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ADHD

Social katastrof

Marginaliserad

Utbränd



”23.1% ADHD 

bland SUD”



• 50% av personer med fortsatta ADHD symtom har    
substansmissbruk/beroende

• ADHD - en oberoende riskfaktor för 
substansmissbruk/beroende

• Samsjuklighet med uppförandestörning innebär en 

långt högre risk





ADHD påverkar missbruket på 

många sätt

• Lägre debutålder av missbruk

• Snabbare beroendeutveckling

• Större risk för övergång från legala till illegala 
droger

• Längre sjukdomsduration

• Mer terapiresistenta - pga deras ”strul-putte”
karaktär? (”ej motiverade”…påstås det)

Sullivan MA, Rudnik-Levin F, Ann N Y Acad Sci 931:251-70, 2001



Vilka droger använder ADHD-

patienten?

• Amfetamin (45% av amfetaministerna?; Jayaram-Lindström 
et al., Am J Psychiatry, 2008, 165:1442-1448)

• …och nikotin…viktigt!…varannan röker (Frei et al., 

Nervenarzt, 2010, 81:860-866). 33% av ADHD-
populationen kommer att dö av sin vana?

• …men även alkohol (ofta med konsekvenser!)

• …och cannabis…och bensodiazepiner…

• …och opiater…(20-25% i substitutionsprogrammen, 
Carpentier et al., Eur Addict Res, 2011, 17:10-20, Kolpe and 
Carlsson Am J Addict, 2007, 16:46-8 )

• …och gärna alla på en gång! 



Varför är det så vanligt med 

missbruk bland ADHD-patienter?

• Biologi - t ex lindring av ADHD-symtom

• Psykologi - t ex pga hög impulsivitet och 

dåligt omdöme

• Sociologi - t ex pga tidig marginalisering



Liknande patofysiologi?



DA systemet är nedreglerat och 

dysfunktionellt hos alkoholister

Volkow et al., J Neurosci 2007



…och hos andra beroendesjuka

Volkow ND et al., Bioessays. 2010 Sep;32(9):748-55. 



Dopaminnedsättningen 

korrelerar med 

”hypofrontalitet”



Mindre DA D2/3 tillgång och nedsatt DA 

frisättning i striatum hos vuxna ADHD 

patienter

Volkow et al., Arch Gen Psychiatry 2007







[DA]

Således tecken på sänkt DA 

funktion vid båda tillstånden –

hypotes:



Behandling av ADHD + 

substansbruksyndrom med 

centralstimulantia (CS)?

RCTs



Anslaget har stor betydelse – fördel slow-release

Volkow and Swanson, Am J Psychiatry 160(11):1909-18, 2003 

Men, långsamt anslag kan antagligen både hjälpa och stjälpa

vad gäller behandlingen av patienter



Effekter av farmakologisk behandling av ADHD 

hos missbrukare (RCT)

Intervention/

population

Effekt på 

missbruk

Effekt på 

ADHD-

symtom

Levin 2005 MPH, 40-80 

mg/dag, 

metadonpat.

Avseende sidomissbr av 

kokain eller andra droger som placebo

Levin 2006 MPH, 40-80 

mg/dag, aktiva 

kokainister
Sannolikhet pos u-tox för 

kokain
som placebo                                           

Wilens 2008 Atomoxetin, 25-100 

mg/dag, 

alkoholister

Tid till återfall

”heavy drinking days”

Thurstone 2010 Atomoxetin, 1.1-1.5 

mg/kg, MI/CBT, 

adolesc, mixed som placebo som placebo



MPH

Max 180 mg

n=54







Klinisk effekt:

under svenska förhållanden

Kakko et al. Lancet 2003



Dos är en avgörande 

framgångsfaktor

vid behandling med metadon
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Dos är en avgörande 

framgångsfaktor

även i buprenorfin-behandling
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Behandling av ADHD + 

substansbruksyndrom med CS?

