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- Vad är beroende?  
- Vem blir beroende  
- Sociala konsekvenser 
- Smittorisker 
- Överdoser och dödsfall 
- Behandlingsaspekter 



Hur ser det ut i Sverige?  

- 780 000 över 18 år missbrukar eller  är beroende av 
alkohol 

- 29 000 har problem med narkotika 
  
- 77 000 har använt narkotika under de senaste 30 
dagarna 

- 65 000 har missbrukar eller är beroende av  förskrivna 
läkemedel  



Vad är missbruk? 
 

Missbruk betyder att man använder droger på ett sätt 
som ger problem eller skadar hälsan 

  
-  Att man på grund av drogerna inte lyckas göra det 

man ska hemma, i skolan eller på jobbet 

-  Att man gång på gång hamnar i riskfyllda situationer 
eller gör olagliga saker på grund av drogerna. 



Inga	  alkoholproblem	  
6,5	  millioner	  >	  15	  år	  

Riskbruk	  
1	  000	  000	  

	  

Riskbruk (alkohol) - i Sverige 



Vad är beroende? 
Drogberoende kan beskrivas som en kemisk förälskelse; 
drogerna blir oerhört viktiga i ens tankar och känslor.  
 
Hjärnan vänjer sig snabbt vid att vara påverkad av droger, och 
om man slutar kan man få så kallade abstinensbesvär  
 
Droger skapar också ett sug i kroppen efter mer, direkt när 
effekten försvinner eller efter ett tag 
 
Många droger fungerar så att kroppens tolerans ökar om man 
använder dem regelbundet, alltså att man behöver mer och mer 
för att få samma effekt   



Riskbruk & beroende: olika nivåer 
Svårt	  beroende	  50	  000	  

Måttligt	  beroende	  250	  000	  

Högkonsumtion	  	  450	  000	  

Skadligt	  bruk/missbruk	  300	  000	  

Inga	  alkoholproblem	  
6,5	  millioner	  >	  15	  år	  



Ett patologiskt beroende som bl a karakteriseras av: 
-  Tvångsbeteende 
-  Forsatt missbruk trots skadeeffekter 
-  Kvarvarande förändringar i hjärnans struktur och funktion 
 

Droger leder till ett beroende som till sist  
gör riktigt ont…            (NIDA) 



Vad är beroende enligt DSM-IV&V 

-  Toleransutveckling 
-  Abstinens  
-  Kontrollförlust 
-  Försummelse av t ex arbete och sociala förpliktelser 
-  Fortsätter fast man vet att man tar skada 

 



Hjärnan"

Hjärna & nervsystemHjärnan är kroppens mest komplicerade 
organ. Hjärnan är alltid aktiv trots att vi inte är medvetna om det 
själva. Även i vila går omkring en femtedel av kroppens 
energiförbrukning åt till att försörja nervsystemet.En vuxen hjärna 
består av ungefär 100 miljarder nervceller som var och en kan stå i 
kontakt med 1000 andra celler. Exakt vilka kopplingar som etableras 
till våra signalbanor beror bland annat på vilken stimulans som 
hjärnan utsätts för under de första levnadsåren och senare i livet. 

En vuxen hjärna består av ungefär 100 miljarder nervceller som 
var och en kan stå i kontakt med 1000 andra celler. Exakt vilka 
kopplingar som etableras till våra signalbanor beror bland annat 
på vilken stimulans som hjärnan utsätts för under de första 
levnadsåren och senare i livet. 
                                                                                                  
Vad gör alkohol, narkotika och överdrivet  
spelandet med mitt belöningssystem? 



Faktorer som bidrar till utveckling av beroende 

 

Genetiska variationer"
(t ex DNA polymorfism)"

Uppväxt, hem och skola"
trauma och stress"

Tillgänglighet "
och påverkan"

Vem blir beroende? 



Samsjuklighet, drogmissbruk och 
psykiatriska tillstånd bland ungdomar 

§  Depressioner    15-25% 
§  Ångestsyndrom & PTSD  15-25% 
§  Uppförandestörningar   60-80% 
§  AD/HD     30-50% 
§  Bipolära sjukdomar   10-15% 

§  Svårt att hitta drogberoende ungdomar utan 
psykiatrisk samsjuklighet 

(NIH online) 



Livstid 	
 Pojkar	
 Flickor	


Missbruk/beroende	
 57%	
 59%	


Depression 	
 40% 	
 64% 	


Uppförandestörning	
 63% 	
 44%	


Fobier	
 17% 	
 48%	


Ätstörningar	
 2%	
 22% 	


De fem vanligaste psykiatriska ���
problemen hos Maria ungdomar, Sthlm

 

Docent Anders Tengström, MU	




Ung och beroende (Maria Ungdom) 
n  81 pojkar och 99 flickor 
n  90% av flickorna & 81% av pojkarna hade 

minst en psykiatrisk diagnos utöver 
missbruket 

n  I medeltal tre ytterligare diagnoser 
n  De flesta diagnoser före missbruket 
n  Skiljer sig från sina närmaste syskon 
n  Ej kända av socialtjänsten eller BUP 

