
[ Behandling ]



Vilka behandlingar är effektiva? 

[ Behandlingar ]

1.  Behandlingen är effektiv

2.  Behandlingen är mycket kostnadseffektiv

3.  Använda effektiva metoder.

4.  Individuellt val av behandling förbättrar resultatet.

5.  Vi vet inte vilken behandling till vilken individ som är bäst.

6.  Ställ inte olika metoder mot varandra.

7.  Den empatiska förmågan är den viktigaste hos behandlaren.

8.  Egen erfarenhet av beroende förbättrar inte resultatet.

9.  I varje givet ögonblick göra det som är bäst för den drabbade.

10.  Tro att den drabbade är den som totalt sett vet mest om vad som kan hjälpa.

11.  Kan vi förmå patient att delta i 12-stegsmöten ökar sannolikheten för gott resultat   

 oavsett behandlingsmetod.

Följande enligt Match 2000 
Vid alkoholberoende: Vid narkotiska preparat:

Viktiga punkter vid beroendebehandling:

1.  Mediciner:

 Antabus, Naltrexon, Campral

2.  KBT-baserade behandlingar; 
 ÅP och MBRP

3.  MI -baserade behandlingar; MET 

4.  12-steg 

Bz   KBT, nedtrappning 

THC   KBT 

Amfetamin, kokain 12Steg, Naltrexon 

Opiater   LARO



Mamman och pannkakorna

Denna korta berättelse inträffade ca 2 år före hon via sin arbetsgivare kom till behandling för 
alkoholberoende. Mamman är frånskild har två barn 7 och 5 år gamla. Hon har bestämt sig och 
lovat att inte dricka något de veckor hon har barnen. Detta brukar hon hålla. Hon lagar barnens 
favoritmat pannkakor men märker att all mjölk gick åt till smeten och hon som många vet att just 
pannkakor bör njutas med kall mjölk.
Hon springer mot näröppet butiken nere vid torget för att köpa mjölk. När hon springer förbi den 
lokala pizzerians uteservering frågar de hon ofta umgås med veckor då hon inte har barnen, om 
hon inte ska ha ett lite glas vin. Kom igen! Bara ett litet. 

Hon tvekar. SWITCH. Hon dricker. 

Nästa minne är att hon sitter i hallen och sover och barnen är inte hemma. Hon gissar rätt när hon 
tror att 7 åringen hjälpt 5 åringen på med kläder stoppat i honom lite frukost gått med honom till 
förskolan och sen själv gått till skolan. Hon går in i köket tar ett glas vin borstar tänderna och går 
till jobbet.
Detta är en sann berättelse om hur en switch kan gå till. Från den rationella hjärnan hoppar sinnet 
in i beroendehjärnan. Detta är en vana som blivit en ovana som dessutom omformat hjärnan 
under inverkan av en potent kemisk substans.
Modellen vi lär ut som är genialt enkel och väldigt användbar kallas för SOBER.

[ Switch ]

S
STOP/
STOPP

-
Ta paus var 

du än är

O
OBSERVE/

IAKTTA
-

Vad som händer 
i din kropp och 

ditt sinne

B
BREATH/

ANDAS
-

Använd andningen 
som ett ankare att 

hjälpa dig 
fokusera och stanna 

i nuet 

E
EXPAND/

ÖPPNA UPP
-

Var uppmärksam på 
hela 

din kropp och din 
omgivning 

R
RESPOND/

SVARA
-

Var medvetet 
närvarande i motsats 

till ”automatisk  
reaktion” 



[ Mediciner ]

Farmakologisk behandling vid substansbruksyndrom är effektiv när det gäller alkohol och 
opioider.
Vid alkoholbrukssyndrom: 

Mediciner med hög evidens;

1. Antabus

2. Naltrexon   (Selincro)

3. Acamprosat, Campral

Antabus 

Antabus är den äldsta av de verksamma mediciner som finns att tillgå. Den upptäcktes av danska 
läkare och började användas redan på 50 talet. Den är ett så kallat aversionmedel. 
Effekten ligger i att störa den naturliga nedbrytningen av alkohol och ansamla acetaldehyd som ger 
obehagliga reaktioner som;
 
 tryck över bröstet 
 hjärtklappning 
 ångest 
 rödflammighet

Vetskapen eller tidigare erfarenhet gör att patienten inte dricker.
Antabus är bara effektivt om den ges av person från vården.
Antabuskapslar som opereras in i fettväv är ett geschäft utan effekt förutom placebo. En vecka 
efter operation går det ej att finna disulfiram i blodet.

