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Agenda 

§  Ungdomstiden – Risker och möjligheter 
§  Vad menar vi när vi säger att någon har ett ”missbruk” eller 

beroende? 
§  Varför utvecklar en del ungdomar samsjuklighet? 
§  Risk- och skyddsfaktorer på olika nivåer 
§  Samsjuklighet mellan neuropsykiatri och missbruksproblem 
§  Hur utreder vi vad som är vad vid samsjuklighet? 
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Varför tonår? 
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Unga och risktagande 
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§  Tonåringens hjärnan är storleksmässigt färdigväxt men långt ifrån 

färdigutvecklad 
§  Tonårshjärnan sårbar under ombyggnaden 

à  ”Use it or loose it” 
 

§  Psykisk ohälsa har ökat i alla åldrar sedan 1990-talet 
§  Tidig alkohol-/drogdebut; många har kvar problem i vuxen ålder trots 

omfattande insatser 

  
§  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, hyperkänslig för socialt utanförskap  
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Ungdomen   
en tid av möjligheter och risker 



 
§  Alkoholkonsumtion bland unga är historiskt lågt!  

à  (2016 åk 9: ca 39 %, åk 2: ca 72 %, använt alkohol senaste året) 
à Alkoholrelaterade problem minskar parallellt 
à Stora lokala variationer i användande och attityder 

§  Tobaksanvändandet minskar (m undatag för e-cigaretter) 
à 23% rökte och 14% snusade i gymnasiet 

 
§  Det är vanligare att INTE använda Cannabis (CAN; Skolelevers drogvanor 2016) 

à  I gymnasiet har ca 15 % testat narkotika 
à Sverige – internationellt lågt användande (Folkhälsomyndigheten) 

à Cannabisanvändare – fler riskfaktorer; mer psykiatrisk problematik, mer 
alkohol/tobak (Blanco et al 2016, CAN 2016, Armstrong et al. 2002) 

à Cannabis - ökat utbud och ökad styrka (WHO 2015) 
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Skolungdomars alkohol- och drogvanor 
CAN 2018 



Varför börjar man använda droger? 

7 



Varför fortsätter man använda droger? 

8 
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Hjärnans belöningssystem 



Dopaminets belöningseffekter  
 

Tid 

Dopamin- 
frisättning 

(% av basal 
frisättning) 
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Mat 



11 

Beroendemekanismer 
Ett cykliskt tillstånd 

Abstinens 
Brist på DA, 

rubbning av flera 
andra 

neurotransmittorer 

Craving 
Viss DA-frisättning 

som triggar 
merbegär 

Intoxikation 
DA-överflöd 

11 11 Koob & Volkow: Neuropsychopharmacology 2010 



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 daignos 

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    



Riskfaktorer på olika nivåer 

§  Personlighetsdrag 
§  Familjeförhållanden 
§  Kamratkretsen 
§  Skolan 
§  Uppväxtmiljön 
§  Normer och värderingar i samhället 
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Personlighetsdrag 

§  Impulsivitet och emotionell instabilitet 
§  Inlärningssvårigheter och begåvningsnivå 
§  Aggressivitet 
§  Psykiatrisk Samsjuklighet (ADHD, CD, etc) 
§  Normbrytande beteende och tidig drogdebut 
§  Socialt utanförskap 
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ADHD - Ett exempel där risken för missbruk 
är ökad 
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§  Missbruk är vanligt vid ADHD och vice versa  
 

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

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

à ADHD växer inte bort – Missbruk 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 beroende utveckling 
§  mer kroniskt förlopp  
§  större funktionsnedsättning och personligt lidande  

 



ADHD – Funktionsnedsättning genom livet 
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§  Breda utredningar med fokus på problemens hierarki  
§  Sämre förlopp, svar på behandling/kvarstannande i behandling 
§  Unga med samsjuklighet måste få hjälp med båda tillstånden 

samtidigt (Socialstyrelsen 2015) 

§  Samsjuklighet är regel snarare än undantag 
§  Tidig upptäckt och intervention förhindrar fördjupad problematik 
§  Fokus på den unges hela livssituation 
§  Samordning  

à Hjälp att hitta rätt i övriga vårdutbudet 
à Samarbete med adekvata aktörer 
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TACK! 
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