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LEDARE

å sidan 20 kan du läsa 
Anders historia om hur 
han har fått  behandling på 
internet för sitt alkohol
beroende. Anders är 

chef för ett företag och har familj. 
Han uppskattar anonymiteten som 
internet ger och han håller fast vid sin 
 anonymitet även i detta nummer av 
Alkohol & Narkotika.

Som redaktör försöker jag alltid 
hitta intervjupersoner som ställer 
upp med namn och bild. Det finns 
alltid en strimma osäkerhet med 
anonyma källor och läsaren ges ingen 
möjlighet att dubbelkolla om vad den 
 intervjuade säger är sant.

Men i reportage om drogproblem 
är anonymitet mer regel än undantag 
och det har sina förklaringar. Ett 
drogproblem är stigmatiserande och 

Anonymitet kan 
 synliggöra

för den enskilda personen är en  
öppen intervju med namn och bild 
ett stort steg att ta.

Å andra sidan förstärker anony
miteten bilden av drogproblem som 
något skamfullt.

Ett typiskt moment 22.
Jag tänker ofta på hur medier 

framställer personer med beroende, 
dels i bilder men också i språk. 
Därför har jag alltid i första hand 
försökt hitta personer som ställer 
upp med namn och bild för att 
avstigmatisera problem relaterade till 
droganvändning.

»vill man ha en berättelse med 
namn så är det ofta en viss berättelse 
man får, som kanske inte är så beskri
vande för gruppen« sade en forskare 
som jag hade kontakt med inför det 
här numret.

Finns det vissa grupper som är 
mer öppna med sina erfarenheter av 
drogproblem än andra? Och finns det 
vissa erfarenheter som aldrig berättas 
med namn och bild?

Kan mina publicistiska principer 
om att intervjupersoner inte ska 
vara anonyma ge motsatt effekt och 
begränsa bilden av drogproblem 
snarare än bredda och avstigmatisera?

Jag tror att forskaren har en poäng. 
De erfarenheter som hörs i medier 
med namn och bild är många gånger 
väldigt lika. »Jag var alkoholist 
före jag drack första gången« är en 

välkänd replik. Det är kanske inte så 
underligt, eftersom samma tradition 
där beroende ses som en livslång 
sjukdom även lägger stor vikt vid 
att man ska inse och erkänna sitt 
beroende.

När det gäller just internet
behandling blir den bilden nödvän
digtvis inte beskrivande, eftersom de 
allra flesta som söker stöd på internet 
inte ser sig som sjuka. Och, tillägger 
forskaren, det blir problematiskt 
eftersom det finns forskning som 
visar på att synen på sitt beroende 
som en livslång sjukdom faktiskt kan 
försämra utgången av behandling.

problemet är kanske ändå 
inte erfarenheterna som hörs, utan 
de som förblir osagda. Och om 
anonymitet krävs för att ge röst 
till dessa  erfarenheter, så väger den 
vinsten långt tyngre än mina stukade 
 publicistiska principer.

/  JULIUS VON WRIGHTEtt drogproblem 
är stigmatiserande 
och för den  enskilda 
 personen är en 
öppen intervju med 
namn och bild ett 
stort steg.
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forskare. För hjälpsökande inom drog området 
erbjuder internet anonymitet och lättillgänglig hjälp. 

Kan internetbehandling demokratisera beroendevården och nå 
grupper som inte nås av sedvanlig behandling?
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Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum  som arbetar för minskade skador av alkohol och 
andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skade utvecklingen och genom kunskaps  höjande insatser. Se mer på: www.can.se 
Vi hanterar våra prenumeranters personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen. Mer information hittar du på www.alkoholochnarkotika.se, eller 
genom att kontakta chefredaktör Julius von Wright.
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I KORTHET

Han har inte bara 
 missat varenda svensk
språkiga studie på det 
här området, utan 
även en majoritet av 
de  engelska.
Johan Edman i en svidande recension av Jay Levys The war on people 
who use drugs: The harms of Sweden’s aim for a drug-free society 
(Routledge, 2017), publicerad i Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

SAMBAND MELLAN HÖG THC-HALT 
OCH RISK FÖR PSYKOS
En studie på 900 personer publicerad i The Lancet 
bekräftar det välkända sambandet mellan 
 cannabisanvändning och psykos. 

Sambandet har bevisats flera gånger, men 
det kausala sambandet går att diskutera. 
Cannabisforskaren Amir Englund säger till SVT 
att sambandet trots det ska tas på allvar och  
att man bör försöka få ner användningen av  
hög  potent cannabis.

Läs mer på 
webben

»Alkoholpolitiken når  
inte målen«
I ett seminarierum på Finansde parte-
mentet kolliderar två perspektiv på 
alkoholpolitik: det folkhälsoveten skapliga 
och det nationalekonomiska. David 
Sundén argumenterar för att den svenska 
alkoholpolitiken inte når sina mål. Cherry-
picking av forskning, replikerar forskaren 
Sven Andréasson. Beräkningen av 
samhällskostnader tar inte i beaktande 
skadornas socioekonomiska utfall, säger 
Folkhälsomyndighetens general direktör 
Johan Carlson.

Läkemedelsbrist ett 
slag mot medicinsk 
beroende behandling

Patienter kan få vänta till sommaren 
på att importen av läkemedlet Campral 
återgår till det normala. Informationen 
har funnits på Läkemedelsverkets sajt 
sedan december – i ett excelark – men 
nådde läkarna först flera månader senare. 
Det här är ett slag mot 
medicinsk beroende-
behandling, säger 
Joar Guterstam.

RISKKONSUMTIONSGRÄNSER 
DEBATTERAS I ADDICTION
Många länders riskkonsumtionsgränser för alkohol varierar och 
samtidigt är forskningen otydligt om de har en effekt på konsum-
tionen. I en debatt i Addiction diskuterar forskare hur gränserna 
ska sättas och hur befolkningen ska informeras om dem. 

www.alkoholochnarkotika.se
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et är förödande när socionomer tystnar i 
samhällsdebatten.

De ska ju vara en av de främsta samhälls
kritikerna som kan säga något om medikalisering i 
missbruksfrågan och stå upp mot kritik som riktas 

mot dem. Men socionomerna kommer aldrig mer att få något 
utrymme i samhällsdebatten – de måste erövra det och våga stå på 
sig. I annat fall riskerar vi att få se förödande konsekvenser av till 
exempel avprofessionalisering och en ökad ohälsa hos kollegor. 
För samhället i sin helhet kan det innebära att allmänheten tappar 
sitt förtroende för en tyst profession som väljer att inte delta i det 
demokratiska samtalet.

inom det sociala arbetets många fält har det skett en ökad 
medikalisering. Det handlar om medikalisering inom sjukförsäk
ringen och inom missbruksfrågan bara för att ta några exempel. 
Socialtjänsten har fått ta emot hård kritik men varit tämligen i tyst 
i debatten. Varför är intresset för det sociala perspektivet så klent 
i vår samtid? Även andra professioner borde intressera sig mer för 
de sociala perspektivens betydelse. Historiskt har det funnits starka 
kvinnliga samhällskritiker som haft sina rötter i socialpolitiken. 
Namn som Elin Wägner, Gerda Meyerson och Lis Asklund. 
De är exempel på samhällskritiker som tagit plats i debatten. Flera 
har debatterat missbruksfrågor. Varje socialarbetare har en skyldig
 het att engagera sig och delta i samhällsplaneringen och i det före
byggande arbetet. Det framgår tydligt i Socialtjänstlagen.

i den statliga utredning som nu leds av  Margareta 
Winberg och som handlar om en översyn av Social tjänstlagen är 
 förebyggande arbete ett ledord. Betydelsen av samhällsarbete är 
väldigt viktigt men kan bara ske om socialarbetaren vågar blicka 
bortom den invanda individ och gruppnivån, för att se helheter 
och delta i samhällsplanering och opinionsbildning.

Det krävs mod men också en uttalad vilja att 
utmana systemet och vara kreativ.

Ingen kan direkt känna sig bekväm med 
det. Och det är just det som är meningen. En 
samhälls kritisk debatt ska inte vara bekväm. Den 
ska väcka, oroa och förarga. Med sin kunskap 
och erfarenhet ur professionen kan socionomen 
ta ton och bidra till samhällskritik. Om tyst
naden sprider sig kommer andra aktörer och 
krafter i samhället att ta över socionomens 
utrymme. Därför behövs socionomen i vårt 
demokratiska samtal.

 /   JÖRGEN LUNDÄLV DOCENT I SOCIALT 
 ARBETE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

SOCIONOMER,  
STÅ PÅ ER!

D
  1

Treatment of cannabis- 
related problems in  
the Nordic countries 

UTMANINGAR 
FÖR CANNABIS-
BEHANDLING 
I NORDEN
Danmark har antagligen den 
bäst utbyggda cannabisbehand-
lingen i Norden, men även den 
högsta konsumtionen bland unga. 
Det visar rapporten Treatment of 
cannabis-related problems in the 
Nordic countries publicerad av 
Nordens välfärdscenter. Island har 
en ökande efterfrågan på insatser 
hos yngre åldersgrupper med flera 
problem.

Rapporten jämför behandlings-
utbudet i Norden och ger exempel 
på behandlingar. 

MILJONER TILLDELAS STAD FÖR 
DOPNINGSFÖREBYGGANDE 

Folkhälsomyndigheten stöder 
Stockholm förebygger alkohol- 
och drogproblem (STAD) med 
närmare tre miljoner kronor för 
deras arbete med förebyggande av 
dopning. Pengarna ska användas 
till nätverket PRODIS (prevention 
av dopning i Sverige) och för att 
utveckla och sprida arbetsmetoden 
100% Ren Hårdträning.
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FORSKARINTERVJUN

ubriker om att den psykiska ohälsan 
bland unga ökar dyker upp titt som tätt 
i medier. Många undersökningar gjorda 
bland annat på CAN och Folkhälsomyndig
heten visar att en hög andel unga uppger att 

de känner magont, huvudvärk och stress. Men vad säger 
det om ungdomarnas psykiska hälsa? »Om vi påstår att 
ungdomarnas alla problem beror på psykisk ohälsa, när det 
istället handlar om relationer, vardagliga strävanden och 
konsekvenser av att vara människa, så hamnar vi fel,« säger 
professor Anette Wickström vid Linköpings universitet.

Även inom drogområdet har det har funnits  förenklade 
resonemang om att ungdomar som använder droger även 
lider av psykisk ohälsa. Det säger Mats Anderberg, 
universitets lektor vid Linnéuniversitet och anknuten 
till Institutet för kunskaps och metodutveckling inom 
ungdoms och missbruksvård (IKM).

»Bilden av droganvändning 
och psykisk ohälsa bland 
unga förenklas ofta«
Mats Anderberg och hans kollegor känner inte igen bilden av att de 
flesta som använder droger har psykiska problem. Deras studie av  
Mariamottagningar bekräftar känslan. 

TEXT JULIUS VON WRIGHT  /  FOTO ANNA NORDSTRÖM

– Utifrån vår tid som praktiker kände vi inte igen oss i 
beskrivningen att de flesta unga som använder droger även 
har psykiska problem. Det blev utgångspunkten för den här 
studien, säger Mats Anderberg.

