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Samsjuklighet är vanligt!! 
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Agenda 

§  Samsjuklighet – En repetition 
§  Preventiva insatser – Hur arbeta förebyggande med ungdomar 

med samsjuklighet och samtidigt missbruk? 
§  Framgångsrik behandling vid samsjuklighet och samtidigt 

missbruk hos unga 
§  Farmakologisk behandling av psykiatriskt problem och missbruk 
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Vad är psykiatrisk samsjuklighet? 

§  Samtidigt uppfyller diagnostiska kriterier för ”missbruk”, 
substansbruksberoende (SUD) och för någon annan psykisk störning 

 
§  Samsjuklighet - Regel snarare än ett undantag (Aarons et al., 2001) 
 

§  Av dem som vårdas för SUD har 30–50% en samtidig psykisk sjukdom 
à Vanligast ADHD, ångest- och depressionssjukdomar och 

personlighetsstörningar 
à Speciellt komplicerat vid psykos, intellektuella- eller kognitiva 

funktionsnedsättningar 
 

§  Ca 20–30% med vårdkontakt för psykisk ohälsa har samtidigt SUD 
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Samsjuklighet 
Hur och varför? 

§  Missbruk kan orsakas av psykiatriska problem – och vice versa 
§  Sårbarhetsfaktorer 

à Genetiska faktorer 
§  Leder till sårbara familjesystem 

à Personlighetsdrag  
§  Affektreglering, Impulsivitet, Begåvningsnivå 
§  Social funktion 

à Psykosociala (miljö) faktorer 
§  Familjerelationer, Modellinläring, Kamratrelationer 
§  Skola, Samhällsnormer och värderingar 

§  Många faktorer samverkar och påverkar såväl missbruk som 
psykiatrisk problematik (Mueser et al) 
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Samsjuklighet hos ungdomar 

180 ungdomar och deras föräldrar på Maria Ungdom:   
§  82% av pojkarna och 90% av flickorna hade även en annan 

psykiatrisk diagnos 
§  100% av pojkarna och 75% av flickorna hade en uppförande 

störnings innan missbruket 
§  75% av pojkarna och 70% av flickorna hade en depressions 

diagnos innan missbruket 
§  80% av mammorna och 67% av papporna > 1 psykiatrisk 

diagnos 
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Hodgins et al. 2007 Nord J Psychiatry  

  

§  60% av ungdomar med missbruk, möter samtidigt kriterierna 
för minst en psykiatrisk diagnos  

Armstrong & Costello, 2002   



Dyster prognos 
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Hodgins et al. 2007 Nord J Psychiatry  

  



Viktigt… 
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…….adolescents presenting with SUD “are not, on the whole, just 
normal adolescents who happen to be experimenting with 
substances but, in many cases, are youths with other, and 
remediable, problems”   

Armstrong & Costello, 2002    



 
§  Tonåringens hjärnan är storleksmässigt färdigväxt men långt ifrån 

färdigutvecklad 

§  Biologiskt förprogrammerade att tycka tvärtom? 
à Vad är egentligen den största risken för tonåringen? Rationella val? 

§  Det ”sociala jaget” under intensiv utveckling 
à Grupptryck och risktagande  

à Hypersensitiv för socialt utanförskap  

§  Tidig alkohol-/drogdebut; många har kvar problem i vuxen ålder trots 
omfattande insatser 

§  Psykisk ohälsa har ökat i alla åldrar sedan 1990-talet 
à Unga önskar och är mest nöjda med samtal kring sin psykisk ohälsa  
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Ungdomen   
en tid av möjligheter och risker 



Samsjuklighet ADHD &SUD 
Epidemiologi 
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§  SUD är vanligt vid ADHD och vice versa  
 

à ADHD hos 25%-40% bland behandlingssökande SUD (jmf 2.5%) 
(van Emmerik-van Oortmerssen et al. 2012) 

à SUD dubbelt (2-20 ggr) så vanligt vid ADHD (Kessler et al. 2007) 

à ADHD växer inte bort – SUD debuterar i ungdomsåren (Faraone et al 
2006; Wilens et al 2011) 

à Speciellt hög risk vid samtidiga uppförandestörningar (Wilens 2011) 
à Ungdomar med ADHD (Barkley 2004; Kousha et al 2012) 

§  debuterar tidigare 
§  snabbare och mer malign SUD utveckling 
§  mer kroniskt förlopp  
§  större funktionsnedsättning och personligt lidande  
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Risk för samsjuklighet   
ADHD vs. kontroll 
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 ADHD 
(n=62,015) 

Controls 
(n=619,794) 

Odds ratio 
(95% CI) 

Sex    
  Male, N (%) 42,118 (67.9) 420,824 (67.9)  
  Female, N (%) 19,897 (32.1) 198,970 (32.1)  

