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NIH Consensus Conference 1997

• “Opiatberoende är en medicinsk, hjärnrelaterad

störning som kan behandlas effektivt med påtagliga

vinster för såväl patient som för samhället.”
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Craving

Den hyperaktiva HPA-axeln,

-ett biologiskt substrat för craving?

(Kreek et al. 1984)
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Binjurarna
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Kronisk stress >1 år leder till hippocampal degeneration

(Negative feed-back på Hippocampus, Hypothalamus och Hypofysen)



Glucocortikoider förstör sin egen reglering:

kortisolinducerad hippocampal neurotoxicitet

McEwen 2000

28 days of social stress (tree shrew)



Cushing’s syndrome

• Koppling mellan förhöjda kortisolnivåer, minskad 

hippocampusstorlek och minnesrubbningar 

(Starkman et al, 1992). 

• Minskningen i hippocampusstorlek är delvis 

reversibel, under förutsättning att kortisolnivåerna 

normaliseras 

(Starkman et al, 1999).



Den Limbiska HPA-axeln
Aktiviteten i HPA-axeln är ett resultat av 

Amygdalas och Hippocampus motverkande krafter

-
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x-CRF (extra-hypothalamiskt CRF)

• Obehag

• Olust

• Oro

• Ångest 

• Panik

=”Negative affect”



• Koppling mellan ökning av aktiviteten i amygdala

och nivåerna på ”Negative affect”.

(Schaefer et al. 2002)



Överaktiv amygdala

• -ångest (Stein et al., 2007)

-PTSD (Rauch et al., 2000; Shin et al., 2004, 2005)

-social fobi (Birbaumer et al., 1998; Evans et al., 2008; Phan et al., 2006)

-depression (Drevets et al., 1992; Abercrombie et al., 1998; Sheline et al., 2001;

Siegle et al. 2002; Dougherty et al., 2004)

-impulsiv aggressivitet (Coccaro et al., 2007)



Hippocampal degeneration

vid kronisk stress >1 år:

den hyperaktiva HPA-axeln
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Det mesolimbiska dopaminerga

belöningssystemet

sex

föda

träning

droger



Belöningssystemet

PFC N.Acc VTA



Multipla feedback-loopar aktiverar

CRF system vid kronisk stress



Antibelöningssystemet
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Belönings- och Antibelöningssystemen
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Extended Amygdala
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Opponent Process Theory

(Solomon & Corbit)



Farmakologiska effekter 

på den Hyperaktiva HPA-axeln
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Farmakologiska effekter 

på den Hyperaktiva HPA-axeln 
buprenorfin
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(Kakko et al. 2008)



Buprenorphine maintained heroin addiction:

Negative Affect following metyrapone challenge



Konklusioner

• Svaret på metyrapon-belastning var normaliserat
hos heroinberoende forskningspersoner som
underhållsbehandlades med buprenorfin

• Trots den normaliserade HPA-axeln mättes
förhöjda värden på Negative affect

(Kakko et al. 2008)



Study III: HPA axis and buprenorphine

Kakko J. von Wachenfeldt J. Dybrandt Svanborg K 

Lidström J. Heilig M.

Mood and neuroendocrine response to a chemical stressor 

in buprenorphine-maintained heroin dependence 

Biol Psychiatry. 2008; 63(2):172-7. 



Hur Mindfulness kommer in i bilden?



Mindfulness (Medveten närvaro)

• Att fästa uppmärksamheten på nuet 

• ögonblick för ögonblick

• utan att värdera, utan att döma



Utflykt till Nanzen-ji, Kyoto (1291)



Zen-buddhism



Mindfulness: sekulariserad buddhism

• Att fästa uppmärksamheten på nuet 

• ögonblick för ögonblick

• utan att värdera, utan att döma

Om vi tänker på det förflutna, så grämer vi oss över 

gamla oförätter, och om vi tänker på framtiden, så 

oroar vi över det värsta tänkbara utfallet.



Mindfulness Baserad Stress Reduction

(MBSR)

• Manualiserat 8-veckors program, utförs i grupp

• 1 session om 2,5 timmar per vecka:

-lära sig formella Mindfulness-övningar

-diskutera stress, vad som framkallar stress, 

-att respondera rationellt i stället för att reagera automatiskt

• Hemuppgifter; deltagare i MBSR-program inkluderas ifall de 

förbinder sig att utöva Mindfulness 1 timma om dagen, varje 

dag under 8-veckors perioden

• Tyst heldag



Mindfulness; varför fungerar det?