Mats Anderberg, hans kollega Mikael Dahlberg och 
Torkel Richert, forskare vid Malmö universitet, har 
genomfört en studie på nästan 2000 inskrivningsintervjuer 
från 11 öppenvårdsmottagningar runtom Sverige, och 
målar upp en annan bild än den som ibland slentrianmässigt 
används för att beskriva unga som använder droger. Preli
minära resultat från deras studie visar att psykisk ohälsa är 
överrepresenterat bland personer som använder droger, men 
långt ifrån de siffror på 80 till 90 procent samsjuklighet som 
en del studier kommer fram till.

Intervjuerna visar att ungefär en femtedel uppger att 
de har en pågående kontakt med psykiatrin eller anger en 
neuropsykiatrisk diagnos vid inskrivningstillfället. Cirka 
en tredjedel uppger depression och över hälften uppger 
koncentrationssvårigheter. 

– Men en stor del av dem har inga besvär. De går i 
skolan, men använder cannabis på ett sätt som gör att de 
får kontakt med ungdomsmottagningarna. De kanske har 
ett mer experimentellt bruk av cannabis, förklarar Mats 
Anderberg.

Mats Anderberg säger att det är svårt att koppla besvären 
till droganvändningen. Han är inne på samma linje som 
Annette Wickström. Många ungdomar uppger psykiska 
besvär, men Mats Anderberg anser att det är problematiskt 
att bunta ihop dem till en massa. 

Orsaken till att det kan råda två helt olika bilder om 
psykisk ohälsa och droganvändning är att studier kan grunda 

R

De går i skolan, men använ
der cannabis på ett sätt som 
gör att de får kontakt med 
ungdomsmottagningarna. De 
kanske har ett mer experimen
tellt bruk av cannabis.
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FORSKARINTERVJUN

Mats Anderberg anser att 
psykisk ohälsa allt för ofta 
används som en förenklad 
förklaringsmodell för varför 
unga använder droger.

sig på olika material. Mats Anderbergs, Mikael Dahlbergs 
och Torkel Richerts studie baseras på material från den 
öppna vården, medan siffrorna, föga överraskande, blir 
högre i den slutna. 

mats anderberg riktar fokus tillbaka på den andel 
som uppger psykiska besvär. Med undantag för neuro
psykiatriska sjukdomar uppger flickor betydligt oftare att  
de lider av psykisk ohälsa än pojkar.

– Det varierar beroende på typ av psykiskt besvär, men 
andelen flickor som uppger olika psykiska problem är 30 till 
90 procent högre i jämförelse med pojkarna.

Mats Anderberg kallar det könsparadoxen, något som 
många studier tidigare visar på: färre flickor får behandling, 
och de som väl får det har större problem.

Kan en orsak ligga i typen av problem? Den danska 
professorn Mads Uffe Pedersen kategoriserar problem 
som externaliserade (utåtagerande i form av konflikter) och 
internaliserade (ångest, depression eller självmordstankar).

– I vårt material hade flickor även externaliserade 

FAKTA IKM

 Institutet för kunskaps- 
och metodutveckling inom 
ungdoms- och missbruksvård 
(IKM) är ett samhällsveten-
skapligt kunskapscentrum 
som bedriver forskning och 
kvalitets- och kompetensut-
veckling inom ungdoms- och 
missbruksvården.

 IKM driver bland annat en 
longitudinell studie av Maria-
mottagningarnas ungdomar. 
Projektet som planeras pågå 
under åren 2016-2020 leds av 
Mats Anderberg och Mikael 
Dahlberg och syftar till att 
studera olika utvecklingsförlopp 
hos ungdomar med alkohol- 
eller missbruksproblem.

Källa: Lnu.se

problem i högre grad, vilket är lite annorlunda än den 
gängse bild man har. Men generellt kan man säga att 
andelen flickor som hade internaliserade besvär var större än 
dem med externaliserade besvär.

bilden av att det ligger psykisk ohälsa bakom all 
drog användning är ett tecken på en medikalisering av 
drog området. Det finns en risk om vardagsproblem 
 medikaliseras, något som fler samhällsvetare uppmärk
sammar, säger Mats Anderberg.

– Det är en förklaringsmodell som ligger nära till hands 
för att förklara varför unga sätter i sig preparat. Och det 
finns en grupp som så att säga självmedicinerar, men det 
finns andra som använder droger av helt andra skäl. Det 
uppstår ofta en förenklad bild av unga och vi försöker 
 nyansera den.

Mats Anderberg ska fortsätta studera samma  material och 
se hur tillstånden hos ungdomarna ändras över tid. Han vill 
ta reda på om de ungdomar som minskar sin droganvänd
ning också kommer till rätta med sina psykiska besvär. 
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nvändningen av 
narkotika i Sverige 
under 2000talet har 
varit mera omfattande 
jämfört med tidigare 
och av allt att döma har 
användningen fortsatt 

att öka under den senaste femårsperioden. 
Detta pekar såväl frågeundersökningar 
som olika statistiska indikatorer på. Idag 
är narkotikaanvändningen dessutom mera 
geografiskt spridd jämfört med åren före 
millennieskiftet.

I synnerhet rör uppgångarna cannabis 
och narkotikaklassade läkemedel. 
Konsumtion av narkotika är vanligast i 
åldersgruppen 16–29 år men den största 
ökningen under 2000talet har skett bland 
30–44åringar. 

År 2017 hade 9 procent i befolkningen 
använt narkotika under de senaste 12 
 mån  aderna, inklusive ickeföreskriven 
användning av narkotikaklassade läkemedel.

Tobakskonsumtionen har minskat i 
Sverige under 2000talet och alkohol
konsumtionen har sjunkit sedan mitten 
av 00talet. Bland tonåringar är dagens 
 alkoholkonsumtionsnivåer historiskt låga 
medan personer i åldersgruppen 65 år och 
äldre dricker mer än tidigare. 

 LÄS MER
 DROGUTVECKLINGEN I SVERIGE 2019 

CAN-rapport 180

A
av befolkningen har under det senaste året  
använt narkotikaklassade preparat. 
Det är 675 000 personer i Sverige.

personer, minst, har smittats av hepatit-C genom 
 intravenöst missbruk under åren 1990 till 2017.

av befolkningen snusar
dagligen

Användningen av 
narkotika ökar

av befolkningen röker
dagligen

DROGUTVECKLINGEN I SVERIGE

Indikatorer på beslag, misstankar om narkotikabrott, diagnoser och dödsfall 
pekar mot att användningen av narkotika ökar i Sverige.  Samtidigt fortsätter 
alkoholkonsumtionen att minska. CAN släpper rapporten  Drogutvecklingen 
i Sverige 2019.

TEXT ULF GUTTORMSSON  /  ILLUSTRATION KARI MODÉN
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av befolkningen har använt cannabis 
det senaste året.

Användningen av narkotika ökar
Antalet narkotikabeslag, personer misstänkta för 
narkotika brott, personer vårdade med narkotika-
relaterad diagnos samt narkotikarelaterade döds-
fall har ökat sedan 2008.

Narkotika har samtidigt blivit vanligare i icke-storstadslän. 
Andelen misstänkta för narkotikabrott, vårdade och avlidna 
med narkotikarelaterad diagnos från icke-storstadslän har 
ökat under åren 1987 till 2017.

har använt alkohol under de 
senaste 30 dagarna.

Alkoholrelaterade dödsfall 
sjunker bland män, men inte 
bland kvinnor (antal dödstal 
per 100 000 inv).

Andelen äldre (60+ år) som 
vårdas i slutenvård med 
alkohol relaterad diagnos 
har ökat kraftigt.

20%

43%

1979

1987 201716–29-åringar 30–44-åringar

19792017 2017

har ett 
alkohol -
beroende 

49

28

10
9

12,3

9,3

4,9

1,8

Andelen som har 
använt cannabis 
det senaste året är 
större bland yngre 
och män (%).

DROGUTVECKLINGEN I SVERIGE
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FYSISK HÄLSA VID BEROENDE 

Träning kan 
minska drogbruk

Kombinationen av fysisk 
träning och avslappning 
gör yoga till ett bra tillägg 
till behandling, menar Lisa 
Herrman och Karl Sterner vid 
 Rosenlundsmottagningens 
metadonsektion.
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FYSISK HÄLSA VID BEROENDE 

tt fysisk aktivitet är bra 
för hälsan är numera välkänt 
och belagt i tusentals veten
skapliga studier. Den evidens
baserade handboken FYSS 
beskriver hur fysisk aktivitet 
kan användas för att förebygga 

och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd, 
som kranskärlssjukdom, diabetes och depression. 

Vad gäller beroendetillstånd finns tills vidare 
endast alkoholberoende och skadligt bruk av 
alkohol med i den diagnosspecifika delen av 
boken. De allmänna rekommendationerna om 
fysisk aktivitet för att förebygga fysiska och 
psykiska sjukdomar gäller även vid dessa tillstånd 
(se faktaruta).

Det vetenskapliga stödet för effekt på själva 
beroendetillståndet är tillsvidare begränsat, men 
de få studier som finns visar lovande resultat. 
FYSS anger att personer med alkoholberoende 
bör rekommenderas konditionsträning för att 
minska alkoholkonsumtionen, förbättra mental 
hälsa och öka konditionen. Den fysiska aktivi
teten ska alltid individanpassas, eftersom patien
terna utgör en oenhetlig grupp.

– Men evidensgraden är låg på grund av få 
välgjorda studier och spretiga resultat, där en del 

Ett fåtal studier har gjorts på träning vid beroendesjukdom, men r  esultaten 
är lovande. En förklaring kan vara minskad ångest, som i sin tur minskar 
 risken för återfall. I Stockholm pågår försök med träning som komplement 
till metadonbehandling och en studie som ska undersöka om enbart 
 träning kan leda till minskat drickande.

TEXT INNA SEVELIUS  /  FOTO JULIUS VON WRIGHT

A

FAKTA Träningsrekommendationer i FYSS för vuxna
1.  Konditionsträning av måttlig 

intensitet som ökar puls och 
andning i minst 150 minuter 
per vecka eller av hög intensitet 
minst 75 minuter per vecka.

studier visat effekt, medan andra inte kunnat visa 
det, säger Victoria Andersson, specialistsjuk
sköterska i psykiatri och doktorand på Karolinska 
Institutet.

Hon arbetar på Mottagningen för alkohol 
och hälsa på Riddargatan 1 i Stockholm, som tar 
emot patienter med alkoholberoende utan social 
problematik. Utöver sitt arbete med behandling, 
koordinerar hon en pågående studie vid mottag
ningen som undersöker effekten av regelbunden 
träning på inaktiva vuxna med alkoholberoende. 
Deltagarna får inte ha någon annan pågående 
behandling för sin alkoholproblematik. 

Det finns flera skäl till studien.
– Forskning visar att bara en av fem med 

alkoholberoende söker hjälp. Ett av skälen är det 
stigma som förknippas med sedvanlig behandling. 
Det är också så att många önskar kunna lösa sitt 
alkoholproblem på egen hand, så vi vill försöka 
bredda behandlingsutbudet, säger Victoria 
Andersson. 

Hon nämner att många patienter med alkohol
problematik är fysiskt inaktiva, vilket orsakar 
somatiska hälsoproblem som kan lindras med fysisk 
aktivitet. Även samsjuklighet med ångest, depres
sion och stress är vanligt och ökar risken för åter
fall, men dessa tillstånd kan lindras med träning.

3. Äldre över 65 år bör även 
träna balans.

