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Rapport	  från	  SAD:s	  forskarmöte	  i	  Stockholm	  2014-‐11-‐27—28	  
	  
Dimman	  lättade	  och	  solen	  tittade	  fram	  samtidigt	  som	  deltagarna	  anlände	  till	  SAD:s	  
forskarmöte	  i	  Stockholm.	  Årets	  möte	  hölls	  på	  Stockholm	  Waterfront	  congress	  och	  Nobel	  
Forum	  på	  Karolinska	  institutet	  27	  –	  28	  november	  2014.	  
	  
Förväntningarna	  inför	  konferensen	  är	  höga.	  
	  
–	  Det	  är	  många	  intressanta	  föreläsningar	  på	  programmet.	  Bra	  med	  Brakeout	  sessions	  så	  
man	  får	  möjlighet	  att	  prata	  med	  andra,	  säger	  deltagaren	  Elisabeth	  Jerlhag	  Holm	  från	  
Göteborg.	  
	  
Arrangörerna	  Sara	  Lindholm	  och	  Nitya	  Jayaram	  Lindström	  från	  SADs	  
Stockholmsavdelning	  har	  arbetat	  ett	  helt	  år	  med	  förberedelserna.	  	  
	  

	  
	  
–	  Vi	  började	  planera	  direkt	  efter	  förra	  konferensen,	  men	  riktigt	  intensivt	  har	  det	  varit	  
sedan	  i	  mars.	  Vi	  är	  glada	  att	  det	  kommer	  så	  många,	  över	  80	  anmälda	  och	  14	  nya	  
medlemsansökningar,	  säger	  Nitya	  Jayaram	  Lindström.	  
	  
De	  har	  haft	  bra	  stöd	  av	  SAD:s	  styrelse.	  
	  
–	  Vi	  har	  inte	  känt	  att	  vi	  arbetat	  ensamma	  med	  detta.	  Hela	  styrelsen	  har	  varit	  engagerad	  
för	  att	  det	  ska	  bli	  ett	  bra	  möte,	  säger	  Sara	  Lindholm.	  
	  



För	  Anna	  Söderpalm	  Gordh	  är	  konferensen	  avslutningen	  på	  hennes	  första	  år	  som	  
ordförande.	  
	  
–	  Det	  är	  lite	  pirrigt,	  men	  jag	  tror	  det	  kommer	  att	  bli	  bra	  det	  här.	  Vi	  testar	  ett	  nytt	  koncept	  
i	  år	  med	  valbara	  seminarier,	  säger	  hon.	  
	  
	  
Anna	  Söderpalm	  Gordh	  inleder	  konferensen	  med	  att	  hälsa	  välkomna.	  Hon	  är	  också	  
första	  talare	  på	  temat	  ”Subjektiva	  risk-‐	  och	  friskfaktorer	  för	  alkoholbruk”.	  Hon	  
berättar	  om	  sin	  forskning	  om	  hur	  olika	  människor	  upplever	  rus.	  Enligt	  Anna	  Söderpalm	  
Gordh	  påverkas	  upplevelsen	  både	  av	  ärftliga	  faktorer	  och	  av	  situationen.	  
	  
I	  försök	  har	  hon	  kunnat	  visa	  att	  försökspersoner	  utan	  egna	  alkoholproblem	  i	  genomsnitt	  
dricker	  lika	  mycket	  vare	  sig	  de	  har	  alkoholberoende	  i	  släkten	  eller	  inte.	  	  
	  
När	  försökspersonerna	  utsätts	  för	  stress	  blir	  det	  däremot	  skillnad.	  Då	  dricker	  de	  som	  
har	  alkoholberoende	  i	  släkten	  mer	  än	  de	  som	  inte	  har	  ärftlig	  belastning.	  
	  
Försökspersonerna	  upplever	  också	  stress	  olika.	  En	  skillnad	  som	  faktiskt	  går	  att	  mäta.	  Ju	  
mer	  stressade	  de	  upplever	  sig	  också,	  desto	  högre	  kortisolnivå	  har	  de.	  
	  
De	  som	  har	  högre	  kortisolnivåer	  upplever	  också	  större	  lugnande	  effekt	  av	  alkohol.	  
	  