Ca 3% av befolkningen har en medfödd tendens till allergisk reaktion mot disulfiram vilket gör 
att levern tar skada, och om patienten fortsätter att ta Antabus kan det leda till döden. Blodprover 
måste därför tas under behandling. Men om detta görs är Antabus ett läkemedel med relativt få 
biverkningar.



Naltrexon

Naltrexon började användas under varunamnet Revia på 80 talet. Detta läkemedel blockerar opi-
od-receptorn.
Både kroppsegna endorfiner och t ex heroin mister sina effekter. Att detta går att använda vid 
opiatberoende är självklart. Effekten vid alkoholberoende är inte lika självklar men en del av be-
roendet medieras av kroppens endorfinsystem, så att merbegäret efter intag minskas eller upphör. 
Detta är ju ofta motorn som håller igång drickandet då väl en liten mängd alkohol intagits.
Läkemedlet går att använda både kontinuerligt och dag före tänkt användande. Nalmefen med va-
rumärket Selincro är dock det enda läkemedlet som har den indikationen. Läkemedlet är så effek-
tivt att de flesta patienter inte vill använda det. 

Akamprosat

Akamprosat som introducerades på 2000 talet, är den minst effektiva av de läkemedel som har 
effekt. Den stabiliserar glutamat-receptorn, som är hjärnans huvudsakliga ”gas”, 
(där GABA är huvudsaklig ”broms”). Den exakta mekanismen är inte helt utredd. Hos vissa per-
soner ger den påtagligt mindre sug.

Det finns flera läkemedel som har effekt enligt många studier men ännu inte anses uppfylla 
begreppet evidensbaserade som exempelvis;
 
 Baklofen
 Pregabalin

Centralstimulerande läkemedel till patienter med ADHD har hos många en klart dämpande effekt 
på deras sug efter droger, särskilt alkohol.



Den vanligaste farmakologiska behandlingen är så kallad substitutionsbehandling. 
Det vill säga ett läkemedel som är narkotikaklassat tillförs för att få patienten att må bra och sam-
tidigt slippa det starka suget som nästan alltid förr eller senare återför en heroinist till drogernas 
värld.

Det första läkemedlet var Metadon som kom till Sverige för snart 60 år sedan.
Det har hela tiden varit mycket omdiskuterat, men är i själva verket ett av de läkemedel inom psy-
kiatrin med högst evidens. Det är ofta direkt livräddande.

Nu finns också olika former av Buprenorfin att tillgå. 
Det introducerades under varunamnet Subutex vid millennieskiftet. Fördelen med Buprenorfin är 
att det både ger effekt och samtidigt blockera opiatreceptorn så att tillfört heroin inte får effekt. 
Det är därför inte dödligt ens i stora doser. Så en överdos av heroin kan blockeras med tillförsel av 
Buprenorfin.

Dessa läkemedel används nu i behandlingen vid LARO mottagningar. Sannolikheten att en per-
son med ett utvecklat heroinberoende ska uppnå varaktig drogfrihet t ex via NA möten är ca 5%. 
Dödligheten hos denna grupp av patienter är mycket hög, och Sverige har en osmickrande place-
ring bland de länder med högst överdödlighet hos denna utsatta patientgrupp.
Det är viktigt att förstå detta då man diskuterar LARO och substitutionsbehandling. 
Alternativet till denna behandling är för dessa patienter väldigt ofta döden. 

 Att då vara motståndare till denna behandlingsform blir etiskt ganska komplicerat 
 även om jag kan förstå att det inte är så lätt att acceptera utdelning av kraftigt 
 beroendeframkallande läkemedel.

Vid övriga beroendetillstånd finns det inte samma grad av evidens för läkemedelsbehandling.
Men Mirtazapin vid THC abstinens, Antabus vid kokainism och Pregabalin vid flera olika bero-
ende har effekt och kan provas. Många gånger är det dock så att behandling av samsjukligheten är 
den viktigaste hjälpen för patienten.

[ Läkemedel vid opiatberoende ]



Att vara uppmärksam på ett särskilt sätt

[ Mindfulness ]

Med avsikt
I detta ögonblick

och icke dömande

Jon Kabat-Zin



[ Acceptans ] 5.