2. Muskelstärkande fysisk 
 aktivitet minst två gånger per 
vecka för flertalet av kroppens 
stora muskelgrupper.

FYSS
är en evidens-
baserad handbok 
som beskriver hur 
fysisk aktivitet 
kan användas för 
att förebygga och 
behandla olika 
 sjukdomstillstånd. 
Läs mer på 
www.fyss.se

Victoria 
 Andersson är 
specialistsjuk-
sköterska i psykiatri 
och doktorand 
på Karolinska 
 Institutet.
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Regelbundet alkoholintag ökar risken för 
depression, oro och ångest, eftersom alkoholen 
påverkar hjärnans nivåer av signalsubstanserna 
dopamin, noradrenalin och serotonin. Fysisk 
aktivitet skapar däremot balans i systemet. 
Upprepat alkoholbruk skapar också obalans i 
vårt stressystem. 

– Halten av stresshormonet kortisol stiger 
vid alkoholintag, vilket kan ge ett konstant 
stresspåslag och ökad stresskänslighet, medan 
regelbunden fysisk aktivitet sänker halten och 
gör oss mindre känsliga för vardagsstress. Det 
i sin tur kan minska alkoholsug och risken för 
återfall, säger Victoria Andersson.

2014 gjorde mottagningen en liten pilot
studie av en lugn form av yoga som komple
ment till sedvanlig behandling. Den grupp 
som utövade yoga minskade sin alkoholkon
sumtion mer än den grupp som fick enbart 
sedvanlig behandling. 

I den nya studien FitForChange jämförs tre 
behandlingsalternativ: sedvanlig behandling, 
konditionsträning och yoga (se faktaruta). 
Deltagarna slumpas till ett av alternativen. 
Behandlingsperioden pågår i tolv veckor och 
mätningar görs före och efter. Resultaten 
väntas bli klara under 2020.

på rosenlundsmottagningen inom 
metadonverksamheten på Beroendecentrum 
Stockholm har man sedan flera år tillbaka 
avslutat olika gruppbehandlingar med en liten 
fysisk del, till exempel promenad eller avslapp
ningsövningar, som patienterna uppskattat 
mycket. Men det har visat sig svårt att motivera 
patienterna att träna utanför vården.

– En anledning är att de inte känner sig 
välkomna på vanliga träningsanläggningar. 
Därför ville vi prova att erbjuda en renodlad 
grupp där vi fokuserar på kroppen, säger 
Lisa Herrman, psykolog och tillfällig 
enhetschef på Rosenlundsmottagningen, 
Metadonsektionen.

Hon och psykologen Karl Sterner valde att 
gå en evidensbaserad yogalärarutbildning för 
sjukvårdspersonal på Karolinska Institutet som 
bygger på en avhandling om yoga som tilläggs
behandling vid KOL, kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom. 

– När det gäller valet av yoga som tränings
form tog vi fasta på att yogan kombinerar 
fysisk träning med fokus på andning och 
avslappning som en övning i medveten 
närvaro. Medveten närvaro är effektivt när 
det gäller många psykiska problem som till 

exempel sömnsvårigheter och ångest, säger  
Karl Sterner.

De har nu erbjudit tre yogakurser för patien
terna inom metadonverksamheten, som tillägg 
till övrig behandling. Kursen på tolv tillfällen 
bygger på så kallad hathayoga, där man foku
serar på sin andning och hur det känns i kroppen 
samtidigt som man utför dynamiska rörelser. Den 
ena av psykologerna leder passet och den andra 
instruerar deltagarna individuellt. Programmet 
kan anpassas efter individens rörelse förmåga. 
Cirka 15 deltagare får plats per kurs. 

Alla grupper utvärderas med frågeformulär.
– Vi ser att ångestsymtomen minskar och 

upplevd livskvalitet ökar tydligt. Vad gäller 
sömnbesvär ser vi en tendens till förbättring, 
men ingen signifikant förändring, säger Karl 
Sterner.

Livskvaliteten mäts med hälsoenkäten 
EQ5D som används i forskning och handlar 
om rörlighet, hygien, hur väl man klarar sina 
huvudsakliga aktiviteter (till exempel studier 
eller hushållsarbete), smärtor/besvär och oro/
nedstämdhet, samt hur patienten själv skattar sin 
livskvalitet på en skala 0–100.

Varför mäter ni inte återfall, sug eller liknande?
– Yogagruppen är ett komplement till annan 

Lisa Herrman 
är psykolog 
och tillfällig 
enhetschef på 
Rosenlunds-
mottagningen, 
Metadon-
sektionen.

När det gäller 
valet av yoga som 
träningsform tog vi 
fasta på att  yogan 
kombinerar fysisk 
 träning med  fokus 
på andning och 
 avslappning som en 
övning i medveten 
närvaro.
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FAKTA Studien 
 FitForChange
Rekryteringen av patienter 
pågår under 2019. Läs mer på  
www.fitforchange.ki.se

Studien jämför tre behandlings  -
alternativ:
1.  Sedvanlig behandling:  rådgivande 

samtal per telefon för att hjälpa 
personen att finna lämpligt 
behandlingsalternativ (vårdcentral, 
behandling på internet, specialist-
vård, självhjälpsgrupp), och upp -
följning upp till tre gånger.

2.  Konditionsträning tre gånger per 
vecka på SATS: man får välja mellan 
tre pass (spinning, cardio energy 
och body combat) och träffa en 
personlig tränare upp till tre gånger.

3.  Yoga tre gånger per vecka på 
SATS: man får välja mellan tre pass 
(bodybalance, easy yoga och yoga) 
och träffa en personlig tränare upp 
till tre gånger.

Mätningar före och efter studien:
 Objektiva test genom blodprov 

och salivprov som mäter halten 
av stresshormonet kortisol samt  
konditionstest på cykel. Före och 
efter behandlingsperioden får 
man bära rörelsemätare under  
en veckas tid.

 Frågeformulär om bland annat 
alkoholkonsumtion, alkoholsug, 
sömn, aktuell nivå av fysisk 
 aktivitet och upplevd hälsa.

behandling. Att resultaten visar att gruppen ökar 
patienternas livskvalitet är helt i linje med Bero
endecentrums övergripande mål. Vi har funderat 
på att även mäta beroendevariabler och under
söker nu vilka mätinstrument som skulle vara bra 
att använda, säger Lisa Herrman.

Yogagruppen är den mest populära gruppen i 
mottagningens historia.

– Vi gissar att det bland annat beror på att 
aktiviteten så tydligt leder framåt och inte 
handlar om att rota i det förflutna. Det här är 
också ett sätt att ta makten över sitt liv, i stället 
för fokus på tabletter som det enda sättet att få 
lindring, säger Karl Sterner.

I februari startade också en ny cirkeltränings
grupp, Braining, som ska förbättra deltagarnas 
hjärtkondition. Upplägget härstammar från 
Affektiva enheten inom psykiatrin på Huddinge 
sjukhus, där det gett goda resultat för patienter 
med ångest.

 – Det är ju symtom som många av våra 
patienter också har. Intresset är stort även för 
den här gruppen. Många har en positiv bild av 
träning utifrån sitt tidigare liv och kan minnas 
till exempel att de brukade spela fotboll, säger 
Jens Apelman, arbetsterapeut och gruppledare 
för Braining. 

Karl Sterner 
är psykolog 
och  leder 
yoga kursen för 
patienter vid 
Rosenlunds-
mottagningen.

13



INTERNETBEHANDLINGTEMA INTERNETBEHANDLINGTEMA

INTERNET –
BEHANDLING 
BLIR 
VANLIGARE

Alkoholområdet var snabbt med att 
anamma snabbtester på nätet, men 

evidensläget för internetbehandling för 
beroende är ännu svagt jämfört med 

många andra tillstånd. Forskare tror att 
internet kan spela en stor roll i att nå 

personer med drogproblem.  

TEXT JULIUS VON WRIGHT  /  ILLUSTRATION KARIN SÖDERQUIST

MEN ERSÄTTER INTE 
BEHANDLAREN
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v alla som 
kunde få en 
diagnos för 
alkoholbruks
syndrom är det 
bara en av fem som 
får behandling. 

Magnus Johansson uppmärksammar 
det som kallas behandlingsgapet inom 
beroendebehandling.

– När jag började med internet
behandling såg jag det som en del 
av att bredda utbudet av beroende
behandling för att nå en folkmassa 
som inte fick hjälp.

Magnus Johansson startade upp 
Alkoholhjälpen 2007 och skriver nu 
sin doktorsavhandling om internet
behandlingens effekter. Han drar 
paralleller till satsningen inom primär
vården för att nå fler. På samma sätt 
har internetbehandlingen setts som 
ett sätt att nå fler personer som har ett 
beroende. Än så länge är det svårt att 
säga om internetbehandling har lett 
till att fler får vård, men han tycker att 
det är viktigt att använda sig av nätet. 
Idag jobbar han på Beroendecentrums 
enhet för eStöd som bland annat driver 
droghjälpen.se och alkoholhjälpen.se

– Det stora som har hänt sedan 
2007 är att internetbehandling har 
kommit in i vårdsammanhang och 
blivit en del av Beroendecentrums 
utbud. Idag känns det nästan otänkbart 
att inte använda nätet.

INTERNETBEHANDLING I 20 ÅR

Internetbehandling har funnits i olika 
former i över två årtionden. De första 
försöken gjordes under sent 90tal, 
när holländska Interapy startades (ett 
företag som ännu existerar). Även 
försök med behandling per mejl 
gjordes under samma tid, men med 
mindre framgång.

Sverige var tidigt med i utveck
lingen och det var studenterna som 
gick i framkant, enligt en historie
sammanställning av forskaren Per 
Carlbring. En studentuppsats om 

behandling av huvudvärk skriven av 
Lasse Ström i Uppsala blev start
skottet för svensk forskning om 
internetbehandling.

Det var Gerhard Andersson 
som handledde uppsatsen. Idag är 
han professor i klinisk psykologi vid 
Linköping universitet. Han håller 
med om att Sverige ligger i fram
kant när det gäller forskning om 
internetbehandling.

– Vi har konsekvent jobbat med 
olika problemområden, med psykisk 
och kroppslig hälsa, med unga och 
äldre. Däremot är tillämpningen av 
internetbehandling ännu ett special
område. Det är inte riktigt så tillgäng
ligt som det kunde vara när man ser på 
vilken forskning som har gjorts, säger 
Gerhard Andersson.

Det är inte lätt att ändra gammal 
praktik, konstaterar han. Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) har 
utvecklat en plattform (läs mer på 
sidan 32) med syftet att underlätta 
internetbehandling, men Gerhard 
Andersson upplever att området ännu 
behöver entusiaster för att få spridning.

– Det som har hållit tillbaka utveck
lingen i Sverige är att vi har lokala 
lösningar för internetbehand lingar och 
det har att göra med vem som betalar 
för sjukvården. I Australien har de kört 
ett tag med en klinik som har hela 
landet som upptagnings område. Det 
skulle vara intressant att testa här, 
säger han.

Inom drogområdet ser 
Gerhard Andersson uppenbara 
fördelar med estöd. Det finns 
många som söker informa
tion på nätet och föredrar 
anonymiteten. Internet kan 
ge en möjlighet att testa 
var man ligger någonstans 
i sin alkohol konsumtion 
utan att inklu
deras i register, 
säger Gerhard 
Andersson som 
exempel.

A När jag började  
med internet
behandling såg jag 
det som en del av att 
bredda utbudet av 
beroendebehandling 
för att nå en folk
massa som inte  
fick hjälp.
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– Behovet av anonymitet kan 
ibland krocka med det svenska 
hälsovårdssystemet.

i slutet av 2018 publicerade Heleen 
Riper med kollegor en meta analys 
av internet baserade interventioner för 
vuxna med en hög alkoholkonsumtion. 
Den visar att internetbaserade insatser 
har en effekt oberoende om personen 
dricker mycket eller lite över de 
rekommen derade mängderna. 