Ärftlig	  belastning	  och	  hög	  kortisolnivå	  efter	  stress	  är	  alltså	  riskfaktorer	  för	  
alkoholberoende.	  
	  
	  
Nästa	  punkt	  på	  programmet	  är	  Nitya	  Jayaram	  Lindström	  som	  talar	  om	  ”The	  dopamine	  
system	  –	  a	  renewed	  treatment	  target	  for	  alkohol	  use	  disorder”.	  
	  
Hon	  konstaterar	  att	  dopaminsystemet	  spelar	  roll	  för	  utvecklingen	  av	  beroende.	  Enligt	  
Nitya	  Jayaram	  Lindström	  har	  beroende	  personer	  färre	  dopaminreceptorer.	  	  
	  
Såväl	  dopaminagonister	  som	  antagonister	  har	  dock	  prövats	  i	  alkoholvården	  utan	  
resultat.	  
	  
Möjligen	  beroende	  på	  att	  även	  andra	  faktorer	  är	  inblandade,	  till	  exempel	  försämrad	  
impulskontroll	  eller	  andra	  kognitiva	  försämringar	  till	  följd	  av	  missbruket.	  
	  
När	  personer	  med	  låg	  självkontroll	  behandlas	  med	  Aripiprazole	  (en	  schizofrenimedicin)	  
dricker	  de	  mindre.	  Det	  gör	  däremot	  inte	  personer	  med	  god	  självkontroll.	  
	  
En	  viktig	  fråga	  är	  om	  de	  låga	  dopaminnivåerna	  hos	  beroende	  personer	  har	  förvärvats	  
eller	  om	  de	  blivit	  beroende	  för	  att	  de	  har	  låga	  halter	  från	  början?	  Enligt	  Nitya	  Jayaram	  
Lindström	  visar	  försök	  på	  råttor	  att	  dopaminnivåerna	  sjunker	  efter	  långvarigt	  missbruk.	  
	  
Försök	  visar	  att	  monoaminstabiliseraren	  OSU	  6162	  både	  kan	  höja	  för	  låga	  och	  sänka	  för	  
höga	  dopaminnivåer	  och	  reparera	  ett	  skadat	  dopaminsystem.	  
	  



En	  stabiliserad	  dopaminnivå	  verkar	  också	  påverka	  suget.	  Störst	  effekt	  ses	  för	  personer	  
med	  dålig	  impulskontroll.	  	  
	  
	  
Nästa	  punkt	  på	  programmet	  kändes	  i	  det	  närmaste	  som	  science	  fiction.	  Dinos	  Meletis	  
pratade	  om	  ”Optogenetic	  dissection	  of	  circuits	  that	  control	  motivated	  behaviors	  in	  
relevance	  to	  addiction”.	  
	  
Genom	  att	  ”kidnappa”	  havslevande	  mikroorganismers	  metod	  för	  att	  navigera	  med	  hjälp	  
av	  ljuset	  har	  man	  lyckats	  styra	  neuroner	  i	  hjärnan	  hos	  möss.	  Neuronerna	  har	  gjorts	  
ljuskänsliga	  med	  hjälp	  av	  modifierat	  rabiesvirus.	  Neuronerna	  kan	  sedan	  ”sättas	  på”	  eller	  
”stängas	  av”	  med	  hjälp	  av	  ljus.	  

	  
–	  Vi	  kan	  stänga	  av	  och	  sätta	  på	  med	  en	  millisekunds	  precision,	  
säger	  Dinos	  Meletis.	  
	  
Genom	  att	  koppla	  elektroder	  till	  hjärnan	  på	  möss	  med	  
ljuskänsliga	  neuroner	  kan	  man	  styra	  de	  neuroner	  som	  
kontrollerar	  belöningssystemet.	  	  
	  
Vi	  får	  se	  en	  film	  där	  en	  råtta	  som	  placeras	  i	  en	  bur	  med	  två	  
rum	  kan	  förmås	  att	  avstå	  från	  att	  gå	  in	  i	  det	  ena	  rummet	  

enbart	  genom	  att	  elektroderna	  påverkar	  råttans	  känsloläge.	  Forskarna	  har	  till	  och	  med	  
lyckats	  få	  hungriga	  råttor	  att	  avstå	  från	  att	  äta.	  
	  
