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Samsjuklighet = Vanligt 

Beroende ökar risken för psykisk sjukdom = 2- 4 ggr 
ökad livstidsrisk (narkotika>alkohol) 

 

Psykisk sjukdom ökar risk för beroende 

• bipolär sjukdom ~ 60%  

• schizofreni ~ 50% 

• ADHD ~ 30% (Grant et.al. 2004, Wilens 2009, Schubiner 2005).  

 

 

 

 

 



Psykiatrisk samsjuklighet vid beroende 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   

 

 

 

(Grant et al., 2004) 

 

Samtidig 
depression 

Samtidig 
ångest 

Personlighets-
störning 

Personer utan beroende 8 % 10 % 

Personer med beroende i 
befolkningen 

20 % 18 % 

Behandlingssökande personer med 
alkoholberoende 

41 % 33 % 28 % 
 

Behandlingssökande personer med 
annat beroende (narkotika) 

60 % 43 % 48 % 



Vid opioidberoende? 

Ännu vanligare! 

• 67% psykiatrisk samsjuklighet vid opioidberoende 

 (depression, ångest, annan substansbruk)  

 Dematteis et.al. 2017, Exp Opininon i Pharmacotherapi  

• 30-50% ADHD (olika i olika studier) 

• 44 - 60% personlighetsstörning, uppförandestörning 

 (borderline, antisocial) Carpenter 2015, Saint-Lebes 2012 

  
Vanligare hos de 

som injicerar 
Sämre livskvalité & 
behandlingsresultat 



Samsjuklighet = Farligt 

• Risk för försämring (pga fel/otillräcklig beh.) 

– fler återfall 

– fler inläggningar (sjukhus, behandlingshem) 

– ökat lidande  

• Ökad suicidrisk, (t.ex. vid affektiv sjukdom + SUD) 
(Carra et al. J Affect Disord. 2014, Franck J, Nylander I. 
Beroendemedicin.2015) 

• Ökad risk för våldshandlingar (Amore et al. Psychiatry and 

clinical neurosciences.2008) 

 



Orsaker till samsjukligheten 

• Gemensamma genetiska riskfaktorer (Skoglund 2015, 

Biederman  2008, Edwards 2012, Capusan 2015) 

 

• Självmedicinering? T.ex. nikotinberoende vid 
ADHD (Tercyak 2002) eller vid schizofreni 

 

• Vissa symptom (t.ex. impulsivitet vid ADHD eller mani) 

ökar risken för droganvändning 



Orsakssamband? 

• Vissa droger ökar risken för psykisk sjukdom 

 cannabisbruk i tonåren  riskfaktor för schizofreni 
 (Andreasson, Allebeck et al. 1987, Arseneault, Cannon et al. 2002, Gage, 
 Hickman et al. 2016) 

 

• Omvänt kausalitet? 

 

 
Psykisk 

sjukdom 
Simptomen tilltar Funktions-

nedsättning 

Drog-
exponering 

Psykisk 
sjukdom 
upptäcks 



Utredning vid samsjukligt 

• Involvera patienten - förståelse varför utredningen behövs  

• Kartläggning, sjukhistoria från patient  

• Anamnes från anhöriga kan (bör?) ingå 

• Tidigare journaler & utredningar 

• Ärftlighet 

• Tidsförloppet centralt: Finns perioder av psykisk sjukdom 
innan substansbruket blev problematiskt? hur mådde 
personen under längre tids nykterhet/drogfrihet? 

 



Strukturerade instrument 

 Specifika intervjuinstrument,  

 Psykologisk testning (ibland) 

 Provtagning (Peth, drogscreeningsprover)  

 Screening, symptomskattning: ASRS, MADRS 



Utredning 

Krav på drogfrihet innan utredning? 

• Varför?  

– Rätt diagnos 

– Rätt funktionsnivå 

• Hur länge? Olika beroende på: 

– Substans  

– Substansbrukets intensitet/ svårighetsgrad 

– Frågeställning (depression? ADHD? begåvning?)  

One size does not fit all!  

 

 



Utredning 

• Oro för stigmatisering  

• Oro för vad behandlingen innebär (t.ex. oro för att 
behandling kräver livslång helnykterhet) 

• Oro för att bli anmäld  

 

 
Svårt att berätta om sitt substansbruk -  

Bara omkring 1 av 5 av de som behöver söker vård! 



Vad tycker socialstyrelsen? 

• Patienterna med samsjuklighet = olika 
 

• Såväl beroendet som den psykiska sjukdomen 
behandlas enligt Socialstyrelsens rekommendationer  
 

• Ofta behöver vård från flera huvudmän – samverkan! 
 

• Man kan behöva avvakta (dagar till veckor) för att 
utesluta att de psykiska symtomen enbart är 
substansrelaterade.  

(Nationella riktlinjer missbruks-och beroendevård 2015) 

 



Behandling vid samsjuklighet 

MEN 

• Relativt få studier som studerar samsjuklighet. 

• Få studier om integrerad behandling (börjar komma 
t.ex. COPE vid PTSD o beroende)  

• Vissa studier visar t.o.m. att gängse beh. fungerar 
sämre (t.ex. samsjuklighet ADHD 
substansbrukssyndrom) 

 



Behandling vid samsjuklighet 

• Behandlingar behöver anpassas utifrån att det är fler 
tillstånd man behandlar! 