Det finns stöd för att internet
behandling påverkar alkoholkonsum
tionen i ett kort perspektiv, säger 

Anne H Berman, docent vid Karo
linska Institutet. Hon har i sin forskning 
främst fokuserat på internetbehandling 
och har varit enhetschef på stödlinjen 
för problemspelare.

Anne H Berman har utformat 
eScreen, en minimal intervention 
med screening av alkohol och drog
bruk och återkoppling med rekom
mendationer vart deltagaren kan 
vända sig vid behov av hjälp. Trots 
att screeningen är automatiserad visar 
en studie att hela 70 procent som 
använder den pratar med någon efter 
screeningen.

– Det hänger ihop med att de som 
använder eScreen är hjälpsökande. De 
erkänner att de kan ha ett problem 
och att de vill göra något åt det. 
Motivationen spelar en väldigt stor 
roll. Och det väcker frågan om hur 
når man de som inte är motiverade, 
säger Anne H Berman.

Det finns även studier som visar på 
negativa effekter av behandling och 
stöd på internet. 

– En del kan känna mer ångest 
på grund av informationen de får på 
internet. För en del kan det uppstå 
en tomhet när en behandling tar slut, 
eller om pauserna mellan behandlar
kontakterna blir för långa, säger Anne 
H Berman.

VEM NÅS AV INTERNETBEHANDLING?

Det går inte att ringa in en särskild 
grupp som nås av behandling på 
internet. Magnus Johansson på 
droghjälpen.se anser att de som nås 
av insatser på nätet kan ses som mer 
representativa än gruppen som nås av 
vården. Det är personer i olika åldrar,  
i olika livssituationer som inte nödvän
digtvis anser sig vara sjuka. 

En del kan känna mer ångest på grund 
av informationen de får på internet.  
För en del kan det uppstå en tomhet  
när en behandling tar slut, eller om 
 pauserna mellan behandlarkontakterna 
blir för långa.

Till internetbehandling söker sig 
en övervägande andel kvinnor, 
säger Anne H Berman, docent 
vid Karolinska Institutet.
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Per Carlbring, som är en av de som 
forskat mest om internetbehandling 
i Sverige, ger en likande beskrivning 
för behandlingen för ångest och 
 depression. Han anser att internet 
bidrar till en demokratisering av 
behandling.

– Vi har haft en väldig spridning i 
våra studier, allt från yngre till gamla 
över 80. Det speglar ganska bra den 
population som har problemen. Ofta 
finns det en överrepresentation av 
kvinnor, men så är det även inom 
sedvanlig behandling av ångest och 
depression. Kanske är det så att fler 
kvinnor vågar söka behandling på 
internet.

Statistik från den öppna beroende
vården visar att det är väldigt få 
kvinnor som nås av sedvanlig behand
ling, men för internetbehandling är 
siffrorna nästa det omvända.

– Till internetbehandling söker sig 
en övervägande andel kvinnor. Det är 
också en fråga om glesbygd och stad. 
Har du en position på en mindre ort 
vill du inte att folk ska se att du går 
in till beroendevården, säger Anne H 
Berman.

VILKA DELAR AV INTERNET

BEHANDLING HAR EFFEKT?

Begreppet internetbehandling kan 
förbrylla, eftersom innehållet i 
behandlingar varierar. Programmen 
kan vara uppbyggda med olika 
moduler, på olika plattformar och med 
olika grader av interaktivitet. Ibland 
kan klienten guidas av en behandlare, 
ibland är hela programmet automati
serat. Det gör det svårt att veta vilka 
delar som är effektiva, säger Gerhard 
Andersson.

– Men det finns många  positiva 
erfarenheter. Det som har hjälpt 
mig de senaste åren är att tänka 
på behandlingsprogrammen som 
utbildnings program, eller som 
patientutbildningar. Det ska finnas en 
passlig mängd hemuppgifter, som man 
får återkoppling på. Det är viktigt i 
utbildning, precis som i behandling.

Gerhard Andersson lyfter fram 
styrkan med att internetbehandling ger 
makt till klienterna. I en av hans ännu 
opublicerade studier har deltagare fått 
en större frihet att välja vilka  
moduler de ville jobba med. 

– De första resultaten visar att det  

 De som inte blir hjälpta,  
vad  behöver de? Behöver de mer  
face tofacebehandling, är det  
en tidsfråga, innehållsfråga?

Gerhard Andersson är 
professor i klinisk psykologi 
vid Linköping universitet.

70%
Trots att e-stödet eScreen 
är helautomatiserat visar 
en studie att hela 70 
procent som använder 
den pratar med någon 
efter screeningen.
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utan att personen är motiverad att söka 
hjälp. Därför är just den låga tröskeln 
så viktig. Den betyder att behand
lingen är tillgänglig, man behöver inte 
visa upp sig i ett väntrum och man får 
mer inflytande.

Eftersom motivation är viktig ställer 
sig Anne H Berman frågan om hur 
man når de som inte är motiverade. 

– De som inte blir hjälpta, 
vad behöver de? Behöver de mer 
facetofacebehandling, är det en 
tidsfråga, innehållsfråga? Det vet vi 
inte så mycket om.

Det är inte bara klienten som kan 
få hjälp av internetbehandling, utan 
det kan också hjälpa behandlare att 

ge en behandling som tydligare följer 
manualer. Nationella riktlinjer kan 
rekommendera metoder, men det är 
inte sagt att det är den metod klienter 
får i praktiken.

– Den kanske utförs av någon som 
inte är så duktig. Det är inte som ett 
läkemedel, där man alltid får samma. 
Internetbehandling gör att skillnaden 
mellan det som sker i studien och det 
som händer i kliniken inte är så stor, 
säger Per Carlbring.

VAD MED DEN MÄNSKLIGA FAKTORN?

Den starka terapitraditionen inom 
missbruksvården, som bland annat syns 
i 12stegsprogram, kan vara en orsak 

är bättre att få välja själv. Det blir 
plötsligt ett nytt sätt att tänka kring 
vård och behandlingsmanualer. Det 
finns inga föregångare till det tanke
sättet i den sedvanliga terapivärlden.

Under åren har forskningsfältet 
utvecklats, säger Gerhard Andersson, 
och nu börjar forskare tassa in på nya 
områden, som att se hur man kan 
jobba med patienters prokrastinering 
till exempel.

De största fördelarna med internet
behandling, enligt Per Carlbring, är 
att den sänker tröskeln. När han får 
frågan om det finns moduler i behand
lingar som visar särskild effekt är det 
inte tekniken han uppmärksammar, 
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Per Carlbring är professor 
i klinisk psykologi vid 
 Stockholms universitet.

 På gruppnivå är det bättre med 
behandlarstöd. Men vad som har 
varit uppskattat i spelstudierna är 
just frånvaron av direkt kontakt.

till att det mänskliga mötet lyfts upp 
som särskilt viktigt inom behandling 
av drogmissbruk. Men studier som 
jämför helautomatiserade behandlingar 
med behandlarguidade visar på över
raskande små skillnader.

Magnus Johansson har studerat 
skillnaden och i en studie på alkohol
hjälpen.se kom han fram till att det 
bara var en liten fördel med att få 
behandlarstöd.

– Vår hypotes var att mer stöd 
skulle ge bättre resultat, men det var 
inte så jättestor skillnad. För många 
räcker det med en liten kort interven
tion. Frågan är om det är så för alla.

Det är främst i de längre behand
lingsprogrammen som behandlarstöd 
visar på positiv effekt. Och då främst 
direkt efter ett avslutat program.

– Men efter tre månader kan den 
effekten utebli. Det kanske uppstår 
en besvikelseeffekt efter en tid när en 
behandling har avslutats, säger Anne H 
Berman.

Per Carlbring, som bland annat 
forskar om behandling för hasardspel
syndrom på internet, skulle själv välja 
ett program med behandlarstöd.

– På gruppnivå är det bättre med 
behandlarstöd. Men vad som har 
varit uppskattat i spelstudierna är just 
frånvaron av direkt kontakt. Däremot 
uppskattade man telefonsamtalet man 

fick en gång i veckan.
Man får vara lyhörd för vilken 

patientgruppen är, inte tänka att 
man kan automatisera allt, säger Per 
 Carlbring. Han anser att en kombina
tion av ett första samtal och internet
behandling är bra.

Det är mycket lättare att avsluta 
behandlingar utan behandlarkontakt, 
men ibland kan kunskapen om att man 
kan ta kontakt räcka.

– Interaktivitet kan efterskapa en 
känsla av att bli omhändertagen. Vi har 
också gjort studier med nödknappar 
som deltagarna kan klicka på för att få 
kontakt. Om du vet att det finns någon 
som kan ta kontakt med dig så kan det 
vara tillräcklig hjälp, säger Gerhard 
Andersson.

MOT FRAMTIDEN

Internetbehandlingen är ingen ersätt
ning till sedvanlig behandling som 
sker ansikte mot ansikte, säger samtliga 
forskare som Alkohol & Narkotika har 
pratat med. Behandlare kommer inte 
att ersättas av datorer, utan internetbe
handling är ett komplement.

För 10 år sedan publicerade Alkohol 
& Narkotika temanumret »Självhjälp och 
behandling via Internet.« I temanumret 
säger Per Carlbring att han tror att 
webbkameror och nya generationers 
mobiltelefoni kommer att användas mer 

i framtiden. 10 år senare konstaterar han 
att webbkamerorna aldrig blev en succé. 

– Vi har provat men nästan ingen 
valde att genomföra behandling med 
bild. Frånvaron av ögonkontakt gör att 
man vågar vara mer öppen.

I sin nya framtidsutsikt ser Per 
Carlbring möjligheter inom virtual 
reality, VR.

– Jag önskar att det skulle finnas 
mer färdighetsträning med VR, där 
man får förhålla sig till ett scenario 
som spelar upp. Vad gör man om man 
är på en fest och blir erbjuden droger? 
I VR kunde man få öva och med egen 
röst bestämma vad som händer sen, 
säger Per  Carlbring. 
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nders, som egentligen heter något 
annat, är utifrån sett en framgångsrik 
man. Han är välutbildad, har en chefs
position på ett större företag och är far 
till fyra barn. Jobbet innebär många resor 
världen över och det var bland annat 
det som möjliggjorde hans begynnande 

alkoholmissbruk.
Han kan inte sätta fingret på vad det var som gjorde 

att han började dricka i 30årsåldern, men han tror att det 
kan ha handlat om att han var lite vilsen just då, visste inte 
vart han var på väg i livet. Han hade blivit pappa och en 
hade utstakad karriär framför sig. På ytan var allt på topp, 
men inombords fanns en existentiell ångest som tillfälligt 
dämpades när han drack alkohol.

– Det började med att jag tog en starköl till lunch och 
plötsligt hade det blivit en vana. Jag insåg att det kunde vara 
problematiskt, så jag började smussla med alkoholen, passade 
exempelvis på att dricka när jag åkte och hämtade pizza. Jag 
gjorde allt för att det inte skulle märkas, säger Anders, som 
lyckades hålla fasaden uppe under flera år. Han skötte jobb 
och familjeliv, samtidigt som drickandet tog allt större plats.