–	  Det	  är	  den	  starkaste	  aversionsbehandling	  jag	  någonsin	  sett	  och	  ändå	  är	  det	  ingen	  
smärta	  inblandad,	  säger	  Dinos	  Meletis.	  
	  
Metoden	  används	  nu	  för	  att	  kartlägga	  dopaminsystemet.	  	  
	  
–	  Att	  ta	  reda	  på	  vilka	  nervceller	  som	  gör	  vad,	  är	  nyckeln.	  När	  vi	  väl	  vet	  vilka	  nervceller	  
som	  skapar	  ett	  visst	  beteende	  kan	  vi	  utveckla	  kemiska	  molekyler	  som	  kan	  påverka	  
nervcellerna.	  På	  så	  vis	  kan	  vi	  reglera	  allt	  från	  aptit	  till	  minne	  och	  sinnesstämningar.	  Då	  
kan	  vi	  få	  fram	  läkemedel	  mot	  såväl	  depression	  som	  ångest	  och	  beroende,	  säger	  Dinos	  
Meletis.	  
	  
	  
Från	  optogenetiken	  var	  hoppet	  stort	  till	  nästa	  ämne:	  ”Hälsa,	  risk	  och	  njutning:	  
Mediebilder	  av	  kvinnors	  och	  mäns	  alkoholkonsumtion”	  som	  Alexandra	  Bogren	  
talade	  om.	  
	  
Hon	  har	  studerat	  tidningsrubriker	  från	  1979,	  1995	  samt	  2000–2008.	  Sammanlagt	  har	  
hon	  gått	  igenom	  215	  artiklar	  från	  de	  största	  dagstidningarna,	  ett	  antal	  regionala	  
tidningar	  samt	  veckopress.	  
	  
Enligt	  Alexandra	  Bogren	  är	  det	  stor	  skillnad	  mellan	  de	  olika	  tidningsslagen.	  I	  dags-‐	  och	  
kvällspress	  kritiseras	  unga	  kvinnors	  drickande	  och	  skildras	  som	  ett	  problem.	  
Veckopressen	  framställer	  däremot	  alkohol	  som	  häftigt	  och	  coolt	  med	  rubriker	  som	  ”Sen	  
kväll	  med	  brudarna”.	  

	  



	  
–	  Som	  läsare	  får	  man	  en	  väldigt	  dubbel	  bild	  av	  alkohol.	  Det	  är	  mycket	  tal	  om	  risker,	  men	  
också	  glorifiering	  av	  alkohol,	  säger	  hon.	  
	  
Det	  är	  inte	  bara	  hälsorisker	  som	  tas	  upp	  utan	  även	  genusrelationer	  och	  jämställdhet.	  	  
	  
Enligt	  Alexandra	  Bogren	  är	  det	  stor	  skillnad	  på	  hur	  pressen	  skildrar	  kvinnors	  respektive	  
mäns	  drickande.	  	  
	  
–	  Skillnaden	  är	  att	  man	  fokuserar	  mer	  på	  unga	  kvinnors	  konsumtion	  i	  termer	  av	  
könstillhörighet	  och	  jämställdhet,	  säger	  hon.	  
	  
	  
Efter	  avbrott	  för	  en	  fantastisk	  lunchbuffé	  med	  förrätter,	  varmrätter	  och	  desserter,	  kom	  
vi	  till	  årets	  innovation:	  valbara	  seminarier,	  eller	  brakeout	  sessions	  som	  de	  kallas	  i	  
programmet.	  
	  
Deltagarna	  kunde	  välja	  mellan	  att	  diskutera	  ”Subjektiva	  risk-‐	  och	  friskfaktorer	  för	  
alkoholberoende”	  under	  ledning	  av	  Anna	  Söderpalm	  Gordh	  och	  Britt	  af	  Klinteberg,	  
”Pre-‐clinical	  and	  clinical	  methods	  for	  developing	  pharmacological	  treatment	  for	  
alcohol	  use	  disorder”	  med	  Nitya	  Jayajaram	  Lindström	  och	  Pia	  Steensland	  eller	  
”Kommunikation	  av	  riskfaktorer	  för	  missbruk	  till	  kvinnor	  och	  män”	  med	  
Alexandra	  Bogren	  och	  Katarina	  Winter.	  
	  