Registerstudier







N Engl J Med. 2012 Nov 22;367(21):2006-14



J Child Psychol Psychiatry. 2014 55(8):878-85. 

Stimulant ADHD medication and risk for substance 

abuse.
Chang Z, Lichtenstein P, Halldner L, D'Onofrio B, Serlachius E, 

Fazel S, Långström N, Larsson H.

• 26,249 män och 12,504 kvinnor med ADHD, födda

mellan 1960 och 1998 

• Samband mellan CS behandling 2006 och substans-

missbruk 2009 

• Substansmissbruk = substansrelaterad död, 

kriminalitet eller slutenvårdsbehandling

• 31% mindre substansmissbruk i den CS-behandlade

gruppen jämfört den icke-behandlade gruppen

(HR=0,69 CI:0,57-0,84)

• Ju längre tids behandling desto mindre missbruk



Behandling av ADHD + 

substansbruksyndrom med CS?

Kohorter



• Signifikant mindre substansmissbruk och snudd på 

signifikant mindre alkoholmissbruk hos CS-

behandlade vs. icke-behandlade

• Signifikant lägre ”Global Severity Index” score

• Signifikant bättre ”Functioning of Life” score 



Atten Defic Hyperact Disord. 2013 Mar;5(1):59-67. 

Prevalence of comorbid substance use disorder during long-term 

central stimulant treatment in adult ADHD.
Torgersen T, Gjervan B, Rasmussen K, Vaaler A, Nordahl HM.

En naturalistisk, retrospektiv analys av journaler från 117 patienter med vuxen-ADHD 

som påbörjade CS-behandling 1997 till maj 2005. Logistisk regression för att 

identifiera eventuella riskfaktorer för substanssyndrom under CS-behandling. 

1) Ingen debut av substanssyndrom i gruppen utan samsjuklighet

vid behandlingsstart (medelbehandlingstid = 41.1 månader)

2) Hos patienter med samsjuklighet vid behandlingsstart hade 58.5 

% ett eller flera återfall under behandlingen (41.5 % hade inga

återfall!) (medelbehandlingstid = 27.9 månader)

3) Lägre ålder och antisocial personlighetsstörning var associerat

med återfall



30 + 30 patienter med SUD och ADHD följda under i snitt 18.4 

månader efter LVM-vård för SUD

Farmakologiskt behandlad vs. ej farmakologiskt behandlad

(signifikanta skillnader): 

Mindre substansmissbruk

Mindre tvångsvård

Bättre kvarstannande i rehabilitering

Bättre boende

Fler i jobb

OBS! 8,3% mortalitet – 1 i den behandlade gruppen och 4 i

den obehandlade (n.s.)



“Beprövad erfarenhet”?

• Studierna bekräftar erfarenheten…;-)

• God effekt på ADHD-symtomen och på missbruket

• Bättre psykosocial funktion

• Tålamod! Förbättringen pågår under 2-3 år

• Missbruket minskar gradvis…enstaka återfall kommer

att förekomma. Medicineringen bör inte avslutas om

den inte missbrukas, felanvänds eller ger oacceptabla

biverkningar. Eller vid tungt missbruk

• En del pat behöver begränsade insatser i övrigt, 

många behöver samtalsstöd initialt (kris) och färre

behöver stora stödinsatser under lång tid



Dosering

• Generellt: titrering till optimal klinisk

effekt/funktion (i vid bemärkelse)

• Eventuellt ta hjälp av TOVA, Qb-test eller

liknande för att objektivt bedöma delar av

den farmakologiska effekten



Personlig erfarenhet

Mediciner och dygnsdoser 
(baserat på 61 patienter; efternamn A-K)

DT Concerta: 24 patienter, 36 - 216 mg, mediandos 72 mg, 

uppdelat på 1-3 doser.

K Ritalin: 37 patienter, 60 - 360 mg, mediandos 120 mg, 

uppdelat på 2-4 doser.