Så småningom gick han över till starksprit. Han hittade 
alltid anledningar att ta ett glas, gick gärna på fester och 
när han var på jobbresor var tillgången på sprit gränslös. 
Det handlade både om sena affärsmiddagar, barrundor och 
sängfösare på hotellrummet.

– Min fru noterade att jag drack för mycket, men jag 
levde i förnekelse. Om jag hade erkänt för mig själv att jag 
hade problem så skulle omgivningen säga åt mig att jag 
måste sluta. Och det ville jag inte. Det är en paradox, för 
någonstans så förstod jag ju att jag måste få ordning på mitt 
liv, att jag inte kunde fortsätta att dricka, säger Anders och 
berättar att han periodvis försökte dra ner på alkoholkon
sumtionen genom att exempelvis »bara« dricka vin.

Till sist gick han med på att ta antabus – mer för hus 
fridens skull än för sin egen.

2009 kraschade äktenskapet, mycket på grund av alkohol
beroendet. Sedan gick det snabbt utför. Anders berättar att 
han drack hundra dagar på raken. Han tappade tidsuppfatt
ningen och isolerade sig. Det blev svårt att sköta jobbet, för 
nu handlade allt om att dricka.

– Som chef kunde jag till en början lägga över arbets
uppgifter på andra, man kan säga att jag sakta backade 
ut från mitt jobb. Jag lyckades hålla fasaden uppe ett tag, 
men sedan rasade allt. 2009 var jag i princip döende av 
 alkoholism. Jag drack dygnet runt och fick inte träffa mina 
barn. Jag gömde mig och skämdes enormt, samtidigt som 
jag älskade flaskan. Den var min bästa vän och den höll mig 
ifrån ångesten, säger Anders, som beskriver sig själv som 
en positiv, ärlig och social person, men som med alkohol i 
kroppen blev personlighetsförändrad.

– Jag gjorde saker som går emot allt jag står för. Jag blev 
aggressiv, elak och egoistisk. Jag tyckte att alla var idioter, 

»Internetbehandlingen 
gör att jag kan leva ett 
vanligt liv«
Anders är en framgångsrik man mitt i livet. För tio år sedan, efter en 
skilsmässa, accelererade hans alkoholberoende. Efter flera vändor på 
behandlingshem fick han möjlighet att prova internetbaserad behandling. 
Han säger att det är det bästa som har hänt honom.

TEXT MARIA ZAITZEWSKY RUNDGREN  /  ILLUSTRATION KARIN SÖDERQUIST

A
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att ingen förstod mig. Med hjärnan dränkt i alkohol blev 
jag som dr Jekyll och mr Hyde… jag ljög om precis allt. 
Mina vänner försvann och kvar fanns bara suparkompisar.

Eftersom han inte är någon »parkbänksalkis«, utan en 
på ytan välfungerande och framgångsrik man med god 
ekonomi tog det tid innan pengen trillade ner.

– Min parkbänk var min dyra soffa i min fina lägenhet, 
konstaterar han lakoniskt.

Till slut insåg han att han behövde söka hjälp och skrev 
in sig på en sexveckorsbehandling. Men så snart han kom ut 
började han dricka igen. Han skrev in sig igen och den gången 
stannade han ett halvår. Han kunde naturligtvis inte jobba och 
tvingades berätta för sin arbetsgivare hur det låg till.

sedan 2010 har han gått i traditionell behandling i flera 
omgångar och har som mest lyckats hålla sig nykter i fyra 
år. Men han har också tagit många återfall.

– Då är det som att vara tillbaka på ruta ett. Man börjar 
dricka häftigt nästan direkt, säger han sakta.

Det var efter ett återfall som han fick tips om en 
internet baserad behandling med digitalt stöd via Skype 
samt tekniskt distansstöd för platsobunden nykterhet.

– Jag kände att jag ville testa någon form av öppenvård 
i stället för att åter skriva in mig på behandlingshem och 
tvingas vara borta en längre period från jobbet. Hela livet 
sätts ju på vänt under behandlingen. Jag ville kunna fort
sätta att arbeta och resa samtidigt som jag jobbar med min 
beroendesjukdom och det blev möjligt genom en apparat 
jag blåser i tre gånger per dag. Resultatet skickas till min 
terapeut. Vi kör sedan terapi via Skype, vilket gör att jag 
kan befinna mig var som helst på jorden, säger Anders.

Metoden tillåter inte fusk, eftersom Anders,  samtidigt 
som han blåser, håller upp telefonen, som tar en bild. 
Hittills tycker han att det har fungerat över förväntan. Han 
kan leva ett vanligt liv under behandlingens gång. Han har 
behandlats i fyra månader och ska hålla på i upp till ett år.

Han anser att fördelarna är många och han tror att 

Jag kan vara hemma eller på 
 jobbet eller utomlands och  
ändå få hjälp direkt. Min 
 terapeut är tillgänglig för mig i 
stort sett hela tiden och om jag 
mår  dåligt kan jag prata med  
henne via  Skype.
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metoden bör passa de flesta som vill leva ett aktivt liv och 
som vill och klarar att ta ansvar för sin nykterhet. Själv 
tycker han inte längre att det finns något härligt med att 
vara full – numera ger det honom bara ångest.

– Jag kan vara hemma eller på jobbet eller utomlands 
och ändå få hjälp direkt. Min terapeut är tillgänglig för mig 
i stort sett hela tiden och om jag mår dåligt kan jag prata 
med henne via Skype. I traditionell behandling har man 
enbart fasta terapitider, medan man här får stöd när behovet 
uppkommer samt även vid förbestämda samtalstider, säger 
han och tillägger att internetbehandlingen har gjort till
varon mycket enklare – och tryggare.

– För mig betyder det allt att kunna leva ett vanligt 
liv. Eftersom jag flera gånger per dag gör en nykterhets
kontroll vet både min vårdgivare och min arbetsgivare att 
jag mår bra, att jag är nykter. Det gör också mig tryggare. 
Min arbetsgivare har sagt att det känns som att den gamla 
Anders är tillbaka, det gör mig väldigt glad!

anders tar inte för givet att han kan hålla sig nykter 
för evigt. Varje morgon lovar han sig själv att inte dricka 
just i dag, men hur det ser ut i morgon eller om ett år vet 

han inte. För beroendet ligger hela tiden under ytan och 
pockar och han vet att vid minsta snedtramp så sitter han 
där igen. Han tillägger att AA också betyder mycket för 
honom. Där möts han av stöd, värme och en djup förstå
else för vad beroendesjukdom innebär.

Han tystnar ett ögonblick. Säger att han har fått många 
lärdomar under resans gång.

– Jag har i dag en bättre förståelse för drickandets 
konsekvenser och har också lärt mig att uppskatta livet 
mer. Så på ett sätt kan jag tycka att jag har blivit en bättre 
människa av det jag gått igenom, jag skulle inte vilja vara 
utan den här erfarenheten.

Numera känner bara en snäv krets till hans kamp för 
nykterhet och han känner att anonymiteten är viktig för 
honom – han vill inte att alla ska veta.

– Många dör hellre än berättar öppet. Det är tyvärr 
fortfarande mycket skam förknippat med alkoholmissbruk 
och jag kan själv känna den skammen. Hur kunde jag, 
som är välutbildad och smart, vara så dum? I min roll som 
chef vill jag inte berätta öppet om det här, det kan förstöra 
viktiga relationer och vara stigmatiserande för mig. Det är 
tråkigt att det ska behöva vara så. 

 Många dör hellre än berättar 
öppet. Det är tyvärr  fortfarande 
mycket skam förknippat med 
 alkoholmissbruk och jag kan själv 
känna den skammen. Hur kunde 
jag, som är välutbildad och  
smart, vara så dum?
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ees drickande 
accelererade när 
hon kom upp i 30års 
åldern. Då hade hon 
under många år festat 

mycket och beskriver sig som tjejen som 
lämnade partyt sist av alla. Men något 
alkoholmissbruk handlade det inte om, 
mer om ett ymnigt socialt drickande. 

– Men för tre år sedan utvecklades 
det till ett beroende. Jag hade höga krav 
på mig själv och kände mig allmänt 
stressad av livet. Ångesten dövades med 
alkohol och jag började dricka varje 
dag. Det blev ett sätt att slappna av 
och glömma vardagen, säger Dee, som 
snabbt insåg att det var ohållbart, men 
hon ville inte sluta dricka.

Så småningom började hon smyga 
med alkoholen. Ingen fick upptäcka 
hur stora mängder som gick åt och när 
hennes mamma kommenterade hennes 
alkoholkonsumtion skämdes hon.

– Jag var fullt medveten om vad jag 
höll på med, men det gick bara inte 
att sluta. Jag kom till en punkt när 
jag tänkte att antingen super jag ihjäl 
mig eller så söker jag hjälp, säger Dee 
som googlade på »hur kan jag sluta 
dricka« och fann Alkoholhjälpen. Hon 
kontaktade Riddargatan 1 och fick 
veta att hon kunde söka och genomgå 
det internetbaserade programmet. För 
henne var anonymiteten viktig, hon 
ville inte förekomma i några journaler 
med sitt missbruk. 

– Det är lätt att döma folk som 
dricker och i min bransch skulle det 

uppfattas som negativt om det kom ut. 
Jag vill inte att alla ska veta. Jag tycker 
att det är jättepinsamt…

så här drygt 100 dagar 
senare är hon väldigt nöjd med 
internetbehandlingen.

– Jag får vara anonym och jag 
kan tala från hjärtat med min hand
ledare. Men det är viktigt att man 
är motiverad till 110 procent och 
att man verkligen gör uppgifterna i 
programmet. Själv slutade jag dricka 
över en natt, jag la bara av. Detta 
gör jag för mig själv, säger Dee, som 
initialt i programmet fick frågan om 
hon vill minska sitt drickande eller 
sluta dricka helt.

– Från början tänkte jag att jag 
efter tre månader skulle försöka 
börja dricka måttligt. Men nu 
har jag insett att det inte går. 
Det är allt eller inget för mig. 
Jag kan aldrig mer ta ett glas.

Hon tycker det är bra att 
programmet ger konkreta 
verktyg för att hantera 
sitt sug. Och det är du 
själv som formulerar vad 
som funkar. Det kan till 
exempel handla om att 
ge sig ut och springa när 
suget sätter in. Hon tycker 
att programmet är lättanvänt 
och ställer en mängd frågor att 
reflektera kring.

Programmet varar i 11 veckor 
med handledare, men Dee har kvar 

D

Dee ville inte att missbruket 
skulle förekomma i journalerna
Dee har varit nykter i hundra dagar tack vare Alkoholhjälpen och planen är 
att fortsätta den vägen. Hon tycker att behandlingen passar henne perfekt 
eftersom hon är högt motiverad och värnar om sin anonymitet.

TEXT MARIA ZAITZEWSKY RUNDGREN  /  ILLUSTRATION KARIN SÖDERQUIST

sin logg och går in och skriver och 
sätter upp nya mål – för sin egen skull.

– För mig är programmet inte 
avslutat, säger hon och tillägger att 
hennes största kamp nu handlar om 
att förhålla sig till resten av livet som 
nykter. Det känns jobbigt att tänka på.

– Jag har som tur är stöd av några 
vänner som känner till min beroende
sjukdom och som är solidariskt nyktra 
med mig när vi går ut. Min familj är 
också väldigt stöttande. Visst känns 
det begränsande att aldrig mer kunna 
dricka. Men jag har inget alternativ. 
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roghjälpen kom till 
på initiativ från politikerna 
i Region Stockholm som 
ville starta en stödlinje för 
narkotika, liknande den som 
finns för alkohol.