	  
Kent	  Nilsson	  tog	  vid	  och	  redogjorde	  för	  ”Spelberoende,	  ett	  beroende	  som	  liknar	  
andra?”	  	  
	  
Enligt	  Kent	  Nilsson	  beror	  ungefär	  50	  –	  60	  procent	  av	  
spelandet	  på	  ärftliga	  faktorer,	  ungefär	  lika	  stor	  del	  som	  
alkoholberoende.	  	  
	  
Patologiskt	  spelande	  är	  kopplat	  till	  alkoholmissbruk,	  
narkotikamissbruk,	  antisocial	  personlighetsstörning	  och	  
andra	  former	  av	  psykiska	  störningar.	  	  
	  
Speltillverkarna	  vill	  gärna	  att	  spelarna	  ska	  tillbringa	  så	  mycket	  tid	  som	  möjligt	  och/eller	  
spendera	  pengar	  i	  spelen.	  Allt	  spel	  är	  dock	  inte	  av	  ondo.	  	  
	  
–	  Har	  ni	  varit	  på	  Dreamhack?	  Där	  samlas	  22	  000	  ungdomar	  utan	  föräldrar.	  Det	  finns	  
knappt	  några	  vakter	  och	  alla	  är	  nyktra.	  Det	  är	  lugnt	  och	  städat.	  På	  min	  tid	  samlades	  man	  
på	  musikfestivaler	  och	  det	  var	  allt	  annat	  än	  nyktert,	  säger	  Kent	  Nilsson.	  
	  
Alla	  unga	  är	  inte	  alltid	  nyktra.	  Skälen	  till	  varför	  unga	  dricker	  är	  ungefär	  desamma	  för	  
pojkar	  och	  flickor:	  Det	  är	  roligt	  och	  kul	  och	  tar	  bort	  stress.	  Men	  för	  flickorna	  kompliceras	  
alkoholdrickandet	  av	  en	  rädsla	  för	  att	  det	  ska	  hända	  en	  själv	  eller	  kompisarna	  något.	  
Flickor	  vaktar	  och	  skyddar	  varandra	  när	  de	  druckit.	  
	  

	  



Kent	  Nilsson	  berättar	  också	  att	  sedan	  man	  börjat	  fråga	  om	  alkohol	  så	  är	  numera	  
alkoholriskbruk	  den	  fjärde	  vanligaste	  diagnosen	  på	  BUP	  i	  Västmanland.	  
	  
Länge	  har	  det	  talats	  om	  ”riskgener”.	  Nu	  visar	  Kent	  Nilsson	  att	  förhållanden	  är	  mer	  
komplicerade	  än	  man	  tidigare	  trott.	  Den	  gen	  som	  är	  skyddande	  hos	  pojkar	  är	  en	  riskgen	  
för	  flickor.	  Att	  ha	  en	  riskgen	  räcker	  inte	  för	  att	  utveckla	  negativt	  beteende.	  Det	  krävs	  
faktorer	  i	  miljön	  som	  trauma	  eller	  försummelse.	  
	  
–	  Vi	  borde	  inte	  tala	  om	  riskgen	  utan	  snarare	  om	  känslighetsgen,	  säger	  Kent	  Nilsson.	  	  
	  
Andra	  intressanta	  resultat	  är	  att	  bärare	  av	  den	  genotyp	  som	  enligt	  litteraturen	  har	  störst	  
risk	  visar	  sig	  ha	  minst	  risk	  i	  en	  skyddande	  miljö.	  Föräldraskapet	  kan	  alltså	  balansera	  en	  
genetisk	  risk.	  
	  
–	  Det	  pratas	  mycket	  om	  maskrosbarn,	  men	  vi	  borde	  också	  prata	  om	  orkidébarn	  –	  sköra	  
barn	  som	  i	  rätt	  miljö	  kommer	  att	  bli	  mycket	  bättre	  än	  snittet.	  
	  