Varför så stora dos-skillnader?

1) Farmakokinetisk variation - femfaldig?

2) Farmakodynamisk variation:

3) Genetisk variation - MAOA, COMT etc, etc





Socialstyrelsens rekommendation

• Båda tillstånden bör behandlas parallellt

• Bör skötas av läkare med erfarenhet av beroendevård (eller

med handledning från sådan)

• Drog- alkoholanvändning kartläggs och kontrolleras/följs

• Drogfrihet eftersträvas innan insättning

• Doseringen kan behöva se annorlunda ut hos dessa pat

• Vissa droger kan motverka effekterna av beh. (cannabis, 

BDZ)



Tack för…

Uppmärksamheten!





Vad karaktäriserar dessa pat?

• ofta tidig debut av missbruk, ihållande

mångåriga sociala problem, kriminalitet

• bristfällig skolgång, arbetslöshet, socialbidrag, 

fattigdom

• skulder (svårt hålla i pengar), vräkningar, 

hemlöshet, utanförskap, sällan gifta, “barn på

bygden”

• ökad risk för psykisk sjuklighet (ångest, 

depression, emotionell instabilitet, insomnia)

• rökning, somatiska sjukdomar

• ökad mortalitet! Hur mkt - 8 gånger?? 



Vad karaktäriserar dessa pat?, 

forts.

• svårt med minnet…annat kommer emellan, 

impulsiva…svårt med skriftlig information 

(ouppmärksamma, bristande 

koncentrationförmåga, ssk avseende det som 

inte intresserar)

• oorganiserade, bristande exekutiva funktioner 

(initiativ, planering, genomförande), “strul”

• svårt ta ansvar, skyller på omständigheter 

eller andra, “tonåringar”, omogna



Hur går det för dem?

• Utan behandling? - som framgått ovan - usel

prognos, pat har ofta redan levt många år med 

dålig livskvalitet när vi träffar dem – livsfarlig

diagnos!

• Med farmakologisk behandling? – verkar det

gå mycket bättre, men mer forskning behövs

och behandlingen behöver utvecklas

• Med sammanhållna, multidisciplinära

behandlingsprogram? – skulle det förmodligen

gå ännu bättre, men bristfälligt belyst i

forskning och dåligt utvecklat



Påstående:

”Kronisk drogpåverkan kan ge symtom som 

liknar dem vid ADHD. Därför kan inte 

diagnosen ställas förrän patienten varit drogfri 

i flera månader (2-6 mån) och diagnos som 

ställts utan en längre tids säkerställd 

drogfrihet bör avskrivas”





Bemötande av påstående:

• ADHD är framför allt en anamnestisk diagnos i vilken anamnes 
även avseende barndom/ungdom tillmäts stor betydelse. 
Anamnes inhämtas från patient och anhörig/närstående

• Vid ADHD-samsjuklighet har patienten oftast mindre symtom 
vid droganvändningen än utan, dvs ADHD-symtomen avtäcks 
vid nedtrappning av drogerna. Långa nykterhetsperioder behövs 
i allmänhet inte för att se detta

• Hur lång drogfrihet skulle behövas för att kunna inhämta en 
säker anamnes? 2-6 månader?...varifrån kommer siffran? 
Hjärnavbildningsforskning tyder på kvarstående förändringar i 
minst 11 månader!…vänta 11 månader? Hur många har återfallit 
då?



”Risk-benefit” analys vid snabb 

diagnos/behandling

Risk

• Pat erhåller en diagnos 
de inte har

• Pat erhåller ett potentiellt 
beroendeframkallande 
läkemedel

• Pat konserveras i 
ett ”beroende”

• Läkemedelskostnader till 
ingen nytta(?)