– För många är steget 
stort till att söka vård, så det här ska göra vården 
mer lättillgänglig och brukarvänlig. I bakgrunden 
finns också en oro för ökad dödlighet och 
liberal isering. Och vi har goda erfarenheter från 
andra webbaserade stöd som visar att vi når rätt 
personer, säger Magnus Johansson,  socionom 
och utvecklare vid enheten för estöd vid 
 Beroendecentrum Stockholm.

En studie av den tidigare tjänsten Cannabis
hjälpen visar att 75 procent av de som anmälde 
sig inte hade sökt vård i annan form och att de 
uppfyllde kriterierna för beroende. 

alla droganvändare och deras anhöriga i 
hela landet är välkomna att kontakta droghjälpen. 
Tjänsten ska inte ersätta behandling, utan 

Anonym och 
snabb kontakt 
ger resultat
I september lanserades Droghjälpen som erbjuder rådgivning och stöd via 
 telefon eller internet. Syftet är att sänka tröskeln till stöd och vård för den  
som vill förändra sitt drogbruk. Tjänsten är under utveckling och kommer  
att  anpassas efter det användarna efterfrågar.

TEXT INNA SEVELIUS  /  FOTO JULIUS VON WRIGHT

erbjuda rådgivning om hur man kan förändra sitt 
drogbruk eller förhålla sig till en anhörig som 
använder droger. Man får också information om 
olika behandlingsalternativ och hjälp att hitta en 
kontakt på sin hemort.

Rådgivningen sker per telefon eller skriftligt 
via internet. Kontakten inleds med att personen 
ringer droghjälpen eller skapar ett personligt 
konto, för att ställa sin fråga via plattformen. Via 
kontot kan man också göra ett screeningtest för 
drogbruk som ger ett automatiskt svar. På sajten 
finns ingen annan färdig information eller fakta 
att ta del av.

– Det är en poäng att du behöver skapa ett 
konto för att komma igång. Vi möter varje person 
utifrån hennes frågeställningar: vad har du för 
funderingar, hur vill du gå vidare? Du får indi
viduellt stöd, inte ett färdigt paket som är samma 
för alla, säger Ann-Sofie Johansson, socionom 
och rådgivare på droghjälpen.

Tjänsten lanserades i september och är i 
uppbyggnadsfas.

– Vi utformar tjänsten nu på basen av 

D
Ann-Sofie
Johansson är
socionom och
handläggare på 
eStöd vid Bero-
endecentrum 
Stockholm..
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efterfrågan, och vill inte bygga ut plattformen 
för fort. Vi behöver ta reda på vad användarna 
vill ha, för att hitta en fungerande form, säger 
Kerstin Annerborn, enhetschef vid enheten för 
estöd.

En viktig aspekt är att alla användare är 
anonyma. 

– Vi rådgivare vill inte veta personernas iden
titet, för hos oss är de inte patienter. Vi för ingen 
journal, för vi bedriver inte behandling utan 
personlig rådgivning. Det är användaren som tar 
ansvar för sina val, fattar sina beslut och sätter upp 
sina mål, säger AnnSofie Johansson.

utifrån telefonsamtalen förs endast 
elementär statistik, såsom huvuddrog, om man 
sökt hjälp tidigare och om man kontaktar för 
egen del eller som anhörig.

Hittills har merparten av de som kontaktat,  
70 procent, varit anhöriga – till exempel föräldrar 
som frågar om unga vuxna som bor kvar hemma 

och använder droger. Över hälften av kontakterna 
handlar om cannabis. På andra plats kommer 
antingen opiater, kokain eller läkemedel, det 
varierar över tid.

De droganvändare som själva tar kontakt 
funderar på om de ska sluta eller inte. En del har 
bestämt sig, men behöver stöd för att genomföra 
förändringen. Ofta är kontakterna korta: bara ett 
eller några telefonsamtal eller meddelanden via 
plattformen. Samtalen kan också handla om oro 
för abstinens, sömnproblem eller psykiska symtom. 

– Många vill sluta använda cannabis, men är 
samtidigt oroliga för att inte kunna koppla av, 
sova eller hantera ångest utan drogen. Vi pratar 
ofta om hur man kan ta sig igenom abstinensen, 
hantera sug, sova bättre, undvika stress, säger 
AnnSofie Johansson.

En del väljer att genomföra cannabis   
programmet, som användaren får i meddelanden 
via plattformen. Programmet bygger på den 
tidigare Cannabishjälpen som var en webbaserad 

75%
av de som 
anmälde sig 
till Cannabis-
hjälpen hade 
inte sökt vård 
i annan form, 
men uppfyllde 
kriterierna för 
beroende.

Magnus Johansson, 
Ann-Sofie Johansson 
och Kerstin Annerborn 
på droghjälpen.se 
lägger stor vikt vid 
den första kontakten.
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intervention som syftade till att hjälpa individer 
att minska eller sluta med sin cannabisanvänd
ning. Studien genomfördes vid Karolinska 
Institutet under åren 2015–17. Programmet 
bygger på motiverande samtal, kognitiv 
beteende terapi och psykopedagogiska inslag 
med fakta.

– Arbetet sker i plattformen. Vi skickar 
texter och uppgifter, som användaren jobbar 
med i sin takt. Sedan svarar vi inom tre arbets
dagar, men ofta samma dag, säger AnnSofie 
Johansson.

Programmet består av fyra delar som alla 
innehåller frågor till användaren och fakta om 
delområdet: den första om motivation, den 
andra om abstinens, sug och självkontroll, den 
tredje om känslor och kommunikation och den 
sista om återfallsprevention.

studien av cannabishjälpen publicer
ades 2018 och visar att alla som tog kontakt 
minskade sitt cannabisbruk, även de som inte 
genomförde programmet.

– Det viktigaste är alltså att få kontakt och 
påbörja sin förändringsprocess, ta beslutet. 

 Vi rådgivare  
vill inte veta person
ernas identitet, för 
hos oss är de inte 
patienter. Vi för 
 ingen journal.

 Rådgivning och stöd per 
telefon eller internet för 
brukare och anhöriga.

 Cannabisprogrammet, 
självhjälpsprogram med 
rådgivarstöd.

 www.droghjalpen.se

FAKTA 
Droghjälpen

Magnus 
 Johansson 
är socionom 
och utvecklare 
vid Beroende-
centrum Stock-
holm.

70%
av de som kontaktat  droghjälpen 
har varit anhöriga.

Personer som vill 
prata om sitt eget 
eller en närståendes 
droganvändning 
kan ta kontakt med 
droghjälpen.se.
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Kerstin 
 Annerborn  
är enhetschef 
för eStöd vid 
Beroende-
centrum Stock-
holm

Stöd och behandling 
på  nätet
Det finns många former av stöd och 
behandling på nätet för personer med 
drogproblem.

 Cannabisprogrammet och 
alkoholprogrammet

 Internetbehandling baserat på KBT 
och MI som erbjuds av Beroendecen-
trum Stockholm.

 eScreen.se
 En minimal intervention med 

 screen ing och återkoppling för både 
alkohol- och drogbruk.

 Alkoholhjalpen.se
 Stöd för förändring av alkoholvanor

 Alkohollinjen.se
 Stöd till dig som funderar över dina 

egna alkoholvanor eller som påverkas 
av någon annans alkoholvanor.

 Anhorigstodet.se
 Stöd för dig som är anhörig till en 

person med alkoholproblem.

 Stödlinjen.se
 En nationell stödinsats för personer som 

spelar om pengar och deras anhöriga.

 Tobakshjälpen
 Region Jönköping har utvecklat ett 

internetbaserat program för tobaks-
avvänjning som kan inledas efter en 
första kontakt med vården.

 Grubbel.se
 En nätkurs för 15-25 åringar med en 

förälder som dricker för mycket eller 
mår psykiskt dåligt.

 Enbraplats.se
 Anhörigstöd som flera kommuner 

anlitar.

Utöver dessa finns det flera appar 
och privata aktörer som ger stöd och 
 behandling på nätet.

Därför har vi i droghjälpen lagt tonvikt på den 
första interaktionen. Man får snabbt en kontakt 
och vi skalade bort alla utredningsfrågor, säger 
Magnus Johansson.

I studien hade ni ett stort bortfall i uppföljningen, 
vad är det ett tecken på?

– Vi fick inte tag i alla som hoppade av, men 
ser att det verkar finnas två olika skäl, som åter
kommer även i andra studier: en del tyckte att de 
inte behövde mer stöd, medan andra tyckte att 
stödet inte var till hjälp, säger Magnus Johansson.

För närvarande pågår inga studier eller 
uppföljningar av droghjälpen, men man har en 
tanke om att göra närtidsuppföljningar några 
dagar eller veckor efter den första kontakten, 
och på sikt fler regelrätta studier. Ett program för 
anhöriga är också under utveckling, liksom en ny 
version av cannabisprogrammet som ska passa fler.

Hur arbetar ni för att nå ut?
– Många använder internet för att hitta infor

mation, så vi tror att de kan hitta oss där. Antalet 
kontakter har stigit stadigt sedan september. Men 
det vore bra om fler aktörer som når målgruppen 
kunde lägga ut information om droghjälpen på 
sina kanaler, säger Kerstin Annerborn. 
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n hårddisk som 
stod i ett hörn. En 
sladd som kopp
lades in av misstag. 
Det var, enligt den 
information som 
finns i dagsläget, 

allt som krävdes för att känsliga 
uppgifter från samtal till 1177 Vård
guiden skulle bli tillgängliga för vem 
som helst. 

Det var Computer Sweden som 
i februari i år avslöjade läckan. Kort 
efter publiceringen inledde Data
inspektionen ett tillsynsärende mot 
Voice Nordic Integrate, företaget som 
har ägt och hanterat de servrar där 
samtalen var lagrade. Ett par dagar 
senare påbörjade Datainspektionen en 
tillsyn mot Inera AB som förvaltar de 
system som 1177 använder. Inera ägs 
av Sveriges kommuner och landsting 

Ansvaret för 
IT-säkerheten i vården 

är splittrat

(SKL). Ett tredje tillsynsärende har 
inletts mot Medhelp vars thailändska 
dotterbolag var det som tog emot 
samtalen. 

Låter det rörigt? Det är det också. 
Förutom att själva tjänsten sköts av 
en rad olika bolag och att informa
tionen färdas mellan olika länder, 
delas även ansvaret mellan flera olika 
myndigheter.

– Vårt uppdrag är att utifrån data
skyddsbestämmelserna se till att man 
behandlar personuppgifter korrekt, 
säger Pernilla Andersson, jurist på 
Datainspektionen. 

Förutom Datainspektionens tre 
ärenden har Region Stockholm 
inlett en egen granskning av ett av 
de inblandade företagen, Medhelp. 
Samma företag är även föremål 
för en förundersökning. Dessutom 
har Medhelp anmält sig självt till 

Plötsligt var miljontals känsliga samtal tillgängliga för vem som helst. 
 Dataläckan som drabbade 1177 Vårdguiden väcker frågan: Vem är egentligen 

ansvarig för datasäkerheten för behandling på internet? Informationssäkerheten 
har fått stå tillbaka när nya tjänster lanserats, säger Fia Ewald.

TEXT JOHAN FRISK  /  ILLUSTRATION KARIN SÖDERQUIST

E
Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) enligt Lex Maria.