	  
Under	  kafferasten	  har	  deltagarna	  
möjlighet	  att	  prata	  med	  varandra	  
eller	  ägna	  sig	  åt	  den	  
posterutställning	  som	  är	  uppsatt	  i	  
lokalen.	  	  
	  
Sara	  Lövenhag,	  landstinget	  i	  
Västmansland,	  fick	  pris	  för	  bästa	  
poster.	  
	  
	  
	  
	  

	  
Deltagarna	  Barbro	  Askerup,	  Cecilia	  Nilsson	  Wallmark	  och	  Susanne	  Jonsson	  från	  
institutionen	  för	  neurovetenskap	  och	  fysiologi	  vid	  Göteborgs	  universitet,	  står	  och	  fikar	  
tillsammans.	  De	  är	  mycket	  nöjda	  med	  konferensen	  så	  här	  långt.	  
	  
–	  Det	  här	  med	  Optogenetics	  var	  häftigt.	  Dinos	  Meletis	  var	  mycket	  pedagogisk.	  Det	  
kändes	  som	  en	  modern	  föreläsning,	  säger	  Susanne	  Jonsson.	  
	  
De	  övriga	  stämmer	  in,	  men	  Cecilia	  Nilsson	  Wallmark	  framhåller	  också	  Kent	  Nilssons	  
föreläsning.	  
	  
–	  Det	  multifaktoriella	  och	  de	  komplexa	  sambanden	  förklarade	  han	  på	  ett	  begripligt	  sätt,	  
säger	  hon.	  
	  
Barbro	  Askerup	  tycker	  att	  kontrasterna	  i	  programmet	  är	  det	  bästa.	  
	  
–	  Blandningen	  med	  optogenetiken	  och	  mediebilder	  av	  alkoholkonsumtionen	  är	  
spännande,	  säger	  hon.	  

	  



	  

	  
Barbro	  Askerup,	  Cecilia	  Nilsson	  Wallmark	  och	  Susanne	  Jonsson	  är	  mycket	  nöjda	  med	  konferensen.	  
	  
De	  tre	  betonar	  också	  hur	  fantastisk	  maten	  på	  Stockholm	  Water	  Front	  är.	  
	  
	  
Efter	  pausen	  är	  det	  prisutdelning.	  CAN:s	  drogforskningspris	  var	  egentligen	  utdelat	  till	  
Anders	  Romelsjö	  redan	  i	  somras,	  men	  prismotiveringen	  lästes	  upp	  och	  pristagaren	  fick	  
ta	  emot	  publikens	  applåder.	  Bertil	  Göranssons	  resestipendium	  gick	  till	  Sara	  Lövenhag.	  
	  
	  
Fyra	  nya	  avhandlingar	  presenteras	  i	  rask	  följd.	  	  
	  
Först	  ut	  är	  Torkel	  Richert	  med	  ”Personer	  som	  injicerar	  amfetamin	  eller	  heroin	  i	  
Sverige	  –	  livsvillkor,	  försörjningsstrategier,	  risktaganden	  och	  överdoser”.	  Sedan	  
följer	  Sara	  Palm	  med	  ”Early	  environment,	  adolescent	  alcohol	  drinking	  and	  
neurobiological	  responses	  to	  drugs”,	  Natalie	  Durbeej	  med	  ”Offenders	  with	  mental	  
health	  problems	  and	  problematic	  substance	  use:	  Treatment	  interventions	  and	  
crime	  relapse”	  och	  slutligen	  Angelica	  Hagsand	  med	  ”Alkoholens	  akuta	  effekter	  på	  
minne	  av	  brott”.	  
	  

Dagen	  avslutas	  med	  årsmötesförhandlingar	  som	  leds	  av	  
ordförande	  Anna	  Söderpalm	  Gordh.	  Alla	  medlemmar	  
uppmanas	  att	  betala	  avgiften	  och	  att	  bidra	  med	  material	  till	  
hemsidan	  och	  Facebooksidan.	  	  
	  

	  



	  
	  
Därefter	  blir	  det	  promenad	  till	  Gamla	  stan.	  Nobelmuseet	  är	  platsen	  för	  kvällens	  
festligheter	  som	  inleds	  med	  en	  rundvandring	  på	  museet.	  
	  

