekten. fostertillväxt, låg födelsevikt och
Historiskt har det endast funnits
FAS. I kombination med rökning
en lika blandning av de båda forökar risken.
merna ett så kallat racemat.
En av huvudtalarna var Frida Dangardt,
Numera finns även den aktiva formen
docent och specialistläkare vid Drottning
separat under namnet Levometadon (hittills Silvias barn- och ungdomssjukhus samt anendast från DNE Pharma).
svarig för alkohol inom Regionalt ProgramOm personer sätts över från racematet till område Levnadsvanor. Hon sammanfattade
en forskningsrapport hon varit med att ta
Levometadon bör dosen halveras.
fram inom området.
All vetenskap som jag sett och all metadon som jag gjort på apotek är på 60 mg av Följande är rekommendationer
racematet. Det kan alltså ses som en medeldos som kan över- och underskrivas. Alltså
minsta effektiva dos

Gunnar Bergendahl www.infofarm.se

Claudia Fahlke
Forts

des som expert i många sammanhang såsom
vetenskaplig expert i flera forskningsråd,
Socialstyrelsens riktlinjearbete, Systembolagets utvecklingsgrupp för alkoholforskningsfrågor, Kriminalvårdens ackreditering
av behandlingsprogram. Hon var initiativrik och drivande inom sitt ämne och deltog i
debatten kring olika beroendefrågor. Hennes
varma, engagerande sätt och gedigna ämneskunskap blev mycket uppskattade i de stora
nätverk, som hon etablerade kring sig. Under
många år hade jag återkommande kontakter
och goda samarbeten med Claudia. För mig
var hon en högt uppskattad kollega och vän,
kunnig, inspirerande och generös, och hon
lämnar ett stort tomrum efter sig.
Agneta Öjehagen, professor emerita
Lunds universitet

• Åtgärder som ökar kostnaderna för,
minskar tillgången till och minskar marknadsföringen av alkohol är nödvändiga
för att minska risken för alkoholrelaterade fosterskador.
• Det är ett gemensamt ansvar för samhället och hälsovården att öka medvetenheten om riskerna med exponering
för alkohol under graviditeten och ge
stöd till gravida och deras partner.
• Personer som planerar graviditet, såväl
kvinnor som deras partner, kan öka
sannolikheten för friska barn genom att
undvika eller minimera exponeringen av
alkohol.
• Det är säkrast att inte konsumera
alkohol under graviditeten. Partnern kan
också välja att undvika alkohol eller hålla
sig till en låg konsumtion.
• Det är säkrast att inte dricka alkohol
vid amning. De som väljer att dricka bör
begränsa konsumtionen till 1 standardglas två timmar före amning.
• Ett nationellt kompetenscentrum bör
skapas, med uppgift att utveckla åtgärder för att minska exponeringen för
alkohol under graviditeten, samla in data
om omfattningen av exponeringen och
utbilda i screening och behandling.

Skriftserien Alkoholen
och samhället
Skriftserien ”Alkoholen och samhället”, publicerar årliga rapporter sedan
2013. Varje årsrapport har ett tema. Förra årets rapport handlade om
alkohol och graviditet och amning och låg till grund för den ovan
refererade konferensen.
Länk till rapporten: https://wwwiogtse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/02/
alkohol-graviditet_alkoholen-och-samhallet-2020_rapport_sv.pdf.
Rapporterna är kvalificerade litteraturöversikter som tas fram av en internationell
forskargrupp med ledande alkoholforskare från USA (Harold Holder och
Tim Naimi), Canada (Tim Stockwell), Australien (Tanya Chikritzhs) och Sverige
(Frida Dangardt och Sven Andréasson).
Årets rapport kommer att handla om alkohol och hypertoni.
Svensk förening för Beroendemedicin beslutade vid senaste styrelsemötet att ansluta föreningen som sponsor för Alkoholen och samhället tillsammans med sedan
tidigare sponsorerna IOGT/NTO, Svensk förening för Allmänmedicin, Svensk
Sjuksköterskeförening, Stiftelsen Ansvar för framtiden och CERA.
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Välkommen till en terapiinriktad utbildning kring