– De är skyldiga att komma in med 
en internutredning och den pågår fort
farande, säger Adam Holmström, 
inspektör på IVO. 

hur ser då ansvaret ut? Vilka regler 
och bestämmelser är det som ska se 
till att känsliga uppgifter inom vården 
inte läcker ut? Rent juridiskt styrs 
säkerhetsarbetet av EU:s Dataskydds
förordning, GDPR. Men GDPR ger 
utrymme för medlemsländerna att 
stifta kompletterande lagar. I Sverige 
är Dataskyddslagen subsidiär, vilket 
innebär att lagen inte ska tillämpas 
om det finns avvikande bestämmelser 
i andra lagar. Inom vården finns 
Patientdatalagen och Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd, vilka 
styr IVO:s arbete. 
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att hända igen eftersom man inte har 
gemensamma regler. Datainspektionen 
har visserligen en tillsynsplan för 
20192020 där hälso och sjukvården 
är en av de branscher som ska granskas, 
men tillsynen gäller enskilda vård
givare och inte hela systemet. 

– Tillsynen blir då begränsad, det 
ser man på fallet med 1177 där de tittar 
på Medhelp och de andra företagen 
men inte på Region Stockholm som är 
sjukvårdshuvudman, och inte på hur 
hela den här hanteringen ser ut. 
Fia Ewald anser att Socialstyrelsen 

INTERNETBEHANDLING

Det finns inga 
 tydliga regler för 
hur information 
ska hanteras.

Fia Ewald, säkerhetsexpert som 
tidigare arbetat med vårdfrågor på 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), menar att informa
tionssäkerheten inom vården länge har 
fått stå tillbaka när nya digitala tjänster 
ska lanseras. Hon jämför ansvarsför
delningen med en brädhög. 

– Det är ett väldigt splittrat ansvar, det 
finns inga tydliga regler för hur informa
tion ska hanteras, säger Fia Ewald. 

Datainspektionens tillsyn beskriver 
hon som en brandkårsutryckning, och 
hon menar att liknande saker kommer 
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borde få en större och mer proaktiv 
roll när det gäller hur information 
hanteras inom vården. 

– Sedan borde man ta fram ett 
strategi dokument, som Norge har 
gjort med Normen. 

Norm for informasjonssikkerhet 
og personvern i helse og omsorgs
tjenesten (Normen) är ett gemensamt 
regelverk för informationssäkerhet 
inom vården. I vissa fall är reglerna 
strängare än vad lagen kräver.

Inom hälso och sjukvården finns 
det speciella bestämmelser för behand
ling av personuppgifter över öppna nät, 
till exempel när det gäller internetbe
handlingar där information överförs 
med hjälp av appar, skype, diskussions
forum eller liknande.

– De säger att om vårdgivaren 
använder öppna nät så ska de se till 
att uppgifter överförs så att obehö
riga inte kan få tillgång till dem och 
att åtkomst eller direktåtkomst till 
uppgifterna föregås av stark auten
siering, säger Pernilla Andersson på 
Datainspektionen.

nämndemansgården, ett 
företag som säljer beroendebehand
ling, har precis börjat använda digitala 
verktyg. Bland annat en tjänst där 

patienten får tillgång till en mobil
applikation och ett nykterhetstest som 
kan utföras hemma. Patienten lämnar 
dagligen information via appen och 
om någonting avviker larmas vård
givaren som kan ta kontakt.

Tobias Sahlin är forskningschef 
på Nämndemansgården. 

– När vi i samarbete med en 
arbetsgivare kommer fram till att 
en arbetstagare kan behöva den 
lösningen under sin behandling så 
kopplar vi på det. Vi är certifierade av 
IVO och i det ingår att vi skriver avtal 
utifrån GDPR.

Enligt Tobias Sahlin skiljer sig det 
här säkerhetsarbetet inte så mycket 
från det som redan finns i samband 
med hantering av journaler. Han 
uppfattar säkerheten som god.

– Vi har inte jobbat så mycket med 
det här men vi tittar på det mer och 
mer, och de företag vi pratar med 
säger att det har ett skydd som fyller 
alla krav på datasäkerhet, säger Tobias 
Sahlin.

Den app som Nämndemansgården 
använder har utvecklats av Kontigo 
Care, ett företag som tar fram digitala 
verktyg för beroendevården. Andreas 
Zetterström, ansvarig för mjukvaru
utveckling på Kontigo Care, betonar 
vikten av att tänka på informations
säkerhet redan när tjänsten börjar 
utvecklas. 

– Det är viktigt att man designar 
utifrån det redan från början. Vilka 
uppgifter sparas? Vad händer när 
patienten avslutar behandlingen?

Men informationssäkerhet handlar 
inte bara om tekniska lösningar. 
Lika viktigt är att personalen har ett 
säkerhetstänkande. 

– Vi som jobbar med det måste 
tänka på att exempelvis inte lämna 
våra lösenord på drift eller sprida 
usbminnen. Det är något vi jobbar 
med hela tiden. 

Är det svårt att få ett bombsäkert 
system?

– Det beror på vilka hot man ser. 
Att ta fram ett rimligt system som 
motsvarar rimliga säkerhetskrav är 
inte så svårt. Men att designa ett 
system som är immunt mot alla tänk
bara hot är omöjligt. 

Säkerhetsexperten Fia Ewald anser att 
 Socialstyrelsen borde få en större och mer 
proaktiv roll när det gäller hur information 
hanteras inom vården.

Om vårdgivaren 
använder öppna 
nät så ska de se 
till att uppgifter 
överförs så att 
obehöriga inte 
kan få tillgång 
till dem.
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et finns strukturella 
problem med att jobba med 
anhöriga till personer med ett 
alkoholberoende, säger Anders 
Hammarberg på  Mottagningen 

för alkohol och hälsa på Riddargatan 1 i Stock
holm. De bär på mycket skam och det kan 
vara svårt att hitta tid i vardagen för att delta i 
stödverksamheter.

Det har Anders Hammarberg upplevt när han 
har jobbat med CRAFT, Community reinfor
cement and family training, som ska förbättra 
anhörigas välmående och hjälpa dem att motivera 
den anhöriga med drogproblem att söka vård.

– Vi omvandlade CRAFT till ett internet
baserat program, eCRAFT. Vi förkortade 
 modulerna, vi kombinerade text och teori om 
varför de olika delarna var viktiga med filmer 
om bra och dålig kommunikation. Och sen fick 
deltagarna jobba med uppdrag de fick från en 
behandlare, säger Anders Hammarberg.

Hemuppgifterna var lika för alla, men 
responsen var individuell och gavs av en behand
lare. Programmet varade 5 till 6 veckor och 
följdes upp efter ett halvt år för att se hur många 
som tagit initiativ till att söka vård.

Av alla som deltog, både i eCRAFT och i 
kontrollgruppen sökte 15 anhöriga vård – 10 som 
fått eCRAFT och fem i kontrollgruppen.

– Det är ganska få, så vi kan inte säga att det 
fanns en tydlig effekt. Däremot såg vi en effekt 

på den psykiska hälsan. Under behandlingstiden 
mådde de anhöriga bättre och uppgav sänkta 
nivåer av stresskänslor, säger Anders Hammarberg. 

Nu ska programmet utvecklas och sjösättas 
på hösten inom ramen för Beroendecentrum 
Stockholm.

– Vi hade svårt att omsätta en av CRAFTs 
interaktiva moduler på internet, så vi försöker nu ge 
deltagarna fler övningar. Vi ska inte heller ha några 
tidsramar, utan programmet får ta den tid det tar.

Under hösten ska tre olika program sjösättas, 
ett för anhöriga till personer med alkohol
problem, ett för anhöriga till personer med 
narkotika problem och ett till vårdnadshavare 
till unga vuxna med alkohol och drogproblem. 
Orsaken till tre program är möjligheten att 
anpassa innehållet, så att deltagarna kan identi
fiera sig med materialet.

– Igenkänningsfaktorn blir ännu viktigare i 
internetbehandling när man inte kan beskriva sin 
situation genom samtal, säger Anders Hammarberg.

det som stack ut i studien var att det var 
många kvinnor som deltog: 91 kvinnor och 3 
män. Enligt Anders Hammarberg är det ofta 
kvinnor som tar del av anhörigstödprogram, inte 
bara på internet, men de ska intervjua männen 
om varför de deltog.

– I övrigt kunde vi inte dra slutsatser om ålder 
eller utbildning bland dem som deltog i studien, 
säger Anders Hammarberg. 

Internet kan lösa 
dilemma för 
anhörigstöd
Under hösten ska ett behandlingsprogram  
för anhöriga sjösättas av Riddargatan 1.  
I  ryggen har de en studie av ett försök som  
inte gav  tydliga effekter, men som visade på 
bättre  psykisk hälsa under behandlingstiden.

TEXT JULIUS VON WRIGHT

D

Anders 
Hammarberg 
arbetar på 
 Mottagningen 
för alkohol och 
hälsa på Riddar-
gatan 1.

91
kvinnor men 
endast 3 män 
deltog i studien. 
Ofta är det 
kvinnor som tar 
del av anhörig-
stödprogram.
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edan 2016 har alla regioner 
möjlighet att använda en plattform 
för internetbaserade insatser som 
har utvecklats av 1177 Vårdguiden. 
Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) utvecklade plattformen efter en överens
kommelse med Socialdepartementet.

Idag används den främst för psykologisk 
behandling visar SKL:s kartläggning. Stöd och 
behandling för depression, stress, ångest och oro 
är återkommande bland flera av regionerna. Bara 
Region Stockholm har anmält att de erbjuder ett 
cannabis och alkoholprogram på plattformen.

– Varje region bestämmer själv vilka internet
behandlingar de erbjuder på plattformen. Regio
nerna har kanske inte tagit fram en strategi för att 
bredda internetbehandlingarna i andra områden, 
säger Anna Östbom, handläggare på SKL.

Det kräver ofta beslut från ledningen, fort
sätter Anna Östbom. Men just inom psykologin 
märker hon även att utexaminerade psykologer 
har bra kunskap om internetbehandling, vilket 
kan vara en orsak till att det finns så många 
insatser inom just det området. Hon hoppas att 
den utvecklingen även sker inom andra områden, 
som exempelvis drogområdet.

– Det är svårt att få ut information om platt
formen och jag är inte säker på att den har nått 
drogbehandlare. Vår kartläggning betyder inte 
heller att det inte finns internetbehandling som 
erbjuds på andra plattformar, som regionerna själva 
upphandlar.

anne h berman, docent i klinisk psykologi vid 
Karolinska Institutet, sitter med i SKL:s nationella 
kompetensgrupp och säger att en begränsning med 
SKL:s plattform är dess affärsmodell. En leverantör 
ska sälja ett program som upphandlas.

– En konsekvens är att de program som finns där 
har inte beforskats på den plattformen. De bygger på 
vedertagen kunskap, men inte i alla fall.

Plattformen är utformad för klinisk behandling 
i moduler, fortsätter hon, vilket leder till att en 
del program eller stödverksamheter inte passar in, 
exempel  vis screeningverktyget eScreen som bygger 
på algoritmer.

gerhard andersson anser att en plattform 
med ett nationellt upptagningsområde kunde provas 
i Sverige. Anna Östbom på SKL svarar att förutsätt
ningarna ser annorlunda ut om man jämför med 
andra länder. I Sverige är det viktigt att varje region 

Sveriges kommuner och landsting har finansierat  utvecklingen 
av en plattform för internetbehandling som regionerna får 
 använda, men än så länge är det bara Region Stockholm som 
använder den för drogbehandling.