 

• Optimalt om all behandling sker på ett ställe 



Depression & substansbruksyndrom 
Behandling 
Medicinering 

– Anpassad medicinering (SSRI) 

– Kombinera med läkemedel mot beroende 
(läkemedel mot alkoholberoende, LARO). 

Psykologisk behandling 

– Bör ges av samma behandlare  

– MI/KBT för alkoholbrukssyndrom och KBT för 
depression visat effekt 

(Baker et al. J Affect Disord. 2012, Wallhed Finn et al. Subst Use Misuse. 2014. 
Riper et al. Addiction. 2014) 

 



Integrerad behandling av PTSD & 
beroendesjukdom(COPE) 
 

 

• Säker & effektiv 

• Manualbaserad, integrerad psykologisk behandling  

• Bygger på evidensbaserad behandling för de båda 
sjukdomarna: förlängd exponering och återfallsprevention 

• 12 sessioner om 90 minuter, 1 gg i veckan 
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     (SOU, 2011, Back et al., 2006, Brown et al,. 1998)  
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(Persson 2016) 



Pilotstudie COPE, EWA mottagningen 
Stockholm 
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PTSD Symptoms - CAPS

Pre-Treatment 1 Week Follow-Up
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PTSD Symptoms - PCL-C
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signifikant 



Bipolär sjukdom & substansbruksyndrom 
Behandling 
• Li förstahandsval (obs. risk för allvarliga 

komplikationer vid bristande  följsamhet) 

• Vissa antiepileptika Ex. Valproat, 
Topiramat  stämningsstabiliserande vid bipolär 
sjukdom & har effekt på själva alkoholberoendet). 
Lamotrigin rapporterat alkoholsug och självskattade 
depressions- och manisymptom minskade 

Salloum et al. Arch Gen Psychiatry. 2005, Fountoulakis Knet al. Int J 
Neuropsychopharmacol. 2016 



ADHD & substansbruksyndrom 
Medicinering 
• ADHD medicinering ger sämre effekt vid samsjuklighet 

(Cunill 2015, Levin 2014) 

• Effekten olika för olika substansbruk 

T.ex. atomoxetin = effekt vid ADHD + alkohol, nikotin (Cunill 

2015) 

• Kan behövas något högre doser (Konstenius 2014, Levin 2015, 

Skoglund 2016)  

 

 

 



Farmakologisk behandling 



ADHD och substansbruksyndrom 
Medicinering 
Rekommenderas att ADHD + beroende behandlas av 
specialist/ på enhet med kompetens i samsjukligheten. 

 

Substansbruksyndrom kan behöva stabiliseras först.  

 

Beakta i första hand: 

• Medicinska risker vid samtidig substansbruk 

• Risk för missbruk/ felanvändning/ överlåtelse/ försäljning 

 



ADHD och substansbruksyndrom 
Medicinering 

 

• Förstahandsval långverkande centralstimulantia 
(Concerta, Elvanse) eller icke beroendeframkallande 
preparat (Strattera, Intuniv) 
 

• Ej kortverkande preparat med hög 
missbrukspotential (t.ex. Ritalin, Metamina) 
 

 

 



ADHD och substansbruksyndrom 
 
• Drogscreening under behandling 

 

 

• Ev. TOVA/ Qb test innan beh. och vid doshöjning/ 
upptitrering 
 

• Kombinera med icke farmakologiska insatser för 
både ADHD och beroende 



Schizofreni & substansbrukssyndrom 
Behandling 
Integrerad behandling för både schizofreni och 
substansbruksyndrom (Gouzoulis-Mayfrank E 2015) 

• Farmakologisk - Val av preparat: 

– Antipsykotika:  

• Depotpreparat 

• Preparat med lägre metabola o kardiovaskulära biverkningar t.ex. 
Aripiprazol (Azorin, Simon et al. 2016), eller Risperidon  

– Farmakologisk beh. för alkoholberoende (disulfiram (Azorin, Simon et 
al. 2016), naltrexon) 

• Psykosocial behandling för schizofreni och samtidig 
substansbrukssyndrom bör ske integrerat. Samverkan! 



Riskfaktorer 

för övergång substansutlöst psykos  psykossjukdom 
(schizofreni, schizoaffektivt syndrom) 

• Yngre ålder,  

• Manligt kön,  

• Tidigare debut av substansmissbruk 

 

Genetisk sårbarhet + Exponering till droger (gen-miljö 
interaktion)  Ökad risk för schizofreni vid 
drogmissbruk (Loberg, Helle et al. 2014) 

 

Särskilt i tonåren! 



Sammanfattning 

• Samsjuklighet är vanlig 

• Utredning kräver förutom kliniskt samtal även 
strukturerad diagnostik, screening för 
substansbruk och provtagning (blod, urin) 

• Behandling skall ske integrerat – samverkan 
behövs 

• Beakta samsjuklighet vid val av terapi (läkemedel 
och samtal) 



www.liu.se 

Tack för uppmärksamheten! 