OPIOIDBEROENDE
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
Indivior,
Nordic
Drugs
ochDrugs
Sandoz.
har inte
Utbildningsmaterialet
är framtaget
med
finansiellt
stödavavAbbVie,
AbbVie, Camurus,
Camurus, dne,
Gilead,
Indivior,
Nordic
och Företagen
Sandoz
påverkat innehållet i utbildningen och materialet innehåller inte specifik produktinformation.

Tullverket får Nydebuterad psykos vid
Andningsproblem
utökade
ADHD-behandling
befogenheter År 2007 krävde FDA (Food and Drug Administration, USA) och opioider
Tullverket kommer att
ta över vissa uppgifter från polisen. Det
gäller utredningar av
narkotikabruk och
innehav av narkotika,
dopningsmedel och
hälsofarliga produkter. Detta kommer att
avlasta polisen som
behöver sina resurser
till annat.
Det är regeringen
som ger Tullverket dessa
utökade befogenheter
som gäller från augusti
i år. Insatserna kommer
att ske vid de svenska
gränserna, framför allt
viktigt vid Öresundsbron,
denna knarkautostrada in
i Sverige.

att i läkemedelsbipacksedeln skall framgå risk för nydebuterande psykos vid behandlingen med metylfenidat eller amfetamin. Dock fanns inga studier att referera till frekvensen
eller om det fanns en ur psykossynvinkel skillnad mellan de
båda läkemedlen.

Lauren Moran och hennes forskargrupp från olika sjukhus
i Boston har genomfört en stor datainsamling för att utröna
I en systematisk litteraturöversikt har
om det föreligger psykosrisk och om det finns skillnad mellan preparaten.
en forskargrupp från universitetet i
Sheffield undersökt om det finns ett
Två försäkringsdatabaser användes för att analysera patienter mellan 13 och 25 år som fått diagnosen ADHD och
samband mellan intag av illegala opiosom tagit metylfenidat eller amfetamin mellan åren 2004 och ider och andningsproblem, närmare
2015. Ur denna grupp plockade man fram de som fått en ny- bestämt astma och KOL. Litteraturdebuterad psykosdiagnos som behandlades med någon av de
genomgången omfattade artiklar från
två drogerna. Studien omfattar totalt 337 919 unga individer.
1980 till 2018.
Metylfenidat ordinerades till 110 923 som matchades mot
Resultet var något svårtolkat ur consenlika många som fått amfetamin. 343 individer inkluderades (nydebuterad och amfetamin- eller metylfenidatbehand- sussynpunkt för de genomgångna studierna
lad psykos). Nydebuterad psykos fann man hos ungefär 1 av var tämligen heterogena, men tveklöst,
menar forskarna, finns det evidens för ökad
660 patienter. Amfetaminbehandlade var representerade i
fler fall än i metylfenidatgruppen. Forskarna konkluderar att sjukdomsbörda för respiratorisk sjukdom.
behandling med amfetamin medför större risk för psykosut- Dock svårt att få en adekvat bild av prevalensen hos denna grupp individer.
veckling.
N Engl J Med 2019; 380:1128-1138

Addiction. https://doi.org/10.1111/add.14870
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Remiss besvarad

Remissvar från Svensk
förening för Beroendemedicin
avseende förslag till
•

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:XX) om
läkarnas specialiseringstjänstgöring

•

Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2020

•

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:XX) om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare

•

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:XX) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

•

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:XX) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:80) om legitimation för yrke
inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland

” Citatet
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) är
i huvudsak en tjänstemannastyrd organi
sation. Medborgarna kan inte rösta bort
de politiker som sitter där, eftersom de är
indirekt valda, och tjänstemännen har inget
tjänstemannaansvar som offentliganställda
har. Det är ingen privat organisation. Man
kan ju fråga sig om SKR ska ha det inflytande
som det har.
Sammanfattning av uttalande av

