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Läkemedelsberoende 2013
• 24 årig läkarstuderande söker Vårdcentral i länet avseende kronisk 

smärta. Visar läkemedelslista från annan stad.

• Recept:
Fentanyl plåster 50ug
Fentanyl plåster 25ug
Oxycontin
Stilnoct

• Hittas död, rökt plåster.



Dödsfall 2013

§ Medelålders kvinna söker Vårdcentral 3 dagar efter 
utskrivning från behandlingshem. Känt långvarigt 
tablettmissbruk.

Recept
Cocillana–etyfin 500 ml
Citodon
3 askar morfinplåster 
Funnen död i hemmet med tomma 

läkemedelsförpackningar..



Läkemedelsberoende          
Patienternas historier

Jenny:
" Jag är 24 år och beroende av Bensodiazepiner (Xanor och 
Flunitrazepam). Jag var 14 år när jag fick benso för första 
gången och för 2 år sedan sa en läkare att jag var beroende 
av benso och satte ut allt. Jag var fri i ett halvår, tills jag 
lades in på psyket , där fick jag Benso igen. Så funkar 
vården idag! Bryr sig ej om patienterna blir beroende och får 
ett helvete sen, bara de mår bättre just då så läkarna känner 
sig….



Läkemedelsberoende

• David:
"Jag har under flera år varit beroende av Cocillana-Etyfin
Jag gick till olika läkare och fick det utskrivet hur lätt som 
helst. Bor i en stor stad så tillgången till läkare som utan 
frågor skriver ut denna medicin om man låtsashostar lite var 
nästan obegränsad. Det gick så långt att jag drack ca 1 till 2 
deciliter varje dag. Nästan all tid och tankar…..

Tills jag lät min fru ha tillgång till Apotekens ”uthämtade 
läkemedel”



Läkemedelsberoende

• Sofi
"Jag blev beroende av Tramadol efter att jag brutit foten och 
fick det utskrivet. När det sen var slut och jag inte fick mer 
men kroppen behövde mer började jag köpa på nätet. Det 
hela slutade hösten -09 då jag åkte fast. Jag hade då 
avancerat i mitt missbruk och injicerat Subutex i ca 6 mån. 
Då var min botten nådd och jag fick komma in på beroende i 
1,5 vecka för avgiftning. Efter det har jag fått behandling via 
öppenvården. Har varit ren i 1,5 år nu pga lite jävlar 
anamma!"



Susanne
"Jag käkade oxycontin i runt 9 år och vallades runt från 
husläkare till psyk och fick veta att om jag inte missbrukade 
mina piller så kunde jag inte få hjälp. Jag hotade att börja 
dricka sprit med pillerna och fick till slut en remiss till en 
smärtklinik som var helt underbar.  Och då är jag en som 
tagit rekommenderad dos, inte mixtrat själv med dosering.
Oxycontinen tog 9 månaders avtrappning med 
hallucinationer och annat, en djävulsk utrensning . Idag äter 
jag inget alls inte ens en panodil, men jag har sååååå ont. 
Mitt huvud är klart igen och jag kan skratta och det är värt 
allt. Fick lära känna den jag blev i takt med avtrappningen , 
att ilska rann av mig, att jag kunde lyssna på andra, att även 
deras vilja är något jag måste ta åt mig, att kunna gråta och 
känna medkänsla och empati för andra, för det har jag inte 
gjort. Så nu i denna änden som jag befinner mig så var det 
värt att sluta med alla mediciner men jag avundas inte de 
som sitter i den skiten. Om läkarna många gånger berättat 
hur illa det är att bli av med medicinerna så hade 
människan kanske varit lite mer restriktiv med att sätta i 
sig dem."
•



Läkemedelsberoende

§ Problematik för vården

§ Enstaka patienter är oerhört tidskrävande

§ Kommer alltid fram.

§ Skapar känslor hos vårdgivare

§ Kan upplevas hotfulla.

