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Disposition

• Vad innebär begreppet stigmatisering?

• Vad innebär samsjuklighet?

• Hur vanligt är det i olika grupper?

• ADHD och missbruk

• Cannabis och psykos

• PTSD och missbruk

• Icke-medicinsk användning av opioider (non-medical prescription poioid use, 

NMPOU)

• Samsjuklighet hos LARO-patienter



Stigmatisering

• Stigmatisering, stigma: sociologiskt begrepp, ökat intresse för stigma inom 

psykiatri sedan snart 20 år tillbaka

• Stigmatisering innebär

– Stereotyper

– Nedvärdering, minskad status

– Diskriminering

– Negativa känslomässiga reaktioner
» Yang et al, 2017



Stigma 

• Betyder egentligen ”brännmärke” – social ”brännmärkning”

• Historiska exempel: lepra (”spetälska”), epilepsi

• Idag psykisk sjukdom och missbruk



Stigmatisering från det övriga samhället

• En faktor som påverkar hur vård av psykiskt sjuka och missbrukare ser ut

• Viktigt med avstigmatisering av psykisk sjukdom och missbruk

• Stigma centralt begrepp sedan decennier inom psykiatri – särskilt inom 

psykosvården

• Stigma påverkar tillgång till vård – vilket leder till ökad marginalisering (Smye at al, 

2017)

• Högre nivå av stigmatisering för missbrukare än psykiskt sjuka (Yang et al, 2017; 

Sapag et al, 2017)



”Internalized stigma”

• Internaliserad stigmatisering påverkar hur man upplever sin sjukdom/tillstånd

• Innebär att man inte söker vård av rädsla för att bli stigmatiserad (Kulesza et al, 2017)



Hur är det då inte att vara både psykiskt sjuk och 

missbrukare?



Vad innebär psykiatrisk samsjuklighet?

• Samtidigt missbruk/beroende och psykisk ohälsa

• ”Komplex problematik”, dubbeldiagnos, ”dual diagnosis”

• Begreppet utvecklades på 1970-talet framför allt i grupper som vårdades på 

institutioner eller sökte behandling

• Intresse för samsjuklighet ledde till flera kartläggningar genom 

befolkningsstudier, både i USA och i Europa



Hur vanlig är samsjuklighet?

• Undersökningar i den allmänna befolkningen: substansberoende och psykisk 

ohälsa någon gång i livet – nästan en tredjedel av de undersökta

• Risken att drabbas av psykisk ohälsa är dubbelt så stor om man missbrukar

• Bland vuxna som vårdas för missbruk har 30-50% en samtidig psykisk ohälsa

• Tjugotre procent av dem med alkohol eller drogmissbruk har också ADHD

• Av de som är aktuella i vården för psykisk ohälsa har 20-30% samtidigt missbruk 

eller beroende

» Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, 2014, 
vetenskapligt underlag



Psykiatrisk samsjuklighet bland ungdomar

• Psykisk ohälsa är mycket vanlig i ungdomsgruppen. Bland ungdomar som söker 

vård utgör samsjuklighet normen och inte undantag.

Allmän 
befolkning:          

5-10 %

Ungdomar i 
behandling: 60-

80%

Institutioner: > 
90%



Vad kommer först – psykisk sjukdom eller 

missbruk?

• Psykisk ohälsa kommer innan missbruket

Psykisk ohälsa: 
ångest, 

beteendestörning

Missbruk
Missbruket 

förvärrar 
psykisk ohälsa



Varför börjar man missbruka?

• Pojkar: uppförandestörning (conduct disorder, CD) och trotssyndrom 

(oppositional defiant disorder, ODD): externalizing disorders

• Flickor: ångest och depression: internalizing disorders



Vad orsakar tidig psykisk ohälsa?

Ärftlighet, 
psykiska 

problem i 
familjen

Socio-
ekonomiska 

faktorer

Missbruk i 
familjen

Tidig psykisk ohälsa



ADHD och missbruk



ADHD vanligare bland personer med 

substansberoende

• Bland ungdomar med substansberoende uppfyllde nästan en fjärdedel DSM-

kriterier för ADHD (van Emmerik-van Oortmerssen et al., 2012)

• Två förklaringsmodeller:

– Droganvändning som självmedicinering för att minska symtom vid ADHD: 

koncentrationssvårigheter, rastlöshet och impulsivitet (Khantzian, 1985)

– Impulsivitet vid ADHD kan öka risken för droganvändning (Urcelay & Dalley, 

2012)



ADHD och substansberoende

• Innebär ökad svårighetsgrad när det gäller:

– Alkohol- och drogrelaterade problem

– Tidigare debutålder för skadligt bruk

– Upprepade återfall

– Sämre prognos jämfört med patienter utan psykiatrisk samsjuklighet
(Arias et al., 2008)



Överlappande genetisk sårbarhet

• Svenska tvillingstudier har visat att den genetiska bakgrunden för olika 

subtyper av ADHD och substansberoende delvis är gemensam (Larsson et al., 

2006, 2011; Skoglund et al., 2015)