Bo Rothstein,
professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Gällande BT
En legitimerad läkare förväntas utfärda medicinskt välgrundade
och juridiskt giltiga vårdintyg som kan innebära att en person frihetsberövas mot sin vilja. Det är ett synnerligen kvalificerat ansvar
som innebär medicinska, juridiska och etiska avvägningar. Läkaren
behöver inte bara teoretisk kunskap för att kunna göra dessa bedömningar utan även praktisk erfarenhet som endast kan säkerställas genom klinisk tjänstgöring. Den praktik som kommer rymmas
inom den nya sexåriga läkarutbildningen är begränsad och löser
inte heller problemet med att läkare som utbildats utanför Sverige
saknar psykiatrisk kompetens i en svensk kontext. För att uppfylla
de delmål som specificeras i Socialstyrelsens förslag till målbeskrivningar avseende ST och BT bör det krävas klinisk tjänstgöring
inom det psykiatriska fältet under BT.
Vi ser positivt på att både ST-läkare och specialistläkare får handleda BT-läkare samt att handledare ska ha genomgått en handledarutbildning.

Gällande tilläggsspecialiteten Beroendemedicin
Det är angeläget att det finns tydliga övergångsbestämmelser.
Dels för att man ska kunna ansöka om specialistkompetensbevis
enligt krav i äldre bestämmelser under en fastställd period. Dels
för att inte försvåra för specialistläkare i psykiatri att genomföra
utbildning inom tilläggsspecialiteten beroendemedicin, då det finns
ett tydligt behov av ökad kompetens inom sjukvården när det gäller
beroendemedicin.
Vi ser positivt på att specialist i psykiatri till och med 30 juni
2025 kan jämställas med specialist i beroendemedicin när det gäller
att fungera som handledare till ST i beroendemedicin.
När det gäller målbeskrivningens c-delmål så föreslås att termen
missbruk byts ut till riskbruk/skadligt bruk/beroende, alternativt användning eller bruk. Termen missbruk bör undvikas inom
hälso- och sjukvården eftersom den saknar definition och kan ses
som stigmatiserande.
I delmål c1 föreslås formuleringen ”vanligt förekommande riskbruk och beroendetillstånd” respektive ”handlägga bruk av nyare
och ovanliga substanser”.
I delmål c12 föreslås formuleringen ”hos patienter med riskbruk
eller beroende som är av”.

Prenatal

alkoholkonsumtion kan
orsaka sena skador
Kvinnor som intar alkohol under graviditet kan,
enligt tidigare presenterade forskningsrapporter, föda
barn med olika alkoholrelaterade skador. Då det finns
få studier som undersökt sambandet mellan intrauterin alkoholpåverkan och skador som kommer sent
under uppväxten, har en forskargrupp från universitetet i Bristol i april 2020 publicerat ett arbete i vilket
man undersökt graviditetsdrickande och depression som debuterar för barnet vid 18 års ålder. Över
13 000 individer inkluderades.
Resultatet som redovisas i Alcohol Clin Exp Res, visar att det
finns en ökad risk för utveckling av depression vid 18 års ålder efter
moderns intag av alkohol under 18 veckor av havandeskapsperioden. Slutsatsen är inte helt oantastlig men den jämförande kontroll
av fäders alkoholkonsumtion som gjorts gav negativt utslag, något
som bidrar till att ge visst stöd för att moderns alkoholintag kan
vara orsaken. Dock krävs mer forskning.
doi.org/10.1111/acer.14324
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Hagelstormen under
rimfrosten gav resultat
Polisens nationella specialoperation rimfrost riktad mot den kriminella
verksamheten hade i Malmö en ännu mer specialiserad vecka mitt i rimfrosten som kallades hagelstorm. Ungefär 200 poliser finkammade några av de
viktigaste kriminella områdena i staden (Rosengård, Nydala-Hermodsdal
och Holma-Kroksbäck) i jakten efter vapen, sprängmedel, narkotika, olagliga
pengar och efterlysta kriminella.