Outcomes    
  Substance use disorder 12,021 (19.4) 15,471 (2.5) 10.8 (10.5-11.1)  
  Drug abuse 8349 (13.5) 5606 (0.9) 19.2 (18.5–19.8) 
  Alcohol use disorder 7574 (12.2) 11,132 (1.8) 8.3 (8.0-8.5) 

Comorbid disorders    
  Bipolar disorder 3199 (5.2) 1771 (0.3) 20.1 (19.0 - 21.1) 
  Schizophrenia 639 (1.0) 947 (0.2) 6.9 (6.4 - 7.6) 
  Depression 12,032 (19.4) 13,489 (2.2) 12.8 (12.5 - 13.1) 
  Conduct disorder 2990 (4.8) 1034 (0.2) 31.4 (29.5 - 33.6) 
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 Risk för beroendediagnos 
-Hos släktingar till ADHD fall vs. släktingar till kontroller 

  Substance use disorder in relatives 

ADHD  
N (%) 

Control 
N (%) 

OR 
(95 % CI) 

1° relatives 

Parent 6805 (8.4) 28 109 (4.0) 2.2 (2.2-2.3) 

Full sibling 1562 (3.2) 8409 (1.9) 1.7 (1.7-1.8) 

2° relatives   

Maternal half-sibling 1017 (5.1) 5657 (3.7) 1.4 (1.3-1.5) 

Paternal half-sibling 1050 (4.8) 6228 (3.7) 1.4 (1.3-1.4) 

Skoglund et al. 2015 Biol Psych 
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Hur minskar jag risken att mitt barn får 
problem? 

 



Att förebygga missbruk av alkohol, droger 
och spel hos barn och unga  

SBU 2015 

§  Inget av de manualbaserade programmen för skolan är allmänt 
drogförebyggande 

 
§  Enstaka program har små effekter (1–5 procent) 
 
§  Det vetenskapliga stödet för föräldrastödsprogram är otillräckligt 
 
§  Skol- och föräldrastödsprogram har i några studier lett till ökad 

konsumtion 
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SBU; 2015 SBU-rapport nr 243  



Nationella riktlinjer för behandling vid samsjuklighet 
och behandling av ungdomar med alkohol- eller 

narkotikaproblem  
Socialstyrelsen 2017 

§  Beroendeproblem grundläggs ofta i ungdomsåren  
 
§  Försämrad skolgång, antisociala/ kriminella aktiviteter, få sociala 

aktiviteter, psykiska besvär, våld- och övergrepp  
 
§  Ungdomar svarar inte alltid på insatser och behandlingsmetoder 

som är utvecklade för vuxna 
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https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-23 



Behandling av ungdomar med samsjuklighet 
Socialstyrelsen 2017 

§  Kort intervention – 1-2 samtal 
§  Motivationstekniker MI, MET och KBT 
§  ACRA (adolescent community reinforcemnet approach) och ACC 

(assertive continuing care)  
à  insatser riktade mot substansproblemen med sådana insatser som 

handlar om boende, arbete, fritid och sociala kontakter  
§  Familjeterapi (hela eller delar av familjen involveras, oftast för lite 

yngre ungdomar)  
à Bör: FFT (functional family treatment), MDFT (multidimensional family 

therapy) 
à Kan: BSFT (brief strategic family treatment), Multisystemisk terapi  
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https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-23 



Framgångsrik behandling vid samsjuklighet   
Livsstilsmottagningen 

2019-02-01 C Skoglund 18 



Livsstilsmottagningen 
Målgrupp 

§  Unga vuxna med: 
à Egenupplevd (eller anhörigs) oro för ”riskbruk” 
à Psykosocialt stabil livssituation 
à Begränsad psykiatrisk komorbiditet 
à Debutant inom beroendevården 

§  Framgång genom: 
à Hög tillgänglighet, låga trösklar 
à Snabb handläggning och läkarbedömning 
à Tidig utredning och preliminärdiagnostik (BAS-utredning) 
à Tidsbegränsad och evidensbaserad behandling 
à Motivera till livsstilsförändringar via personcentrerat sysnätt 
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§  Personer med samsjuklighet måste få hjälp med båda 
tillstånden samtidigt (Socialstyrelsen 2015) 

§  Samsjuklighet är regel men det finns undantag 
§  Tidig upptäckt och intervention förhindrar fördjupad problematik 
§  Fokus på patientens hela livssituation 

à Brukarperspektiv på samverkan 
à Samverkan betyder inte att alla aktörer måste involveras  

§  Samordning  
à Hjälp att hitta rätt i övriga vårdutbudet 
à Samarbete med adekvata aktörer 

§  Ökad risk för sämre: 
à Förlopp, behandlingsmöjligheter, svar på behandling/

kvarstannande i behandling, behandlingsresultat 
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TACK! 
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