Benefit

• Pat erhåller en diagnos/förklaring för 
sin dysfunktion

• Pat får utan vidare dröjsmål 
symtomlindring (även av emotionella 
symtom) samt kognitiva förutsättningar 
att avbryta sitt/sin livsfarliga 
missbruk/livsstil

• Varje dag utan missbruk innebär 
enorma samhällsekonomiska 
besparingar



”Risk-benefit” analys vid 

långsam diagnos/behandling
Risk

• En stor majoritet av patienterna lyckas 
aldrig uppfylla nykterhetskraven och 
döms därmed till fortsatt lidande, 
missbruk och förtida död.

• Många patienter ”tappas bort”, ny 
kontakt kanske flera år senare (om vid 
liv)

• Stora kostnader för att uppnå 
nykterhetskraven (beh-hem, LVM etc)

• Varje fortsatt dag i missbruk innebär 
stora samhällsekonomiska kostnader 

Benefit

• Möjligen säkrare diagnos (ingen 
vet) eller ingen diagnos 
(stigmatisering undviks?)

• Ej utskrivning av potentiellt 
beroendeframkallande farmaka 
på ”osäker” indikation

• Lägre läkemedelskostnader(?) 



Jämförelse med annan psykiatrisk 

sjuklighet eller samsjuklighet

• De flesta psykiatriska diagnoser är arbetshypoteser - det finns alltid en viss 
osäkerhet

• Omprövning av diagnos/utsättning eller byte av medicin vid terapisvikt

• Utsättningsförsök efter en längre tids symtomfrihet

• Samsjuklighetsexempel - om svåra schizofreniforma symtom i samband 
med missbruk finns alltid osäkerheten om det rör sig om en äkta schizofreni 
eller en drogutlöst småningom övergående psykos. Detta hindrar oss inte att 
utnyttja neuroleptika om det krävs!…småningom utsättningsförsök



Skulle “slow-release” 

centralstimulantia kunna 

ha en plats även vid 

behandling av beroende 

mer generellt?



Hypotes:

slow-release centralstimulantia kommer att -

• Milt öka DA-nivåerna i pannloberna och förbättra
kognitiv funktion vid ADHD och beroende

• Milt öka DA-nivåerna i belöningssystemet och
därmed minska suget och öka motivation och initiativ
(”normalisering”), utan att ge ”kick”

När hjärnan inte utsätts för snabba, stora DA-ökningar
kan de adaptiva processerna gå tillbaka – vilket kan

medge senare dossänkning eller utsättning



J Atten Disord. 2012 May;16(4):325-32. 

Substance use disorder and ADHD: is ADHD a particularly 

"specific" risk factor?

Kousha M, Shahrivar Z, Alaghband-Rad J.

Guilan University, Rasht, Iran.

Case- control study

Adolescents with ADHD were younger at the time of starting

cigarette smoking, substance use, abuse and dependency (p = 

0.0001), a shorter period between their first-time substance 

use and substance dependence or abuse (p = 0.0001), more 

severe substance use (for cannabis, heroine, cigarette and 

drugs such as benzodiazepines p < 0.05) and more functional 

impairment (p = 0.0007). Average number of co-morbid 

disorders were higher in ADHD group. (p = 0.03)



Slutsatser
• ADHD är så vanligt bland patienter med beroendesjukdom (25 
%?) att screening för sjukdomen bör ingå vid utredning av en 
hjälpsökande patient/klient med substansbruksyndrom.

• Allt fler studier och klinisk erfarenhet tyder på att ADHD går att 
behandla utan att missbruket ökar - allt talar för att det i stället 
minskar – och inte sällan leder behandlingen till en ”revolution”
för patienten. Ingen studie indikerar att missbruket ökar. Men, 
behandlingen är ännu inte fullt evidensbaserad – fler, större och 
längre studier behövs.

• Utveckling av andra stödjande insatser behövs för denna 
grupp (jmfr psykosvård)!

• Ovanstående väcker frågor om: utredningsstrategi? vårdnivå?,  
vårdgaranti?, budget?




