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ALKOHOL
Effekter

• Förstärkta känslor i början…
• I början av ruset – lite aktiverande, lite mer kreativ ? (eller en insnävning av
tankefokus…)
• Självbild – mer grandios - ökat självförtroende, minskad rädsla

Missbruk

• Nedsatt abstrakt och exekutivt tänkande
• Lättare irritabel
• Självbildsförändringar mot extremer –
självrättfärdigande vs. tomhet

Beroende

• Egocentrism – upptagenhet med drogen
• Avtrubbat känsloliv – sämre förmåga att processa social
information och känslosignaler från andra
• Craving och drogsökande
• Humörsvängningar och lättväckt aggressivitet

CANNABIS

Effekter

•
•
•
•
•

Hasch
Marijuana
Hascholja
Skunk
Spice

Gladlynthet
Ökad socialiseringsgrad
Passivitet
Slapp kroppshållning
Törst och besvärlig hosta

Missbruk

•
•
•
•
•

Ångest/oro
Förvirring
Orkeslöshet/håglöshet/amotivationssyndrom
Schizofreniforma symptom
Personlighetsförändring

Beroende

• Försämrad kognitiv funktion (sämre inlärningsförmåga,
intellektuell kapacitet, närminne, exekutiva funktioner,
simultankapacitet)
• Tankar inåtvända – personen blir alltmer introvert, ixoid
och asocial
• Risk för att utveckla schizoida symptom ökar mer än
50ggr för de som röker dagligen jämfört med de som
endast rökt ett fåtal ggr.

BENSODIAZEPINER

Effekter

•
•
•
•
•

Lugnande
Ångestdämpande – sänker oro, nervositet och ångestnivå
Kramplösande
Muskelrelaxerande , Sömngivande
Förstärker effekter av cannabis, amfetamin och opiater

Missbruk

• Vid 4-5 tabletter/dag försvinner sedativa effekten hos
personer som utvecklat tolerans – istället berusning,
upprymdhet, eufori
• Psykomotorisk oro - Hyperaktivitet/excitation
• Irritabilitet, ökad aggressivitet, rastlöshet och
impulsivitet

Beroende

Bensodiazepiner:
Diazepam
Klonazepam
Oxazepam
(Bensodiazepinliknande:
Zolpidem
Zopiklon)

• Abstinenssymptom: overklighetskänsla, påträngande
ångest/oro, darrningar, hjärtklappning, irritabilitet,
aggressivitet

OPIATER

Effekter

•
•
•
•

Smärtlindrande
Avslappnande
Rogivande
Ångestdämpande

Missbruk

• Mental avtrubbning
• Kronisk nedstämdhet
• Låg och släpig röst, slöhet, frusenhet, tröga och
långsamma rörelser
• Drogsug utvecklas

Beroende

Morfin
Heroin
Metadon
Kodein
Oxikodon
Fentanyl
Tramadol
Buprenorfin

• Snabb beroendeutveckling med ökad tolerans och
måttliga/svåra abstinensbesvär vid utsättande
• Avtrubbat känsloliv
• Fysiologisk behov minskar (matintag etc) – näringsbrist
och hjärnpåverkan
• Höga kostnader = kriminell tillvaro med de
psykologiska + sociala effekter detta innebär

CENTRALSTIMULANTIA

Effekter

•
•
•
•
•

Kortvarig eufori
Ökad vakenhet, ökad koncentration
Tankeflykt, ökad aptit, ökad sexuell lust
Stärkt självförtroende (ökat tal och tankeflöde – uppfattas distanslös och hypoman...
…följt av en långvarig dysforisk period

Missbruk

•
•
•
•

Ofta periodiskt (binge/crash)
Oro, ångest, rastlöshet
Försämrad självkontroll, psykisk labilitet
Paranoida vanföreställningar, hallucinationer

Beroende

•
•
•
•

Amfetamin
(Metamfetamin
Modafinil
Metylfenidat
Ecstasy
Khat)

Depression, affektlabilitet, aggressivitet
Avmagring
Sömnstörning och livliga, obehagliga drömmar
Kvarstående, psykosliknande reaktioner, paranoia,
panikattacker och fobier
• Efter ett tag: neurologiska förändringar

HJÄLP TILL ANHÖRIGA!
Vikten av att bevara de sociala relationerna till anhöriga som just SOCIALA, och vikten
av att inte anhörigrelationer blir behandlar-relationer.
Sedan -70 talet: Bland anndra Föräldraföreningen mot narkotika, RFHL
Sedan -80 talet: AA och NA
Nu: Att involvera anhöriga i behandling odlar tilliten mellan behandlare och anhörig.
Det gör att den beroende personen får stöttning att ta sig till behandling och dels att
den anhörige själv har möjlighet att själv få hjälp.

ATT SÖKA ANHÖRIGSTÖD OCH KUNSKAP
Anhörigstöd och anhörigföreningar:
•

Sök ord: Anhörigstöd vid missbruk och beroende i Göteborg visar länkar till anhörigstöd genom
Göteborgs stad, frivilligorganisationer och anhörigföreningar med flera

•

Sök ord: Missbruk, beroende tillsammans med substans man vill få kunskap om t.e.x.
Läkemedelshandboken, Vårdguiden 1177 är vetenskapligt granskade och tillförlitliga.

Kartläggningar och kunskapssammanställningar för Göteborg
•

Kunskapskällar´n, Göteborgs Stad, Socialresursförvaltning

Om neuropsykologiska perspektiv på narkotikamissbruk och kognitiva funktioner
• www.droginfo.com Thomas Lundqvist, leg. psykolog, docent, Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor,
Universitetssjukhuset , Lund.

Behandlingsinstitutioner: SU/Beroendekliniken och Göteborgs stads Behandlingsenheter

TACK!