	  
	  
Innan	  maten	  serveras	  underhåller	  Frans	  Schlyter,	  adjungerad	  styrelseledamot	  i	  SAD,	  
tillsammans	  med	  sin	  son	  Jonas	  Schlyter	  som	  är	  musikalartist.	  	  



Frans	  Schlyter	  spelar	  traditionsenligt	  på	  sin	  spelpipa.	  Denna	  gång	  ackompanjerar	  han	  
sonen	  när	  han	  sjunger.	  Om	  spelpipa	  är	  ett	  ovanligt	  instrument,	  så	  står	  det	  sig	  ändå	  slätt	  i	  
jämförelse	  med	  nästa.	  Frans	  övergår	  till	  att	  ackompanjera	  Jonas	  på	  såg.	  Sågen	  är	  förvisso	  
inte	  slipad	  på	  samma	  sätt	  som	  en	  vanlig	  såg,	  men	  i	  allt	  väsentligt	  förefaller	  det	  vara	  en	  
högst	  ordinär	  fogsvans.	  	  
	  
Andra	  dagen	  förflyttar	  vi	  oss	  till	  Karolinska	  institutet.	  Först	  ut	  är	  journalisterna	  och	  
programledarna	  Sanna	  Lundell	  och	  Ann	  Söderlund	  som	  pratar	  om	  ”Medberoende	  –	  
risk-‐	  och	  friskfaktorer”.	  	  
	  

	  
	  
De	  börjar	  med	  att	  visa	  en	  episod	  ur	  ett	  av	  avsnitten	  i	  deras	  uppskattade	  TV-‐serie	  om	  
medberoende	  som	  visats	  i	  SVT	  under	  hösten.	  
	  
Men	  det	  är	  inte	  huvudsakligen	  TV-‐serien	  de	  kommit	  för	  att	  prata	  om.	  Istället	  redogör	  de	  
för	  varför	  de	  tror	  att	  de	  själva	  inte	  blivit	  beroende	  trots	  ärftlig	  belastning.	  
	  
Båda	  nämner	  betydelsen	  av	  den	  första	  berusningen,	  som	  ingen	  av	  dem	  hade	  någon	  
särskilt	  god	  erfarenhet	  av.	  Sanna	  Lundell	  tror	  också	  att	  kunskapen	  om	  beroende	  som	  
hennes	  pappa	  fick,	  och	  förde	  med	  sig	  hem,	  när	  han	  genomgick	  en	  behandling	  har	  betytt	  
mycket	  för	  henne.	  
	  
	  
	  
Återstoden	  av	  förmiddagen	  består	  av	  korta	  föreläsningar	  om	  en	  rad	  intressanta	  ämnen.	  
	  



Joar	  Guterstam	  redogör	  för	  ”Beroendediagnostik	  i	  DSM	  5:	  Hur	  påverkas	  forskning	  
och	  klinik?”	  	  
	  
I	  dagarna	  kommer	  den	  svenska	  översättningen	  av	  nya	  DSM	  5.	  	  
	  
Viktigast	  är	  att	  diagnosen	  missbruk	  försvinner.	  Kriterierna	  för	  missbruk	  och	  beroende	  
har	  slagits	  ihop	  till	  totalt	  11	  kriterier.	  ”Klammeri	  med	  rättvisan”	  tas	  bort	  och	  ersätts	  med	  
”sug”.	  Diagnosen	  kommer	  att	  heta	  substansbrukssyndrom.	  (Enligt	  Joar	  Guterstam	  blir	  
ordet	  lättare	  att	  uttala	  ju	  mer	  man	  övar.)	  
	  
Den	  som	  uppfyller	  2	  –	  3	  kriterier	  får	  diagnosen	  lätt	  substansbrukssyndrom,	  4	  –	  5	  
måttligt	  och	  6	  –	  11	  svårt.	  
	  
Det	  enda	  icke-‐substans	  beroende	  som	  kvalar	  in	  är	  spelberoende.	  De	  övriga	  får	  vänta	  tills	  
forskningen	  på	  dem	  kommit	  längre.	  	  
	  