• Hyperaktivitet och impulsivitet är mer kopplat till utveckling av 

substansberoende i tidiga tonår än ren uppmärksamhetsstörning (Chang et al, 

2012)

• Missbruk beror således inte på att patienten behandlas med ADHD-läkemedel





Cannabis och samsjuklighet

• Mest studerat i stora befolkningsundersökningar (Sverige, Australien, Nya 

Zeeland, Tyskland)

• Kopplingen mellan cannabis och psykos är tydligast

• Risken för psykos ökar om man:

– Börjar röka cannabis tidigt (innan 15 års ålder)

– Röker stora mängder, eller röker cannabis med högt THC-innehåll (eller 

röker ”spice”)

– Har en ärftlighet eller sårbarhet för psykisk sjukdom



…men cannabis har betydelse även för andra 

psykiska tillstånd

Ångest och depression är vanligt hos unga som börjar röka cannabis tidigt

Cannabisrökning gör att risken för depression och ångest ökar i tidig vuxenålder

Tidig 
psykisk 
ohälsa

Kronisk psykisk 
ohälsa (psykos, 

depression, 
ångest)

cannabis



Cannabis, ångest och depression

• Ångest och depression föregick cannabisdebut (Wittchen et al, 2007)

• Tungt cannabismissbruk leder till utveckling av depression (Lev-Ran et al, 2014)

• Cannabisanvändning har en koppling till utveckling av ångest som ung 

vuxen (Kedzior et al, 2014)



Cannabis och kognition

• Cannabis påverkan på kognitiva funktioner (exekutiva funktioner, minne 

och inlärning, uppmärksamhet) har studerats sedan 1970-talet (Solowij & 

Pesa, 2012)

• Påverkan på den växande hjärnan är störst, om man börjar tidigt och 

röker stora mängder cannabis (Gruber et al, 2012; Jacobus & Tapert, 2014; Lubman et al, 

2015)





PTSD och missbruk



Förekomst 

• Substansberoende 2-3 gånger vanligare hos personer med PTSD

• Självmordsrisken är ökad vid samtidig PTSD och substansberoende

• Båda tillstånden har gemensamma neurobiologiska orsaker



Behandling 

• Behandling av PTSD och SUD (substance use disorder, substanssyndrom) 

kräver en kombination av olika läkemedel. Sertralin vanligast i kombination med 

Antabus och naltrexon (alkohol) eller metadon/buprenorfin vid opioidberoende
(Shorter et al, 2015)

• Cannabis har föreslagits som behandling, ej godkänt av amerikanska 

myndigheter, men:

• Det endocannabinoida systemet (anandamid) har betydelse för stress-respons 

vid PTSD (Neumeister et al, 2016; Berardi et al, 2016; Spagnolo et al, 2016)



Icke-medicinsk användning av opioider

• Non Medical Prescription Opioid Use (NMPOU)

• Lavinartad utveckling av opioidmissbruk framför allt i USA

• Vanligare med överdoser av förskrivna opioider än heroin på 

akutmottagningar i USA



Koppling till psykisk ohälsa

• Omfattande psykisk samsjuklighet hos unga med NMPOU

• Vanligare med depression och ångest hos vuxna med NMPOU, i synnerhet hos 

kvinnor

• Att ha en depression var en riskfaktor för att utveckla NMPOU

• Depressionen föregick alltid opioidmissbruket





Tramadol

• Tramadol® ovanligt i USA, vanligare i Europa och Mellanöstern

• Kombination cannabis-tramadol är vanligt

• Aktiverande effekt i motsats till den vanliga, sederande opioideffekten

• Risk för epileptiska kramper i hög dos

• Depression vanligt i avgiftningsfas

• Tramadol kombinerar en opioid effekt med serotonin- och noradrenalin 

• Vanligt missbrukspreparat bland ungdomar i Malmö (men har nu spritts till andra 

delar av landet)



Tramadol på Maria Malmö ungdomsmottagning

• I samband med en randomiserad kontrollerad studie togs hårprover på 59 

ungdomar mellan oktober 2012-mars 2014

• Vanligaste drogen förutom cannabis var tramadol, som hittades i 31% av 

hårproverna, därefter kokain (19%), ”spice” (8%), amfetamin (7%) och MDMA 

(5%)

• Inga ungdomar använde morfin, heroin eller buprenorfin

• En tramadolanvändare även positiv på metadon (”möllehjul”?)

• Den enda övriga opioiden som hittades var ett enstaka positivt prov på kodein 

(inga andra droger)

• Tramadolanvändare var oftare positiva på andra droger än icke 

tramadolanvändare
» (Olsson et al, submitted)



Hur mådde dessa ungdomar?