§ Svårbedömda



Hur löser vi receptönskemålen

• Ofta uppsatt på recept listan fredag eftermiddag

• Ibland frågar patienten i slutet av ett möte

• Vi vägrar att skriva ut

• Vi hänvisar till ordinarie Dr

• Vi skriver ut liten förpackning 

• Vi skriver ut för stor förpackning.



Patienten blir.



Socialstyrelsen Nationell riktlinjer för 
vård och stöd vid missbruk och 
beroende 2015

• Rekommendationer SoS Prioriteter 1-10- FOU-icke göra.

• Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör använda 

• AUDIT för att identifiera alkoholproblem (prioritet 1) 
• DUDIT för att identifiera narkotikaproblem (prioritet 3)



Diagnostik av skadligt bruk, missbruk 
eller beroende              SoS 2015

• Rekommendation

• Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör använda

• M.I.N.I som underlag för att          (alt ADDIS eller SCID)
diagnostisera skadligt bruk, missbruk eller beroende av 
alkohol och narkotika (prioritet 3)



M.I.N.I   strukturerad intervjuformulär.
som instrument för diagnostik av 
psykisk sjukdom samt beroende , 
missbruk

• För att använda och MINI krävs en adekvat baskunskap 
liksom viss utbildning och träning. Instrumenten används 
vanligen av läkare, psykologer och sjuksköterskor.



Pågående eller nyligt intag av 
narkotika
Rekommendationer             SoS 2015

• Hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

• bör använda urinprov för att upptäcka pågående eller nyligt 
intag av narkotika (prio 1).

• kan använda patientnära drogtest med urinprov för att 
upptäcka pågående eller nyligt intag av narkotika (prio 5) 

• kan använda salivprov för att upptäcka pågående eller 
nyligt intag av narkotika (prio 7).



Opoidanalgetika beroende 
Rekommendationer         SoS 2015

• Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör

• erbjuda nedtrappning till personer med 
opioidanalgetikaberoende (prioritet 3) 

• erbjuda läkemedelsassisterad behandling med 
buprenorfinnaloxon till personer med 
opioidanalgetikaberoende, där nedtrappning inte lett till 
opioidfrihet (prioritet 3).



Läkemedelsassisterad rehabilitering av 
opoidberoende LARO

• LARO ges med läkemedlen metadon eller buprenorfin, det 
senare ofta i kombination med naloxon vilket försvårar 
felaktig användning (framför allt injicering eller snorting av 
läkemedlen). Om läkemedlen tas enligt ordination upplever 
patienten varken ruseffekter eller abstinens utan kan 
fungera som en opåverkad person, förutsatt att inga andra 
rusmedel används. Behandlingen bör i de flesta fall 
kombineras med andra insatser, exempelvis psykologisk 
eller psykosocial behandling, boendeinsatser och sociala 
stödinsatser.



Opiater ,opioider

• Opiat = från Opiumvallmons blomma, mjölksaft 
Kodein , morfin
Hippokrates 400 fkr Mot smärta, diarre oro.

• Opioid =substans som fäster  på opioidreceptorn

• Endorfiner-egenproducerade opioider-



Opium derivat

• Morfin - starkaste alkaloiden i opium
• 1800- talet i tyskland

• Kodein

• Papaverin



Syntetiska opioider

• 1897 Heroin (hjältinnan)
• Man trodde att det inte var beroendeskapande…
• Behandlade opiatberoende…
• Hostmedicin-



Syntetiska opioider

• Metadon –långverkande- blockerar t.ex heroin

• Buprenorfin (Subutex,Temgesic,Subuxone)
Långverkande låg risk för andningsdepression
Undantag –dödsfall vid kombination Benzo, alkohol

• Tramadol (Tiparol, Nobligan Gemadol)
Överdos risk för dödligt krampanfall



Oxicodon (oxynorm, oxycontin)

• 1900 talet. 
• 1996-enorm kampanj i hela USA

• Sverige 2006 27 recept/1000 invånare
2017 145 recept/1000 invånare



Fentanyl (Durogesic)

• 50-100 ggr starkare än morfin
• 2 mg dödlig dos

• Ketogan.  Fettlösligt-snabbt beroende



En legitimerad hyrläkare, specialist inom allmänmedicin som 
arbetat på vårdcentraler inom Örebro har med omedelbar 
verkan fått avsluta sin tjänstgöring inom Region Örebro län.