Temat för femte sessionen är acceptans och att försöka hitta ett klokt förhållningssätt till sitt liv.  
En acceptans för hur ditt liv har sett ut och ser ut just nu ger dig en god grund för att kunna 
komma vidare. En ökad acceptans gör dig också mycket mer flexibel. Om du är närvarande i livet 
som det är här och nu utan att döma får du mycket större frihet för att göra saker och att låta bli 
att göra saker. Om du kan låta tankar, kroppsförnimmelser och känslor som just nu finns hos dig 
få finnas där utan att försöka kontrollera dem befrias du från mycket av ditt kontrollbehov. Om du 
inte är beredd att släppa taget kommer du att klamra dig fast vid ditt gamla liv och ditt rörelseut-
rymme kommer att bli väldigt begränsat. Att vara öppen för något är inte detsamma som att säga 
att man vill ha det på det sättet. Om vi försöker att slåss emot verkligheten och inte accepterar 
saker och ting som de just nu är, är det lätt att du blir väldigt frustrerad och arg vilket kan vara en 
stark trigger  för att ta ett återfall i substansanvändning eller något annat reaktivt mönster.  

Förhållningssätt hämtade från 12-stegsbehandling

A
Aware

A
Acceptance

A
Action

AAA är en generell formel för att kunna genomföra positiva förändringar i livet. 
För att överhuvudtaget kunna göra någon förändring måste jag vara medveten om vad det är jag 
vill förändra. När jag blivit helt medveten om detta måste jag acceptera att jag just nu har det 
problem som jag så småningom vill göra någonting åt. Först när jag är helt medveten och 
verkligen har accepterat mitt ”problem” kan jag göra någon form av förändring. 

Väldigt ofta är vi bara svagt medvetna om vad vi vill förändra samtidigt som vi överhuvudtaget 
inte accepterar att vi just nu har detta problem, som avslutning så gör vi en väldigt massa ”action”, 
detta brukar inte sluta väl. 
Det är de två första A:na som vi arbetar mycket med under Mindfulness, d v s att bli medvetna 
och acceptera. Mycket av den action som vi gör är också helt motsats till hur vi brukar agera i 
vanliga fall. T ex att stanna upp och andas lugnt under tre minuter eller sätta sig på en kudde i en 
halvtimme.  



[ forts. acceptans] 5.

Att vara tillåtande 

Acceptans är ett svårt ord för många. Man tolkar det som lägga sig platt, att resignera. Men vi 
använder ordet snarare med en motsatt innebörd. Acceptans betyder att aktivt svara an på känslor 
genom att vara tillåtande inför varandet innan man försöker fixa till eller ändra dem. Att tillåta 
sig att vara närvarande och ge uppmärksamhet åt känslor innan man bestämmer sig för hur man 
svarar an. 
Detta kräver en medveten närvaro och ett aktivt beslut, och innehåller inte alls det drag av 
hjälplöshet och passitivitet som finns i resignation.

Acceptans är verklighetsanpassning

Grunden är; så här det. Kanske inte som jag vill. Men just nu är det så här, och i morgon är det 
annorlunda. Att inte acceptera allt som hänt i ens liv fram till just nu är en slags galenskap vi 
nästan alla ägnar oss åt. 
Alla, jag skulle inte ha...., jag borde verkligen inte..., tänk om ändå inte hon hade.... 

Allt detta meningslösa ältande av saker man inte på något sätt kan göra nåt åt, fyller verkligen stor 
del av livet för många människor.
Och till denna stora svårighet många har att acceptera det som hänt kommer vår ofta totala 
oförmåga att acceptera att andra människor säger saker, tänker tankar och gör saker, på sitt sätt. 
Vi kan nästan inte alls göra något åt det, men många har det som sin livsuppgift, att ändra andra, 
säga/skriva hur de borde göra och sen bli arga eller uppgivna när de inte lyder. 

Det går att påverka människor, men det blir inte alltid i den riktning jag vill. 
Det går att ge råd, men i efterföljandet prövas maktlösheten.

”Acceptans är att flytta in i verkligheten.
Men det är inte säkert att du får med dig så många.”



[ Sinnesro ] 5.

”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra 
Mod att förändra det jag kan 

Och vishet att förstå skillnaden ”

Sinnesrobönen ger mig en möjlighet att stanna till och avgöra om jag just nu ska göra någonting 
eller om jag bara ska stanna kvar och acceptera situationen precis som den är. 
Genom att öva på Mindfulness så blir vi hela tiden bättre på att veta om den här 
situationen/problemet ska läggas i ”accepterande-korgen” eller i ”förändrings-korgen”.  