Psykiatrisk samsjuklighet (M.I.N.I)

• 38/59 (64%) uppfyllde kriterier för någon MINI-diagnos

• 51 % uppfyllde kriterier för någon affektiv sjukdom

• 47 % uppfyllde kriterier för någon ångestsjukdom

• 20 % uppfyllde kriterier för någon psykossjukdom

• 53 % hade ADHD-symtom ovanför cut-off-nivå enligt ADHD-screening (DSM-

IV)

Kriminalitet (Ung-DOK): 34% dömda för brott, över hälften utsatta för brott

(Olsson et al, submitted)



Hur såg deras bakgrund ut?

• Tjugonio procent hade föräldrar som var födda utanför Sverige

• Trettiofyra procent hade dömts för brott

• Mer än 50% hade varit utsatta för brott

• Trettiosex procent hade vuxit upp med psykisk sjukdom i föräldrahemmet

• Fyrtio procent hade vuxit upp med missbruk av alkohol eller droger i 

föräldrahemmet
» (Olsson et al, submitted)



Vad kännetecknade tramadol-användarna?

• Vi kunde inte se någon skillnad mellan tramadol-användarna och de övriga, när 

vi jämförde hårprovsresultaten. Vår hypotes: att de förra hade större psykisk 

samsjuklighet kunde inte bevisas. Båda grupperna hade lika stor psykiatrisk 

samsjuklighet och psykosocial belastning

• När vi analyserade självrapporter av problemdrog, såg vi en signifikant skillnad 

mellan grupperna; tramadol-användare hade oftare föräldrar som var födda 

utanför Sverige, drack i mindre utsträckning alkohol och hade mer sällan 

psykossymtom

• Viktigt att fortsätta undersöka eventuell samsjuklighet i större grupper



Psykiatrisk samsjuklighet hos LARO-patienter



Vilka psykiatriska diagnoser är vanligast hos 

opioidberoende patienter?

• Vanligaste diagnoser:

– Depression

– Ångest

– Antisocial personlighetsstörning
(Strain, 2002; Rounsaville et al, 1982a, 1982b, 1986)



Psykologiska symtom – förekomst och förändring 

över tid

• ASI-intervjuer med metadonpatienter i New York, Philadephia och Baltimore (567 

patienter intervjuade)

• Livstidsförekomst: 68.4% hade upplevt ett eller flera symtom, vanligast var 

ångest (51.7%) och depression (48.3%)

• Senaste 30 dagar: ångest (22.9%), depression (16.6%) och 

koncentrationssvårigheter (16.6%)

• Ingen förändring av psykologiska symtom efter behandling
» (Corty et al, 1988)



Psykiatriska diagnoser och ”personal distress”

• Metadonpatienter i Sydney, Australien

• Depression, ångest, antisocial personlighetsstörning var vanligast

• Patienterna fick även skatta ”personal distress” (personliga svårigheter)

• Personliga svårigheter hade ett samband med bensodiazepin-användning, 

dålig social funktion och dålig hälsa
» (Darke et al, 1994)



Riskfaktorer för depression hos metadonpatienter

• Nyinskrivna patienter hade mindre risk att bli deprimerade

• Kvinnligt kön var en riskfaktor, liksom

• Medicinering med psykiatriska läkemedel

• Missbruk av bensodiazepiner (både illegalt eller förskrivet)

• Hög metadondos (>120 mg)
» (Peles et al, 2007)



Vilka diagnoser orsakar sämre 

behandlingsresultat?

• Uppföljningsstudie av metadonpatienter under fem år (935 patienter)

• Påverkade den psykiatriska samsjukligheten att patienterna oftare var positiva på 

opioider (inte metadon)?

• 80% hade samsjuklighet med psykiatrisk diagnos, 42% annan missbruksdiagnos

• Ingen koppling mellan psykiatrisk samsjuklighet och sämre behandlingsresultat, 

men

• Tydlig koppling mellan missbruk av bensodiazepiner eller missbruk av kokain 

och sämre behandlingsresultat…
» (Rosic et al, 2017)



Vilka löper störst risk?

• Uppföljning av 627 metadonpatienter under fem år

• Intervju med standardiserat instrument (MINI) för psykiatrisk diagnostik

• Självskattning av fysisk hälsa genom IT-baserade frågeformulär

• Störst risk för både psykisk och fysisk ohälsa hos dem, som hade börjat 

missbruka opioider innan 18 års ålder
» (Naji et al, 2017)



Buprenorfinbehandling och psykisk ohälsa

• Koppling till affektiva sjukdomar undersökt i öppenvårdsbehandling (primary

care)

• Depression vanligaste diagnos (nuvarande 19%, någon gång i livet 24%)

• Övriga affektiva sjukdomar ovanliga (dystymi 6%, mani 1%, hypomani 2%)

• Dock vanligt med missbruks- eller beroendediagnos för icke-opioider
» (Savant et al, 2013)



Integrerad behandling viktig även för 

opioidberoende

• Remittering till ”vanlig” psykiatrisk öppenvård är ofta ineffektiv

• Viktigt med integrerade behandlingsmodeller (King et al, 2014; Brooner at al, 2013)

• Kontingensförstärkning (CA: contingency management) kan förbättra 

behandlingsresultat med integrerade behandlingsprogram ”on-site” (Kidorf et al, 

2013)