Polisens nationella specialoperation rimfrost
Utöver avloppsnarkotikan
riktad mot den kriminella verksamheten
gjordes följande beslag under
hade i Malmö en ännu mer specialiserad
Från State University i New Jersey
Operation Hagelstorm
kommer en artikel om cannabinoiders vecka mitt i rimfrosten som kallades ha• 729 genomsökta fastigheter/
gelstorm. Ungefär 200 poliser finkammade
möjlighet att lindra abstinensen vid
trappor
några av de viktigaste kriminella områdena
opioidberoende. Det är de farmakolo- i staden (Rosengård, Nydala-Hermodsdal
• 2 000 (cirka) kontrollerade
giska mekanismerna som analyseras. och Holma-Kroksbäck) i jakten efter vapen,
fordon
Bakgrunden till arbetet är den opioidkris sprängmedel, narkotika, olagliga pengar och
• 39 vapen
efterlysta kriminella.
av epidemisk karaktär som drabbat USA.
• 1 kg sprängdeg
Författarna menar att orsaken till detta proPolisen gick ut med förhandsinforma• 9 beslagspunkter narkotika
blem är bristen på effektiv behandling för
tion om att de riktade insatserna skulle ske
• En större mängd ammunition
abstinensen för de som är beroende. Denna veckan efter presskonferensen. Det fanns
brist är bidragande till återfall.
• 67 200 kronor i omhändernaturligtvis en baktanke att ha förhandsintagna kontanter
formation – telefontrafiken de kriminella
En behandlingsinsats som aktualiserats
under senare tid är behandlingen med can- emellan startade omedelbart och avlyssna• 41 upprättade polisanmäldes och polisen fick således förstahandsinnabis och cannabinoider. Översiktsartikeln
ningar
formation ”live” om bl a att vapen försöktes
fokuserar på de möjliga farmakologiska
• 3 fordon utmätta av Kronosmugglas undan (och beslagtogs naturligtvis
mekanismerna bakom denna strategi att
fogden
mildra de fysiska och emotionella abstinens- direkt av polisen).
• 12 frihetsberövade
symtomen.
Vad man inte upplyste om (varken före eller under operationen) var att VA Syd gjorde
Resultatet av undersökningen visar att
specialmätningar av avloppsvattnet i ovan
cannabinoider kan lindra opioidsmärtan
För övriga narkotiska preparaten var reoch mildra abstinensen. I artikeln ges också nämnda stadsdelar före, under och efter
sultatet
lägre än europeiska snittet (Europols
förslag till fortsatt forskning inom området. polisinsatsen.
siffror).
Avloppsmätningarna visade klart att stora
Efter hagelstormen minskade bruket av
mängder narkotika spolades ut i vask och
Zuo QK, et al. J Alcohol Drug Depend 2019,7:2
såväl
kokain som cannabis i de undersökta
(DOI:10.4172/2329-6488.1000325)
toalett före och under hagelstormsveckan.
områdena.
Åtminstone temporärt.
Värdena för cannabis, kokain och tramadol i
Sydsvenskan
200514/Polisen
avloppet på en av undersökningspunkterna
uppmättes till de högsta värdena någonsin i
Sverige. Det var till och med så att mätvärdena blev så höga att mätutrustningen inte
räckte till!

Registrera mera i Bättre Beroendevård
Forts från sid 1

Under senaste styrgruppsmötena har
registrets namn diskuterats. Man önskar ett
något enklare och tydligare namn. Det blev
efter funderande en kompromiss: Bättre Beroendevård som huvudnamn med Beroendevårdes kvalitetsregister som förtydligande
underrukrik.
Namnförslaget Bättre Beroendevård är sedan flera år tungt förankrat
inom brukarorganisationerna,

varför detta vägde tungt hos de flesta
styrgruppsmedlemmarna. Förslaget ska i
nästa steg kvalitetsgranskas inom SLSOs
kommunikationsavdelning för senare beslut
i styrelsen.
Data från den gamla versionen till den
nya databasen sker under sommaren. Data
som inte har en motsvarande variabel i det
nya registret kommer inte migreras, men
arkiveras.

