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185 million brukare
av illegala droger

2 miljarder brukare
av alkohol

1.3 miljard
rökare

Bruk av beroendemedel 

orsakar en kronisk, global folkhälsokris

Degenhardt et al, Lancet 2013
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Svårt beroende har lika allvarliga hälsokonsekvenser

som de mest elakartade former av cancer



Beroende:

En speciell, destruktiv relation 

som med tiden utvecklas mellan individ och substans



Kännetecken nr 1:

Ökande val av drog framför friska belöningar



Kännetecken nr 2:

Fortsatt bruk trots vetskap om negativa konsekvenser

Daily Mail, 2014



Anthony et al., Exp Clin Psychopharmacol 1994

”Bara” en (stor) minoritet av brukare 

utvecklar beroende
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Varför utvecklar vissa beroende?

Hur folk svarar på den frågan 

brukar påverka hur de tycker 

att problemet ska bemötas



Är beroende helt enkelt orsakat av dålig karaktär?



Eller är det en följd av sociala omständigheter?





Mellan 40 – 80% av risken att utveckla beroende

orsakas av biologisk ärftlighet

Goldman et al. Nat Rev Genet, 2005



Miljöfaktorer spelar också en viktig roll 

för uppkomsten av beroende

• I huvudsak sådant som är unikt för individen (inte familjen)

• Stress

• Tidiga livstrauman

• Att exponeras för interpersonellt våld

• Kamrater som använder beroendemedel

• Hur lätt och billigt det är att komma över beroendemedel

• I motsats till genetik är detta riskfaktorer vi kan påverka!

Thatcher and Clark, Alcohol Research & Health, 2008



Var och en har sin väg till beroende,

men väl där ser det rätt lika ut

Miljö:

- bruk

- ”kindling”

- stress

Gener:

- ≈50 – 80% (Goldman et al. 2005)  

- många olika gener

- små bidrag från varje (e.g Treutlein et al. 2009)

Hämtat ur Heilig et al, Nat Rev Neurosci 2011



En vanlig förklaringsmodell för hur beroende uppstår:

”Droger kidnappar hjärnans belöningssystem”



Belöningssystemen upptäcktes genom en slump –

råttor ”självadministrerade” elektrisk stimulering



Alla beroendemedel självadministreras

av människor och djur

Bozarth and Wise, JAMA 1985



Självadministration av alla beroendemedel

frisätter signalsubstansen dopamin i hjärnan

DiChiara and Imperato, PNAS 1988



Starkt samband mellan dopamin-frisättning

och ”high”

Volkow et al. JPET  1999



Låg social status påverkar dopamin-funktion

på ett sätt som ökar sårbarhet för beroende

Morgan et al: Nature Neuroscience 2002



Låg social status påverkar dopamin-funktion

på ett sätt som ökar sårbarhet för beroende

Martinez et al, Biol Psychiat 2010



Personer med lägre impulskontroll

blir särskilt sårbara för drogers belöningseffekter

Mischel, The Marshmallow Test

Liten, belöning NU?
Större belöning SEDAN?



Personer med lägre impulskontroll

blir särskilt sårbara för drogers belöningseffekter

Nu:

I framtiden:



Betydelsen av nedsatt impulskontroll:

Det finns en omfattande samsjuklighet beroende - ADHD

• Risken att utveckla 

någon beroendesjukdom 

vid samtidig förekomst av 

ADHD är  2 – 6 ggr 

förhöjd

• Verksam behandling av 

ADHD i barndomen 

reducerar risken för 

beroendeutveckling till 

bakgrundsnivå



Med tiden utvecklas beroende från längtan att uppnå 

njutning till längtan att komma bort från obehag

Bruk Missbruk Beroende

Drogeufori

Stress-känslighet

Nedstämdhet

Oro

Substans-exponering av hjärnan

Bestående förändringar av hjärnfunktion



”Att sluta röka är det enklaste som finns. Jag har 

gjort det tusentals gånger”

Mark Twain (1835 – 1919)



Hunt, J Clin Psychol 1971

Utmaningen för behandling av allt beroende

är att förebygga återfall

Återfall över tid
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Sug och återfall orsakas framför allt 

av ”priming”, drogminnen och stress



Hjärnans belöningssystemaktiveras av drogminnen

och orsakar sug

Kühn and Gallinat, Eur J Neurosci 2011

Nikotin Alkohol Kokain
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Kwako et al.  Psychopharm 2014

Stress är en kraftfull trigger

för sug och återfall



Utanförskap och social marginalisering

utgör några av de viktigaste stressorerna

Perini et al. ScientificReports2018



Utanförskap driver 

en av beroendets onda cirklar

Droglängtan

Marginalisering

Utanförskap

Försämrad

social funktion

Återfall



Food

Drug

Social 

Interaction

Venniro et al., Nature Neuroscience 2019

De flesta väljer ändå sociala belöningar framför droger –

även bland råttor. 



Att med forskningens hjälp förstå beroende

minskar stigmatiseringen

och tar fram effektiv behandling 



DN DEBATT 14/5. Patienter som lider av 
beroende och samtidigt har andra 
psykiatriska problem bollas runt mellan 
olika instanser. Vi menar att ansvaret för 
behandling av beroendetillstånd bör 
läggas inom sjukvården. Och att 
socialtjänsten bör fokusera på insatser 
som skapar goda betingelser för 
behandlingen, skriver företrädare för 
Svensk förening för beroendemedicin.



Sluttankar

• Det finns en stark genetisk sårbarhet för beroendeutveckling

• Exponering krävs för att sårbarheten ska komma till uttryck

• En sårbar minoritet 

• ger med tiden upp naturliga belöningar för droger

• fortsätter bruk trots vetskap om negativa konsekvenser

• Belöningseffekter är bara en startpunkt i denna utveckling

• Med tiden tar stress- och obehags-system över

• Utanförskap är antagligen en av viktigaste stressorerna

• Behandling handlar inte (bara) om att få folk att sluta dricka eller droga

• Tillgången på värdefulla alternativ är central för beroendesjukdomar

• När alternativ är tillgängliga kan behandling skifta patientens val

• Behandling kan vara psykologisk, farmakologisk, eller båda delarna



Read all about it
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