–	  För	  forskningen	  kan	  DSM	  5	  säkert	  ha	  betydelse.	  Särskilt	  genom	  att	  den	  tidiga	  
diagnostiken	  underlättas,	  även	  om	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  tolka	  den	  lindriga	  diagnosen.,	  
Betydelsen	  för	  klinisk	  praksis	  tror	  jag	  är	  ganska	  begränsad,	  säger	  Joar	  Guterstam.	  
	  
	  
Nästa	  ämne	  är	  ”ADHD	  och	  beroende”	  med	  Bo	  Söderpalm	  
	  
Enligt	  Bo	  Söderpalm	  är	  förekomsten	  av	  ADHD	  i	  vuxenpoplulationer	  4,4	  procent.	  Bland	  
dem	  som	  söker	  vård	  för	  missbruk	  är	  det	  betydligt	  större	  andel,	  23,1	  procent.	  
	  
Varannan	  person	  som	  har	  symptom	  av	  sin	  ADHD	  i	  vuxen	  ålder	  har	  någon	  form	  av	  
beroende.	  	  
	  
Deras	  ADHD	  påverkar	  missbruket	  på	  flera	  sätt,	  till	  exempel	  är	  debutåldern	  lägre,	  
beroendeutvecklingen	  snabbare	  och	  de	  är	  svårare	  att	  behandla.	  De	  använder	  gärna	  ”alla	  
droger	  på	  en	  gång”.	  Och	  de	  går	  oftare	  än	  andra	  patienter	  över	  från	  legalt	  förskrivna	  
droger	  till	  illegala.	  
	  
Bo	  Söderpalms	  slutsats	  är	  att	  eftersom	  ADHD	  är	  så	  vanligt	  bland	  missbrukare	  borde	  
man	  alltid	  screena	  för	  ADHD	  när	  patienter	  söker	  för	  beroende.	  
	  
Han	  anser	  också	  att	  det	  mesta	  pekar	  på	  att	  det	  är	  rimligt	  att	  behandla	  missbrukares	  
ADHD	  med	  centralstimulantia.	  
	  
–	  Även	  om	  närmare	  60	  procent	  återfaller	  i	  missbruk	  så	  är	  det	  tillräckligt	  många	  som	  inte	  
återfaller	  och	  flera	  har	  bara	  ett	  återfall.	  Återfallen	  är	  också	  kortare,	  säger	  han.	  
	  
	  
Sven	  Andréasson	  redogör	  för	  Socialstyrelsens	  nya	  ”Nationella	  riktlinjer	  för	  
missbruks-‐	  och	  beroendevård”	  som	  nu	  ligger	  klara	  i	  en	  preliminär	  version.	  Den	  
slutliga	  väntas	  komma	  i	  mars–april.	  
	  



Han	  förtydligar	  att	  riktlinjerna	  är	  verktyg	  för	  beslutsfattare	  och	  inte	  en	  manual	  för	  
behandlare.	  De	  är	  en	  sammanställning	  av	  bästa	  möjliga	  kunskap.	  
	  
Agneta	  Öjehagen,	  Sven	  Andréasson,	  Claudia	  Fahlke	  Anders	  Tengström	  Thomas	  Lundqist,	  
Olof	  Beck,	  Peter	  Wennberg	  och	  Stefan	  Borg	  har	  varit	  programledningsgrupp,	  men	  cirka	  
30	  experter	  har	  varit	  inblandade.	  
	  
Hög	  prioritet	  ges	  åtgärder	  som	  gör	  stor	  nytta	  med	  låg	  kostnad	  per	  effekt	  
	  
De	  nya	  riktlinjerna	  innehåller	  tre	  nya	  områden:	  ungdomar,	  läkemedelsberoende	  och	  
psykosociala	  stödinsatser.	  Tidig	  upptäckt	  och	  förebyggande	  insatser	  ingår	  inte.	  
	  
Beroende	  på	  vilket	  preparat	  patienterna	  huvudsakligen	  missbrukar	  blir	  
rekommenderad	  metod	  olika.	  	  
	  
En	  av	  de	  rekommenderade	  behandlingarna	  för	  alkohol,	  MET,	  är	  en	  ny	  metod.	  
	  