• Orsaken är en oförsiktig förskrivning av fentanyl-plåster till 
flera patienter. Fentanyl är ett starkt morfinliknande 
preparat, en så kallad opioid. Fentanyl-plåster används 
inom cancervården för behandling av svår smärta samt i 
vissa fall vid smärtlindring i livets slutskede. All annan 
förskrivning skall endast ske efter noggrann riskvärdering 
av företrädesvis specialist inom smärtbehandling. 
20161016



USA            drogepidemi

• Mellan 2000 och 2014 miste omkring en halv miljon 
människor livet i USA till följd av att ha överdoserat droger.

• Nästan två miljoner amerikaner uppskattades 2015 vara 
beroende av opioider. Ytterligare 95 miljoner uppskattades 
samma år ta receptbelagda smärtstillande preparat









Läkemedelsberoende 

• 65000 personer är läkemedelsberoende  i Sverige 
(Missbruksutredningen 2011)

• Förstagångsordinationen har oftast skett i primärvården

• 3 miljoner recept bensodiazepiner per år. 70% av 
allmänläkare.

• Kvinnor > män.  Sömnmedel 12% (9%)  Lugnande 7% (5%
Smärtlindrande 17% (13%)      
(Statens folkhälsoinstitut -09)



Opioidberoende

• Missbruk-för kickarna-rus

• Beroende-undvika abstinensen

• Opioidberoende påverkar omdöme i frontalloben-
hjärnpåverkan



Opioidbiverkningar

• Illamående trötthet klåda förstoppning muntorrhet

• Hormonella störningar som svettning, sexuell dysfunktion , 
bröstförstoring kraftlöshet

• HPA axel-störd-kronisk stress –sömnsvårighet

• Hyperalgesi-



Abstinens opioider

• rinnande näsa och ögon 
• diarré 
• irritation, rastlöshet 
• nedstämdhet och oro 
• svettningar 
• sjukdomskänsla 
• värk i leder och muskulatur 
• tandvärk



Abstinens opioider

• I ovanliga fall kompliceras bilden av svår uttorkning och 
kramper, 

• I regel är dock abstinensen ofarlig.

• Multisjuka personer och gravida bör frikostigt erbjudas 
inneliggande avgiftning utifrån detta.



Läckage av opioider

• 61 % fick av vän eller familjemedlem
• 13% köpt av vän eller familjemedlem
• 26% stulet
• 15% ”ljugit” för läkare.
• 4 % internet

• Källa EU-Meds 2014



Läkare-riskindivider

• Förskriver stora mängder                   
Opioidberoende kan utvecklas på en vecka

• Symbios-”empati”-risk

• Privat läkare-gisslan?

• Eget beroende



IVO kan utreda vid misstänkt 
överförskrivning         

• Inom egen verksamhet kan man kontakta verksamhetschef

• Chefläkare-patientsäkerhet

• Apoteket skall anmäla misstanke om överförskrivning –
blankett.

• IVO-anonym anmälan av t.ex privat vårdgivare bryter ej 
sekretess.

• Anonymt klagomål till vården bryter ej sekretess



Smärtanalys

• Vävnadsskada- benbrott-opioidkänslig

• Nervskada – dålig effekt av opioid

• Central sensitisering- behandling är ej opioid



Långvarig smärta-varför inte opioid

• Kronisk smärta (3-6 månader)

• Multifaktoriell.

