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Beroende och missbruk
av lugnande- och sömnmedel
känt sedan länge

Stefan Borg
Umeå 2014-09-17

Symtom vid
bensodiazepinutsättning
• Rebound anxiety beskriven efter
veckor I terapeutiska doser

1985 startade TUB-projektet på
S:t Görans sjukhus med långsam
nedtrappning

• Akuta abstinensbesvär med bl.a.
Perceptionsstörningar

Liknande program på andra
beroendekliniker och på HVB

• Långdragna abstinensbesvär –
månader-år hos vissa patienter
”bensodiazepin postwithdrawal
syndrome” ångest, depressivitet,
asteni

RFHL beroendeverksamheter kom igång
på flera platser i landet

3

4

1

2014-09-22

2000

Narkotikakommissionen
Enbart gatunarkomani
2001
SBU ” ”Behandling av alkoholoch narkotikaproblem”
Saknar helt läkemedelsmissbruk

2007

”Socialstyrelsens Nationella
riktlinjer för missbruks- och
beroendevård”
Saknar helt läkemedelsmissbruk
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Beroende, 3 av 7 kriterier
• Tolerans
• Abstinens
• Större mängd eller längre
perioder
• Misslyckade försök att sluta
• Mycket tid
• Viktiga sociala aktiviteter
• Fortgår trots vetskap om skador

Vad är lågdosberoende?

9

2011:6
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Missbruksutredningens arbetsgrupp
om läkemedelsmissbruk/beroende
• Stora skillnader mellan olika
geografiska områden
• Vården fragmenterad

Missbruksutredningen
Utredning – analys och rekommendationer

• Info om behandlingsmöjligheter
saknas
• Liten förändring mellan 2004-2010
• Andelen med opioidanvändning ökar
• Långsam nedtrappning dominerande
behandlingsmetod

• Under senare år underhållsbehandling
hos opiatanalgetika beroende med
kroniska smärttillstånd
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Analys av missbruksutredningen
2011:3I
• Farmakologisk behandling av
bensodiazepinberoende – Cochrane
sammanställning av åtta studier
(Denis et al 2006)

Internationellt
• Det största missbruksproblemet efter
alkoholberoende

• Gradvis nedtrappning före abrupt
utsättning

I Sverige
• Inte rönt nämnvärd uppmärksamhet
• 65 000 enligt DUDIT
• 85 000 med en förbrukning av två eller
flera normala dygnsdoser/dag
• 13 000 vårdade patienter/år,
uppskattning enligt patientregister
• Dvs 500 pat/landsting/län och år
borde vara 2 500
• Utbudet av behandling är mycket
begränsad

• Saknar stöd för att byta preparat inför
nedtrappning
• Få kontrollerade kliniska studier
publicerade
• Svårigheter att definiera
patientgruppen och den kliniska
situationen
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Missbruksutredningens förslag (SOU
2011:35)
• Landstingen bör utveckla målgruppens
specifika och kunskapsbaserade
insatser för att möta vårdbehoven hos
personer med beroende av läkemedel
• Nationellt kompetenscentrum för
behandling av läkemedelsberoende
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Nya riktlinjernaOm bensodiazepiner:
• Det saknas etablerad praxis inom
vården i Sverige.
• Det finns inte heller något
omfattande stöd om behandling vid
långvarigt bruk och beroende av
bensodiazepiner
• “Långtidsanvändning snarare än
strikt beroende”
• I riktlinjerna inkluderas långvarigt
bruk där sedvanlig utsättning inte
varit möjlig.
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• Studierna som ligger till grund för
rekommendationer i riktlinjerna
har inkluderat personer som sökt
vård på grund av svårigheter att
avsluta sin
bensodiazepinanvändning, eller
som inte avslutat sin användning
trots uppmaning från läkare

• Abstinensbesvär vanligt efter
längre tids bruk, 4-6 veckor
• Abstinensbesvär ofta långvariga –
veckor till månader
• Risk för allvarliga komplikationer
t.ex. DT och EP
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Behandling av
opioidberoende

Rekommendation
Hälso- och sjukvården bör erbjuda
personer med långvarigt bruk av
bensodiazepiner där sedvanlig
utsättning inte är möjlig,
nedtrappning av bensodiazepin eller
nedtrappning av bensodiazepin med
tillägg av kognitiv beteendeterapi
(prioritet 2).
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För närvarande pågår en översyn av
SOSFS 2009:27, som reglerar
läkemedelsassisterad behandling
vid opiatberoende. Översynen kan
komma att innebära att även
läkemedelsassisterad behandling av
opioidberoende kommer att
regleras I samma föreskrifter och
allmänna råd.
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Motivering till
rekommendationerna
• Enligt Socialstyrelsens
rekommendation bör hälso- och
sjukvården erbjuda personer med
opioidanalgetikaberoende
nedtrappning. Avgörande för
rekommendationen är att det
ökar andelen patienter som blir
opioidfria. Det vetenskapliga
underlaget är otillräckligt, men
åtgärden har stöd I beprövad
erfarenhet.
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• Enligt Socialstyrelsens
rekommendation bör hälso- och
sjukvården erbjuda personer med
opioidanalgetikaberoende, som
inte blivit opioidfria med hjälp av
nedtrappning,
läkemedelsassiterad behandling
med buprenorfin-naloxon.
Avgörande för
rekommendationen är att det
ökar andelen patienter som blir
opioidfria.
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Behandlingsfronter idag

• Underhållsbehandling vid beroende av
opioidanalgetika
• Flumazenil stöd vid nedtrappning av
bensodiazepinberoende
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Flumazenil
Avgiftade patienter med bensodiazepinberoende fick Flumazenil eller placebo och
jämfördes med kontroller utan beroende

• Flumazenil-Ro 15-1877 är en
bensodiazepinantagonist

Psychopharmacology 1997
L Saxon, P Hjelmdahl, A Hiltunen, S Borg

• Reverserar tolerans och beroende av
bensodiazepiner och precipiterar
abstinenssymtom I djurstudier

Gerra klinisk studie hos 40 patienter jfr
med Oxazepam nedtrappning under åtta
dygn och såg effekt på abstinensbesvär,
drogsug och återfallsfrekvens

• Hos människa minskade symtom
under bensodiazepinabstinens efter
utsättning 1 mån-5 år i pilotstudie av
11 patienter

Addict Biology Gerra 2002

Spontan behandling med Flumazenil har
blivit vanligare

Journal of Psychparmacology 1992 Lader och Morton
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• Flumazenil används på flera håll I
världen
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TACK

• Klinisk erfarenhet I Sverige är god
• Inga/få biverkningar

Stefan Borg

• Användningen begränsas av att medlet
måste injinceras men nässpray prövas

stefan.borg46@gmail.com
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