TEXT JULIUS VON WRIGHT

Få drogprogram 
på 1177:s behandlings-
plattform

Anna Östbom 
är handläggare 
på SKL.

S

1Endast
region använder 
den digital platt- 
   formen för drog -
  behandling.
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behandlingen, som riktar sig till personer med 
hasardspelsyndrom, tar åtta veckor och består bland 
annat av behandlarkontakt via mejl och telefonsamtal. 
Behandlingen bygger på flera vanliga tekniker inom 
KBT, som att förstå risksituationer och hitta alterna
tiva beteenden. Man får även hjälp med att hitta nya 
sätt att hantera sin ekonomi.

Den internetbaserade KBT:n är inte ny. Den 
har tidigare utvärderats av Per Carlbring, men 
då jämfördes gruppen som fick behandlingen mot 
en grupp på en väntelista. Nu ska Mikael Mide, 
blivande doktorand vid Sahlgrenska akademin, 
jämföra dem mot en grupp som får en annan liknande 
internetbehandling, men utan inslag av KBT.

– Vad händer om vi ger en behandling som saknar 
de delar som vi tror är verksamma? Vi ska studera om 
det är komponenterna i KBT som är verksamma, eller 
om det är det att man får behandling överhuvudtaget 
som hjälper, säger Mikael Mide.

från maj ska Mikael Mide börja värva deltagare 
bland dem som besöker mottagningen. Gruppen som 
får behandlingen ska följas upp efter 6, 12 och 24 
månader för att ta reda på den långvariga effekten.

Jämfört med ångest och depression så vet man 
mindre om vilka komponenter som fungerar i 
behandling av spelberoende, säger Mikael Mide. 
Social styrelsen rekommenderar KBT, men bedömer 
samtidigt det vetenskapliga underlaget som begränsat 
oavsett om den ges individuellt, i grupp – eller på nätet.

– Vi vill så snart som möjligt ge en behandling som 
vi vet att fungerar. När vi väl vet att den funkar så 
kan vi fortsätta ge den med gott samvete, 
säger Mikael Mide.

I april öppnade den regionala öppen
vårdsmottagningen för spelberoende och 
skärmhälsa på Sahlgrenska universitets
sjukhuset i Göteborg. Mottagningen 
riktar sig även till personer med data
spelsberoende. 

själva avgör vad de ska erbjuda patienterna. 
– Det är möjligt att det kanske ser så ut om 20 

år, men den diskussionen pågår inte nu. Vi har nu 
en behandlingsplattform som alla kan använda och 
en patient kan söka vård i en annan region, om 
vården inte erbjuds i den egna regionen, säger hon.

Det finns ett politiskt tryck att utveckla 
internet behandlingar säger Anna Östbom. Och 
trots att det kanske känns som om utvecklingen går 
långsamt har mycket hänt sedan 2016 då platt
formen sjösattes. Internetbehandling kommer att 
öka successivt, säger Anna Östbom.

– Från SKL:s sida har vi jobbat intensivt under 
många år och nu tycker vi att regionerna får göra 
det resterande jobbet. 

SKL har jobbat intensivt 
under många år och nu 
tycker vi att regionerna får 
göra det resterande jobbet.

Den nyöppnade mottagningen för 
spelberoende i Göteborg ska även 
erbjuda KBT via internet. Klienterna 
som deltar ska följas upp efter till 
och med två år.

TEXT JULIUS VON WRIGHT

iKBT ska studeras på spel
mottagning i Göteborg

INTERNETBEHANDLING

Sedan 2016 kan 
regionerna 

förmedla internet-
behandling genom 

1177 Vårdguiden.
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V
i har idag en mycket hög narkotikarelaterad 
dödlighet. Kan det vara så att det fortfarande 
finns en hel del att göra för att förbättra vården 
– troligen!

Mycket positivt har hänt. Ett betydligt 
större antal får behandling för sitt opioidberoende idag än de 
kanske 300 som fick metadonbehandling i slutet av 90talet. 
Vi har i Sverige fått nya riktlinjer som gör det möjligt att 
ta in fler i behandling, terapiarsenalen har utökats, de höga 
trösklarna in i vården har blivit lägre och på många håll har 
även de låga trösklarna ut från behandling höjts.

Men hur kan det komma sig att så få personer med ett 
skadligt intag av alkohol får hjälp av de på marknaden 
förekommande och effektiva läkemedlen? Det är dags för 
primärvården att ta detta på allvar. En oönskad utveckling är 
de avgiftnings och tillnyktringsenheter som 
har lagts och läggs ner. Jag förstår att det hela 
är en fråga om pengar, men på något sätt 
känns det som om behandlingen för 
svårt utsatta grupper stryps.  

om man går tillbaka några år så 
gjorde Gerhard Larsson en mycket 
bra utredning och en ordentlig 
genomlysning av beroendevården som 
helhet i Sverige. I den presenterades ett 
antal förslag som tyvärr har förkastats 
till största delen. Börjar det inte bli 
dags att ta fram den igen och se vilka 
av förslagen som är realiserbara?

Bland annat lyfte Gerhard Larsson 
frågan om ett nationellt kunskapscen
trum. Han belyste den ojämlika vården 
inom detta område och problemen som 
det dubbla huvudmannaskapet för med 

Damma av Gerhard Larssons förslag 
om ett nationellt  kompetenscentrum 
med syftet att stärka behandling av 
 beroende, skriver Claes Nordenson.

Sverige behöver ett nationellt 
kompetens centrum

sig. För ännu längre sedan, med start i februari 2002 fram till 
januari 2008, fanns Mobilisering mot Narkotika. Det avsattes 
pengar till forskning, man satsade på en förbättrad vård och 
framförallt så talades det om problemen som fanns. Många 
av dessa finns fortfarande kvar. Mobiliseringskansliet lades 
ner och plötsligt så händer det ingenting. Jo, UFold finns i 
Uppsala och CERA i Göteborg och till viss del även CAN. 
Men det räcker inte, mer måste göras. Enligt den ursprungliga 
idén med ett nationellt kunskapscentrum så betonades vikten 
av en tvärvetenskaplig syn, det kan vara svårt att få till detta 
inom de ovan nämnda institutionerna.

jag och ett antal fler personer med god insikt i beroende
vården tycker att man måste starta upp ett nytt kunskaps
centrum, med tillräckliga resurser, för att åter skapa ett 
nationellt fokus för beroendevården. Det ska finnas utrymme 
för forskning genom medel från regeringen och landstingen. 
I Sverige vet vi inte ens hur många patienter som finns inom 
LARObehandling, sådan statistik saknas.

Vi kastar avundsjuka blickar mot vårt grannland Norge där 
SERAF verkar. Via SERAF kan man ta fram all tänkbar statistik, 
antal patienter, åldersfördelning, övriga sjukdomar. Där har man 
dessutom börjat ta hänsyn till LARO patienternas ålder och hur 

vården och medicinering skall anpassas därefter. 

mot bakgrund av ovanstående 
resonemang så behövs ett nationellt 
kunskapscentrum där goda krafter 
kan samlas och diskutera allt som har 
med narkotikarelaterade problem att 
göra. Där skall finnas resurser för att 
bedriva forskning, utbilda personal 
och därigenom höja statusen för de 

som arbetar inom beroendevården. Här 
ska också samlas statistik, både avseende 
behandling, patientdata och antalet 

dödsfall. Dessutom ska ett kunskaps
centrum ges mandat att komma med förslag 

till förändringar, baserade på vetenskaplig 
grund och beprövad kunskap. 

Claes Nordenson, leg. sjuksköterska 
och konsult
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SISTA ORDET

är jag träffar 
föräldrar med barn i 
tonåringen brukar det 
tändas ett ljus i deras 
ögon när jag berättar 

vad jag forskar om. Ganska snart släcks 
dock ljuset när jag förklarar att det 
är spel om pengar jag studerar, inte 
dataspel. På ytan kan det framstå som 
att spel (om pengar) och (data)spel är 
ungefär samma sak. Men det finns 
vissa avgörande skillnader. Framför 
allt handlar hasardspel i allmänhet 
om slump, medan dataspel främst 
avgörs av spelarens skicklighet. Just 
slumpmomentet, eller den intermit-
tenta förstärkningen på psykologspråk, 
verkar göra spel om pengar till extra 
beroendeframkallande. 

På engelska är det lättare att skilja 
på gambling och gaming. Sedan 2013 
finns det en svensk term som bringar 
viss reda i begreppsförvirringen: 
hasardspelssyndrom. Då kom den femte 
upplagan av Diagnostic and Statistical 
Manual of Psychiatric Disorder (DSM
5). Den stora nyheten var inte namnet, 
utan att diagnosen som tidigare hette 
spelmani flyttade in i beroendekapitlet. 
Det innebar att hasardspelssyndrom 
blev den första beroendediagnosen där 
källan till beroendet var ett  beteende, 
inte en substans.

Nyordningen föranledde en viktig 
följdfråga: finns det fler beteenden 
som kan bli beroenden? Bland en del 

vildvuxna förslag, som överdriven 
morotsätning och tangoberoende, är 
det framför allt datorspelsberoende 
som har hamnat i fokus. I DSM finns 
det listat som en möjlig framtida 
diagnos och i WHO:s diagnosmanual 
ICD11 är det numera erkänt som 
en egen diagnos, trots vissa forskares 
kraftiga protester. 

Ljusen i tonårsföräldrarnas ögon 
kan börja tändas igen. 

under en föreläsning jag höll för 
ett par år sedan frågade en åhörare mig 
om jag visste mer om skins betting. Jag 
måste ha sett ut som ett frågetecken. 
Det är ärligt talat ganska ovanligt att 
jag helt saknar kunskaper om ämnen 
som har med spelproblem att göra. 
Skins betting handlar om ett slags 
handel med dekorativa skal till avatarer 
i dataspel. Skins kan användas som 
valuta, inte minst när spelare slår vad 
om utgången på esportsmatcher. 
Plötsligt framstod barriären mellan spel 
(om pengar) och (data)spel mer som ett 
lägre staket.

Ett annat exempel som integrerar de 
båda typerna av spel är loot boxes. Loot 
boxes är lådor som spelare kan köpa för 
att skaffa sig fördelar i spelet. Kombi
nationen av att spelaren köper en loot 
box och att innehållet är okänt gör att 
det finns anledning att se det som ett 
typ av hasardspel, även om vinsten inte 
är i form av pengar. Innehållet kan 

Bland loot boxes, skins 
betting och begrepps
förvirringar

vara värdelöst eller vara en jackpot i 
form av en mycket eftertraktad fördel 
i spelet. 

Forskningen kring loot boxes och 
skins betting är i sin linda. Medan 
skins betting är mycket sparsamt 
undersökt finns det en handfull studier 
som har synat loot boxes. Ett fynd är 
att spelare som tillbringar mycket tid 
med loot boxes har en högre risk att 
också ha problem med spel om pengar. 
Kanske är det också det som har gjort 
att flera länder, däribland Sverige, 
överväger att införa regleringar kring 
loot boxes. Sannolikt kommer vi 
framöver att få se fler överlappningar 
mellan de två sorterna av spel, kanske 
till den grad att två separata diagnoser 
en dag är överflödigt. 
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Nya element i dataspel gör att gränsen mellan hasardspel och dataspel luckras 
upp. Forskningen på området är ännu i sin linda, skriver Anders Nilsson, som tror 
att vi kommer att se fler överlappningar mellan de två formerna av spel.
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