• Patientbroschyr Långvarig smärta



Opioidbehandling vid smärta
Fördelar                Nackdelar

• Smärtlindring                          Biverkningar
• Ökad aktivitet                         Sviktande effekt
• Förbättrad sömn                     Hormonrubbning   

Ökad smärtkänslighet 
Tolerans/beroende  
Läckage



Opioidhyperalgesi

Smärtöverkänslighet

• Nedreglering av opioidreceptorer
• Hämning av signalen blir förstärkning på subcellulär nivå
• Ökad dos ger ökad smärta

• Opioidrotation







Multimodal smärtrehabilitering

• Då farmakologisk behandling i princip aldrig ”botar” en 
långvarig smärta bör alltid beteendepåverkande 
behandlingsstrategier övervägas. 

• Noggrann utredning/bedömning 
• Fokus är att höja funktionsnivån, vilket indirekt leder till minskad 

smärtupplevelse. 
• Långtidsuppföljning



Ansvarsfull förskrivning av opioider

• Smärtanalys (mekanism)
• Riskanalys
• Opioid”kontrakt”  överenskommelse
• Uppföljning 
• Utsättning/ ny smärtanalys



Metod för säker förskrivning av 
potentiellt beroendeframkallande 
läkemedel.

Riskvärdering 
• Riskgruppering för substansbrukssyndrom med hjälp av 

anamnes samt 
• All tillgänglig journalinformation samt ”Uthämtade 

läkemedel”

• Låg risk 
• Medelhög risk 
• Hög risk.



Diagnos
Substansbrukssyndrom

• I DSM-5 är beroende och missbruksdiagnoserna ersatta
med ”Substansbrukssyndrom”

• ICD-10 har även ”Skadligt bruk”    

• Källa Socialstyrelsen.                     

kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Missbrukochberoende/S
idor/default.aspx



• .



Låg risk för substansbrukssyndrom

• Ålder > 45 år                    
• Ingen anamnes eller hereditet för

beroende
• Ingen psykiatrisk samsjuklighet
• Stabil social situation



Medelhög risk för 
substansbrukssyndrom

• Ålder < 45 år
• Tidigare behandlad depression
• Hereditet för beroendesjukdom
• Tidigare beroendesjukdom



Hög risk för substansbrukssyndrom

• Äldre tonåringar/unga vuxna
• Pågående beroendesjukdom
• Instabil och otillräckligt behandlad psykiatrisk sjukdom

•  Obehandlat neuropsykiatriskt tillstånd
• Instabil och antisocial personlighetsstörning
• Utsatt psykosocial situation



Säker förskrivning…Överenskommelse 
med patient
Läkares ansvar

• Genomgång av sjukhistoria samt journalhandlingar
• Begära tillgång till ”Uthämtade läkemedel”
• Informera om risk för toleransökning och beroende
• Journalföra en behandlingsplan med uppföljning
• Erbjuda nedtrappning om beroende förekommer
• Avbryta behandling om missbruk, hot eller våld

förekommer
• Takdos 100 mg morfinekvivalent



Säker förskrivning patient ”kontrakt”

Patientens ansvar

• Att inte höja dosen utan kontakt med förskrivare

• Att ge din läkare tillgång till ”Uthämtade läkemedel”

• Att lämna blodprover och övervakat urinprov om din läkare 
begär det



Receptförnyelse

• Innebär alltid motfråga om läkares tillgång till ”Uthämtade 
läkemedel”

• Innebär alltid utvärdering

• Odensbackens VC-2018 Aldrig receptförnyelse utan 
telefonkontakt eller besök.

• Capio vårdcentral Lekeberg. Tydliga riktlinjer.



Vid problematiskt bruk 
rekommenderas:

• Läkarbesök med drog-, alkoholscreening

• Patienten fyller i 1–2 veckors läkemedelsdagbok

• Sök efter samsjuklighet, hjälpmedel: skattningsformulär

• AUDIT, DUDIT, PHQ-9/MARDS/M.I.N.I



Mera frågor??

• Läkemedelscentrum  Region Örebro  län
• Utbildningsdag Långvarig smärta
• www.kunskapsguiden.se (M.I.N.I)