–	  Det	  är	  ingen	  som	  riktigt	  vet	  vad	  det	  är	  eftersom	  det	  har	  en	  så	  dålig	  manual.	  I	  själva	  
verket	  är	  det	  en	  okomplicerad	  kartläggning	  och	  tre	  motiverande	  samtal.	  En	  väldigt	  
enkel,	  men	  överraskande	  effektiv	  behandling,	  säger	  Sven	  Andréasson.	  
	  
Konferensens	  allra	  sista	  föreläsning	  handlar	  om	  ”Kontrollerat	  drickande	  vid	  
alkoholberoende	  –	  önsketänkandet	  eller	  realistiskt	  behandlingsalternativ”.	  
	  
Anders	  Hammarberg	  placerar	  in	  alkoholkonsumenterna	  i	  en	  pyramid	  där	  den	  breda	  
basen	  består	  av	  de	  6,5	  miljoner	  svenskar	  som	  dricker	  alkohol	  utan	  några	  större	  
problem,	  450	  000	  högkonsumenter,	  300	  000	  som	  dricker	  skadligt	  eller	  är	  missbrukare,	  
250	  000	  som	  har	  ett	  måttligt	  beroende	  och	  50	  000	  som	  har	  ett	  svårt	  beroende.	  	  
	  
Kontrollerat	  drickande	  definieras	  både	  kvantitativt,	  att	  inte	  mängden	  alkohol	  
överskrider	  en	  viss	  mängd	  över	  tid	  och	  per	  tillfälle,	  och	  kvalitativt,	  att	  de	  negativa	  
konsekvenserna	  av	  alkohol	  försvinner	  eller	  minskar.	  Med	  negativa	  konsekvenser	  menas	  
psykisk	  och	  fysisk	  hälsa,	  social	  funktion,	  relationer	  till	  andra	  och	  prestation.	  
	  
Den	  behandling	  som	  erbjuds	  för	  dem	  som	  vill	  försöka	  ta	  kontroll	  över	  sitt	  drickande	  är	  
KBT-‐baserad.	  
	  
–	  Man	  kan	  fråga	  sig	  varför	  man	  ska	  ha	  den	  här	  typen	  av	  behandling,	  men	  många	  drar	  sig	  
för	  att	  söka	  vård.	  De	  vill	  inte	  ta	  antabus	  och	  vill	  inte	  bli	  helnyktra.	  Behandlingen	  
fungerar	  inte	  för	  alla,	  men	  för	  många	  kan	  det	  också	  vara	  ett	  steg	  till	  acceptans.	  Har	  man	  
försökt	  och	  misslyckas	  är	  det	  lättare	  att	  acceptera	  att	  man	  aldrig	  kommer	  att	  kunna	  
dricka	  igen,	  säger	  Anders	  Hammarberg.	  
	  
	  
Christina	  Magnusson	  och	  Liselott	  Susaeg	  från	  Beroendecentrum	  Stockholm,	  sitter	  på	  en	  
bänk	  utanför	  föreläsningssalen	  och	  äter	  den	  wrap	  som	  serveras	  efter	  konferensens	  slut.	  
De	  tycker	  att	  konferensen	  varit	  mycket	  bra.	  
	  



	  
	  
–	  Det	  har	  varit	  jättespännande.	  ADHD-‐föreläsningen	  intresserade	  mig	  särskilt,	  säger	  
Liselott	  Susaeg.	  
	  
–	  Det	  skulle	  ha	  varit	  lite	  längre.	  Jag	  hade	  gärna	  velat	  höra	  mer	  av	  Anders	  Hammarberg,	  
säger	  Christina	  Magnusson.	  	  
	  
Båda	  tycker	  att	  det	  var	  intressant	  att	  Sanna	  Lundell	  och	  Ann	  Söderlund	  medverkade.	  
	  
–	  Väldigt	  givande.	  Särskilt	  bra	  var	  det	  att	  höra	  deras	  syn	  på	  varför	  de	  inte	  blivit	  
missbrukare	  själva	  trots	  ärftlig	  belastning,	  säger	  Liselott	  Susaeg.	  	  	  
	  
	  
	  
	   	  	  