Från starten i september har regionerna
Stockholm och Skåne tillgång till direkt
överföring. Kalmar kommer att införa
möjligheten senast i oktober.
Mikael Sandell
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En kartläggning av den
svenska beroendevården
Vi har fått draghjälp i våra ansträngningar att få reda på vad det finns för utbud av beroendevård i Sverige. Det är den moderate riksdagsmannen Johan
Hultberg som ställt en skriftlig fråga (2019/20:1564) till socialminister Lena
Hallengren:
Sverige har allvarliga problem med en mycket
hög narkotikarelaterad dödlighet. Förklaringarna till detta misslyckande är många. En är
att beroendevården är ojämlik över landet och
att tillgängligheten till vård och behandling
många gånger är bristfällig. Huruvida man som
beroendesjuk har tillgång till god vård avgörs i
stor utsträckning av var i landet man råkar bo.
Det är en oacceptabel situation.
På nationell nivå har vi bristande kunskap
om vilka beroendeinsatser som görs och vilken
beroendevård som finns i landet. Svensk
förening för Beroendemedicin försöker nu på
eget initiativ inventera landets beroendekliniker
och mottagningar. Sådana basala uppgifter bör
dock rimligen ansvariga myndigheter samla in
och sammanställa. Givet att vi har en ojämlik
beroendevård i landet torde det vara angeläget
och grundläggande att kartlägga hur vården ser
Johan Hultgren
ut i dag för att utifrån den kunskapen kunna
vidta adekvata åtgärder i syfte att skapa en mer
tillgänglig och jämlik beroendevård i Sverige.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister
Lena Hallengren: Är ministern beredd att ta initiativ

till en kartläggning av den svenska beroendevården?
Vi i Svensk förening för Beroendemedicin väntar med
spänning på svaret.

Svaret
på frågan ovan blev utredningen över insatser vid samsjuklighet. Ett politiskt svar
som inte är ett svar på frågan.

Opioidöverdoser och Covid-19 knäcker West Virginia?
Epidemin som drabbade West Virginia värre än någon
annan stat i USA tycktes äntligen vara på reträtt. Nu ökar
den igen. Inte coronaviruset utan opioidöverdoserna.
Dr Raeford Brown har tidigare varit styrelseordförande i
FDA:s opioidkommitté. Han kommenterar situationen:
“The United States is not good at doing public health, it
failed the test with opioids and it failed the test with viral
pandemics. But coronavirus and pandemics, and the things
like the opioid crisis, are much more likely to get us than the
Russians or the Chinese are.”
The Guardian juli 2020

Särskild utredare ska
se över insatser vid
samsjuklighet

R

egeringen tillsätter en särskild
utredare för att se över hur insatser
för personer med samsjuklighet med
missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Utredaren ska bland annat föreslå hur ansvaret
kan samlas hos en huvudman. Särskild
utredare blir Vårdförbundets nuvarande
kanslichef och regeringens tidigare psykiatrisamordnare Anders Printz.
Anders Printz är kanslichef på Vårdförbundet och har tidigare varit regeringens
psykiatrisamordnare. Han har även arbetat
på Socialstyrelsen, bland annat som chef för
hälso- och sjukvårdsavdelningen och avdelningen för regler och tillstånd, samt med
kunskapsstyrningsfrågor inom socialtjänsten. Anders Printz tillträder sitt nya uppdrag
omedelbart och ska lämna sina förslag
senast 30 november 2021.