Hodgins et al 2010 
Hodgins et al 2007 



Ung och beroende (Maria Ungdom) 

n  8% hade minst en dom för våldsbrott 
n  27% hade minst en dom för icke-våldsbrott 
n  45% rapporterade våld mot andra 
n  76% rapporterade annan brottslighet 

Hodgins et al 2010 



Föräldrarna? 
n  80% mödrar & 67% fäder hade minst 

en psykiatrisk diagnos 
n  30% mödrar & 78% fäder hade missbruk 

och - eller personlighetsstörning 
n  19% mödrar & 46% fäder var dömda 
n  2,5% mödrar & 13% fäder var dömda för 

våldsbrott 

Hodgins et al 2010 
Hodgins et al 2007 



Barnens uppväxtvillkor 
n  23% flickor & 9% pojkar hade blivit 

extremt fysiskt misshandlade 
n  28% flickor & 28% pojkar hade blivit svårt 

fysiskt misshandlade 
n  Mer än en tredjedel hade upplevt sexuella 

övergrepp  
n  Ca 40% hade blivit fysiskt misshandlade 

av ”jämnåriga” det senaste året 
Hodgins et al 2010 
Hodgins et al 2007 



Barnens uppväxtvillkor 
Maria ungdom – populationen 
n Maria ungdom i relation till sina föräldrar: 

n  Mindre ”värme”  
n  Mindre förståelse 
n  Mindre tillit 
n  Mer oro 
n  Mindre förtrolighet 
n  Mindre anknytning Hodgins et al 2010 

Hodgins et al 2007 



Nästa generation 
n  25 av 86 (29%) flickor hade fött minst 

ett barn (ca 8 år tidigare än andra) 
n  Överrepresentation av; 

n  Fäder med alkohol eller drogberoende 
n  Mödrar med alkohol eller drogberoende 
n  Föräldrar med psykisk sjukdom 
n  Fysisk misshandel 
n  Sexuella övergrepp 

(…. Kent Nilsson m fl vid 
MU) 



 

Områden i hjärnan av betydelse  
för drogmissbruk och beroende 

Belöning!Hämningskontroll"

Motivation"

Minne och inlärning"  [NIDA] 
 

100 miljarder nervceller som var och en kan stå i kontakt med 1000 andra celler.  



Belöningssystemet – En drivkraft!

FC: Frontal cortex"
NAcc: Nucleus accumbens"
VTA: Ventral tegmental area"

ENDORFINER 

Dopamin 

ENDORFINER 



 Belöningssystemet är avsett för 
individens positiva utveckling i 

våra olika livsuppgifter…  



Belöningssystemet!

FC: Frontal cortex"
NAcc: Nucleus accumbens"
VTA: Ventral tegmental area"

Amfetamin 
Kokain  
Ecstasy 

Khat 
Mefedron 

Alkohol 
Cannabis 
Nikotin 
Opiater 

Dopamin 



Drogerna förändrar hjärnans 
belöningssystem –> en snedställning"

Kokain	


Heroin	


Alkohol	


Från NIDA, USA (Nora Volkow) 



I USA är dödsfall och behandlingsbehov   
starkt korrelerade med förskrivningsnivåerna 

 
 

SOURCES: National Vital Statistics System, Automation of Reports and Consolidated Orders System (ARCOS), 
the Drug Enforcement Administration (DEA) 



Heroin vs dödsfall 
 

[Heroin causes a high rate of  deaths, 
 about 20 – 50 increased risk for mortality but….]  



[..in the US deaths caused by prescription opioids                
are higher than heroin and cocaine together] 

Fler dödsfall med förskrivna opioider än med 
heroin och kokain tillsammans  
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In the US it is concluded 
n  Clear connection between increased prescription 

of opioids and   
n  overdoses  
n  abuse / dependence 

n  The most common source of abusing opioids: 
n  Prescribing physisians  
n  Pharmacies 

n  How can we find a balance between adequat 
treatment of pain syndromes and addiction 
problems? 

 



Abuse and addiction in Sweden – Background 

n  500 deaths linked to narcotic drugs in 2012 

n  Stockholm has seen a 3-fold increase in 
deaths during a period of  3 years  

n  Heroin deaths has increased but not as much 
as deaths from opioid analgesics, like 
methadone, buprenorphine and  fentanyl  

The situation in Sweden 



Virala	  hepa*ter	  

HCV* 

•  Kraftig spridning bland 
individer med iv. missbruk. 

•  Förekomst: 60–90% hos 
indivder med LM-
assisterad behandling 

•  Kronisk hepatit 
•  Det är effektivt att 

behandla patienter med 
LM-assisterad behandling 

HBV† 

•  Vanligt med överföring 
mellan individer med iv. 
missbruk 

•  Överväg vaccinering av 
hepatit B 

*	  Hepa''	  C	  virus	  Hepa't	  C	  	  	  	  	  † Hepatit B virus Hepatit B   ¶ Medication-assisted treatment	  



Duration av infektionen (år) 

HCV + Alkohol 
v = 0.5 ± 0.13 U/y 

HCV only 
v = 0.3 ± 0.07 U/y 

5             10                15             20             30 0 

1 

4 

3 

2 

Graden av fibros HIV + HCV + Alkohol 

Alkohol påverkar progression av 
HCV & HIV fibros 

 

Trepo C: Wiley TE et al. Hepatology 1998; 28: 805-09. 