5 artiklar



8 veckor MBSR, longitudinal fMRI

8 veckors utövande av Mindfulness meditation förändrar

hjärnans nätverk på sätt som återspeglar en

- mer konsekvent uppmärksamhet, 

- förbättrad bearbetning av sinnesintryck,

- ökad reflekterande medvetenhet om sensoriska upplevelser

(Kilpatrick et al. 2011)



En veckas 20 min Mindfulness Meditation per dag, fMRI

• För nybörjare inducerade Mindfulness en 

nedreglering av aktiviteten i amygdala under 

emotionell bearbetning i ett meditativt tillstånd.

• Mindfulness utgör en effektiv strategi för att främja 

känslomässig stabilitet.

(Taylor et al. 2011)



8 veckor Mindful Attention Training, 

longitudinal fMRI

• Deltagande i ett 8-veckors Mindfulness program 

kan reducera amygdalas respons till känslomässiga 

stimuli (även) när deltagarna inte mediterar.

• Meditatorer uppvisar skillnader jämfört med icke-

meditatorer när det gäller hjärnans funktion, i 

synnerhet vad gäller hur amygdala aktiveras som 

svar på emotionella påfrestningar.

(Desbordes et al. 2012)



8 weeks MBSR, longitudinal MRI

• Ökning av grå massa i hippocampus. 

• Strukturella förändringar inom detta område till följd 

av Mindfulnessutövning återspeglar en förbättrad 

reglering av emotionella reaktioner.

(Hölzel et al. 2011)



8 veckor MBSR, longitudinal MRI

• Deltagare rapporterade minskad upplevelse av 

stress. 

• Minskning av upplevelse av stress sammanhängde 

med minskad täthet i amygdalas grå massa.

(Hölzel et al. 2010)



Mindfulness Based Stress Reduction 

and health benefits. A meta-analysis 

• I kliniska sammanhang har man undersökt MBSR 

på specifika målgrupper, exempelvis kronisk 

smärta, fibromyalgi, cancer, IBS, ångeststörningar 

och depression. 

• Metaanalysen kommer sammanfattningsvis fram till 

att MBSR kan hjälpa ett brett fält av individer att 

bättre hantera sina kliniska och icke-kliniska 

problem.

(Grossman et al. 2004)



Mindfulness Based Relapse Prevention

(MBRP)



Återfall

• Priming

• Cue-induced (situationsbetingade)

• Stress-induced (Negative Affect)



Återfallsprevention

• Är verksamt mot situationsbetingade återfall



MBRP

• Manualiserat 8 veckors program, utförs i grupp

• 1 session om 2,5 timmar per vecka:

-lär sig formella Mindfulness-övningar

-diskuterar återfall, vad som framkallar återfall, 

-att respondera rationellt istf att reagera automatiskt

• Hemuppgifter; deltagare i MBRP-program 

inkluderas ifall de förbinder sig att utöva 

Mindfulness 1 timma om dagen, varje dag under 8-

veckors perioden

• Tyst heldag



MBRP

• Mindfulness + Återfallsprevention är verksamt mot 

såväl stress- som situationsbetingade återfall?



Systematisk översikt

• Are Mindfulness-Based Interventions Effective for 

Substance Use Disorders? A Systematic Review of

the Evidence (Chiesa & Serretti, 2014):

-MBI kan reducera konsumtionen av flera olika substanser

-MBI är kopplat till ökad Mindfulness och minskad craving

-Det behövs flera rigorösa och större RCT



RCT

• Relative Efficacy of Mindfulness-Based Relapse 

Prevention, Standard Relapse Prevention and 

Treatment as Usual for Substance Use Disorders.

A Randomized Clinical Trial (Bowen et al, 2014):

- RCT, 286 fp,  6 mån och 1-årsuppföljning:

- MBRP och RP > TAU vid 6 mån

- MBRP > RP vid 1-årsuppföljning: 31% färre återfall



Pilotstudie: MBRP och MMT

• Mindfulness-Based Relapse Prevention for 

Methadone Maintenance: A Feasibility Trial.

(Bowen et al, 2017)

- Mixed method study, n=15, metadonpatienter

-Statistiskt signifikanta skillnader i depression 

(=negative affect?), craving och traumasymtom vid 

jämförelse före och efter kurs

-Studien visar både feasability och acceptability



Tips på Mindfulness?

• Yoganidra djupavslappning (Krimyoga) på youtube

(20 min, följ instruktionerna, prova en gång om 

dagen i en vecka!)