Kommentar

Sveriges Kommuner och regioner (SKR)
anser dock att utredningen bör breddas.
− Om utredningen avgränsas till att enbart
omfatta en översyn av huvudmannaskapsfrågan för målgruppen med samsjuklighet
kommer det tyvärr inte att lösa dagens
problem. För att vi ska kunna utveckla
missbruks- och beroendevården måste en
utredning omfatta hela målgruppen och
inte bara de med samsjuklighet, säger Arion
Chryssafis, ordförande för beredningen för
socialpolitik och individomsorg på SKR.
Läkartidningen.se

” Citatet
“When a consumer buys bread
and cheese, they can check
the list of ingredients to find
out what they contain. If a
consumer buys a bottle of
wine, however, they won’t
know its contents because the
label on the bottle does not
list the ingredients. This is very
contradictory”
Juha Beurling-Pomoell, Secretary General
at The Consumers’ Union of Finland
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Droganvändandet Amfetamin banade
väg för Addiction
i EU under
coronapandemins Medicine
Den i USA förfärliga amfetaminepidemin
initiala fas
under senare delen av 1960-talet då den
EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addiction) följer drogutvecklingen i Europa under
coronapandemin. Rapporten från juni visar att det finns
vissa förändringar i droganvändandet under den initiala
fasen av COVID-19.
Sett till hela EU har det totalt skett en minskning av droganvändandet under de första skedet av pandemin. Det mest påtagliga är
minskningen av användandet av kokain och MDMA (Ecstasy). För
cannabis ser verkligheten lite annorlunda ut. Det finns en grupp
som stoppat användandet helt eller minskat rejält. Det är de som
tidigare använt cannabis mer sporadiskt. För de cannabisanvändare
som intar drogen mer frekvent och intensivare är det tvärtom, här
ser man en ökning.
När det gäller heroin så rapporterar flera länder en minskning av
droganvändandet. Det beror främst på minskad tillgång. Samtidigt
ses en ökning av intag av kompletterande droger, även en ökad
efterfrågan på opioidsubstitutionsbehandling. Det rapporteras även
om en ökning av receptbelagda läkemedel, främst bensodiazepiner.
EMCDDA får inte fram några enhetliga linjer utan det finns
lokala förändringar i droganvändandet, såväl mellan länder som
inom ett land.
Det är viktigt att följa utvecklingen enligt EMCDDA, inte minst
med tanke på att det kan förekomma såväl skadligt som riskfyllt
beteende i samband med droghanteringen.
EMCDDA trendspotter briefing June 2020. Impact of COVID-19 on patterns of drug use
and drugrelated harms in Europe

generösa tablettförsäljningen (recept,
över disk mm) började stramas åt och
stora doser blev svåra att komma över
så övergick många högdosberoende till
injektioner. Med förfärande följder.
Denna utveckling är bakgrunden till att en ny specialitet introducerades i USA i
början av 1970-talet: addiction
medicine. År 1974 bildades
National Institute on Drug
Abuse (NIDA).
Etableringen fick snabbt en
professionell stämpel och den
vetenskapliga tidningsvärlden var inte sen att hänga på.
Först ut var The Drug Abuse
& Alcohol Newsletter 1971,
sedan följde The Addiction
and Drug Abuse Report 1972,
The American Journal of Drug
and Alcohol Abuse 1974 och
samma år kom även Research
Advances in Alcohol & Drug
Problems.

Alkoholproblematiken hade dock sedan längre
tillbaka i tiden sina egna kanaler. Vår förening
startade den 26 maj 1956 vid ett sammanträde på
Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Det började
med att ur medicinsk synvinkel få bukt med alkoholpatienter, men efter hand omfattades även vår
verksamhet av hela beroendefältet.

EFTERLYSNING
Vi publicerar gärna aktuella
avhandlingar!
Kontakta oss med uppgifter om
din egen eller annans

avhandling

inom vårt område.

Nästa nummer av
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hittar du på hemsidan i slutet av oktober och i
brevlådan därhemma i början av november!

Fortsatt trevlig sommar!