Behandling!
§  Symptomatisk behandling"
§  Psykoterapi"
§  Farmakologisk behandling"
§  Vaccin mot narkotika?"
§  Behandling av hjärnskadan?"
§  Nyberg F, Hallberg M. Nature Rev. Endocrinol.  2013 Apr 30. 

[Epub ahead of print] 

"
§  Nyberg F, Hallberg M. Nature Rev Endocrinol. 2013 Apr 30. doi: 

10.1038/nrendo.2013.78. [Epub ahead of  print]"

"
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Cognitive Impairments in Drug Addicts 
Fred Nyberg 

Department of Pharmaceutical Biosciences, Uppsala University 
Sweden  

1. Introduction  
Recent work exploring the effects of abusing alcohol, central stimulants, and opiates on the 
central nervous system (CNS) have demonstrated a variety of adverse effects related to 
mental health. In several laboratories and clinics substantial damages of brain function are 
seen to result from these drugs. Among the harmful effects of the abusing drugs on brain 
are those contributing to accelerated obsolescence. These putative aging effects including 
inhibition of neurogenesis and enhanced apoptosis underline the dark side of drug 
addiction and will doubtlessy be a challenge for future research (Carvalho, 2009). An 
observation that has received special attention during recent years is that chronic drug users 
display pronounced impairment in brain areas associated with executive and memory 
function (Ersche et al., 2006).  

Addiction to drugs is characterized as a compulsive behavior, including drug seeking, drug 

use, and drug cravings but it is also considered as a disorder of altered cognition (Gould, 

2010). Indeed, brain areas and processes involved in drug addiction substantially overlap 

with those known to be of relevance for cognitive functions. Studies have indicated that 

abusing drugs may alter the normal structure in these regions and influence functions that 

induce cognitive shifts and promote continued drug use. Processes during early stages of 

drug abuse is suggested to promote strong maladaptive connections between use of drugs 

and environmental input underlying future cravings and drug-seeking behaviors. 

Continued drug use causes cognitive deficits that aggravate the difficulty of establishing 

sustained abstinence (Gould, 2010). In fact, drug addiction has been characterized as a 

disease of "pathological learning" by several investigators (Hyman, 2005; Gould, 2010).  

In earlier days abusing drugs were considered only to induce non-specific effects on the 
brain. Today, it is widely believed that they may produce selective adaptations in very 
specific brain regions. These neuroadaptations have been extensively examined in order to 
clarify mechanisms underlying the development and maintenance of addiction to find 
strategies for relevant treatment. The hippocampus is an area included in the limbic 
structures that is of particular interest, as it is found to be essential for several aspects 
related to the addictive process. A remarked neuroadaptation caused by addictive drugs, 
such as alcohol, central stimulants and opiates involves diminished neurogenesis in the 
subgranular zone (SGZ) of the hippocampus. Indeed, it has been proposed that decreased 
adult neurogenesis in the SGZ could modify the hippocampal function in such a way that it 
contributes to relapse and a maintained addictive behavior  (Arguello et al., 2008). It also 

www.intechopen.com

§  Alcohol"
§  Central stimulants"
§  Heroin"
§  Cannabis  



  

Can HGH Reverse Brain 
Damage in Drug Addicts? 
 
Study says that human growth hormone may 
restore memory and attention deficits caused by 
heroin abuse 

Svensson A-L, Bucht N, Hallberg M, Nyberg F (2008) Reversal of  opiate-induced apoptosis by human 
recombinant growth hormone in murine foetus primary hippocampal neuronal cell cultures.             
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, May 20;105(20):7304-8. 



CAN 2015-02-16:  –  Anhöriga är utsatta	


Totalt har 25 procent av den vuxna befolkningen (17-84 
år) känt sig utsatta för närståendes drickande under 

loppet av en tvåårsperiod (CAN). 



Medberoende – Något som också borde få 
uppmärksamhet av ansvariga myndigheter… 

	

Vad är medberoende? 
 
Ett beteende där en  
person är emotionellt 
cch psykologiskt 
beroende av en individ  
som fastnat i ett drog-  
beroende.  
Finns bland de anhöriga! 



Medberoende – Att ge sig helt för att hjälpa… 
eller för att fly från från det hopplösa… 

	

Medberoendet är ett fenomen där en 
kvinna som har en man som är 
drogberoende också får honom som ett 
föremål för ett eget beroende.  
 
Hon förlorar sig själv i omsorgen för 
mannens påtagliga behov.  Hon lider å 
ena sidan av intensivt behov av att få 
göra allt för honom, å andra sidan har 
hon ett starkt behov att helt fly från 
honom. 
(Finns bland de anhöriga!) 
 
 
	  



 
 
 


