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Som psykoaktiv drog räknas varje substans som kan påverka hjärnans funktion.  
 
Vissa av drogerna brukar betecknas som narkotika. Det gäller vissa lugnande 
medel och sömnmedel (mest s k bensodiazepiner), opiater, centralstimulantia 
(ex amfetamin), kokain, hallucinogener, cannabis.  
 
Andra missbruksdroger som alkohol, lösningsmedel, nikotin och koffein 
räknas inte som narkotika, men kan ändå på flera sätt vara farligare. Legala 
droger kan vara farligare för missbrukaren och för omgivningen än icke-legala. 
Det är av politiska skäl som vissa farliga droger är tillåtna, inte av medicinska 
skäl. En omfattande historiskt etablerad användning av en drog gör att 
politikerna inte vågar förbjuda den och dessutom vill de inte förbjuda dessa 
droger eftersom de själva i stor utsträckning använder dem. I politiska 
församlingar blir det ofta ramaskrin i talarstolen så fort man yrkar på att 
alkoholrepresentation på skattebetalarnas bekostnad skall upphöra eller 
nykterhetskrav på arvoderad tid skall införas. I Sverige är det så att de legala 
drogerna alkohol och nikotin står för de stora massiva skadeverkningarna och 
samhällsekonomiska kostnaderna. 
 
Mellan 10 och 20% av alla män har tecken på alkoholism, med högst frekvens i 
tätorter. Ungefär hälften lider av alkoholism i medicinsk mening.  
Vi har då lågt räknat 300.000 manliga alkoholister, ungefär dubbelt så många 
män med alkoholproblem. Hos kvinnor är frekvensen mellan 3 och 5%. 
Alkohol- och andra drogrelaterade störningar är den största diagnosgruppen i 
psykiatrisk vård och står för nära hälften av intagningarna.  
Huvuddelen av alkoholistvården sker dock i öppen vård. Antalet intagningar på 
HvB som skötts av socialtjänsten enligt socialtjänstlagen eller LVM har 
successivt ökat under 90-talet och var 1996 hela 36.000, varav 3% med tvång. 
Hälften avsåg alkoholmissbruk, övriga narkotika och blandmissbruk.  
Den genomsnittliga vårdtiden var 4 månader.  
 
Generella drogeffekter 
I princip kan droger ge upphov till psykiska störningar på fem sätt: 
 
1. Intoxikation 
Avser den direkta förgiftningseffekten på CNS när drogen intas. Perceptionerna 
ändras och människor kan se och höra underliga saker. 
Uppmärksamheten minskas eller avleds lätt. Omdöme och tankeförmåga 
försvagas. Kontrollen av kroppens rörelser försämras, t ex blir de långsammare 
och klumpigare. Sömnen kan öka eller försvinna. De mellanmänskliga 
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reaktionerna ändras till mer sällskaplighet eller mer undandragande, mer 
aggressivitet eller impulsivitet.  
 
Symtomen på intoxikation avtar, när mängden drog i personens kropp avtar. 
Men symtomen kan kvarstå i timmar eller dagar efter det att drogen inte längre 
kan upptäckas i kroppen.  
 
Symtomen varierar med personens förväntningar, social miljö, med vilket 
preparat det är, med dosen, med hur länge preparatet använts, med personens 
tolerans och inte minst med eventuella interaktionseffekter med andra preparat 
som personen intagit, som läkemedel och psykofarmaka. Hur drogen intas avgör 
också snabbhet och styrka i symtom, t ex alkohol med eller utan mat. Intag via 
tabletter eller via injicering direkt i blodet.  
 
Toleransen för drogen kan vara medfödd och uppvisar individuella variationer. 
Den kan vara förvärvad genom konsumtion av en drog.  
Även om preparat är kemiskt olika, så förekommer s k korstolerans. T ex finns 
korstolerans mellan alkohol, lösningsmedel och lugnande medel.  
 
2. Abstinens ("withdrawal") 
För varje drog skiljer man på ruseffekter och abstinenseffekter. Varje drog har 
också positiva (euforiska) och negativa (dysforiska) effekter. Dysfori kan även 
förekomma som ruseffekt och kallas då avtändning. För vissa droger kan 
abstinensbesvär lindras genom att tillföra korstoleranta medel i avtrappande dos. 
Vid alkoholabstinens kan lugnande medel tillföras.  
Abstinensbesvär kan vara kvar dagar, veckor eller månader och kan även starta 
flera veckor efter det att personen slutat ta preparatet, därför att det under veckor 
kan finnas kvar rester av preparatet i kroppen som motverkar abstinensbesvär.  
 
Exempel på abstinensbesvär utgör huvudvärk, skakning, svettning, må dåligt, 
irritabilitet, ouppmärksamhet.  
 
3. Missbruk ("abuse") 
Vanemässig konsumtion av en drog som leder till psykiska, kroppsliga och 
sociala skador. Gäller negativa effekter i familj, arbete och skola, t ex frånvaro. 
Gäller situationer som rattfylleri och båtfylleri. Gäller ofredande och fysiskt våld 
mot andra. Omhändertagande av polisen enligt  LOB. Gripande i samband med 
bråk etc. Händelserna repeteras. En enstaka fylla och enstaka dumhet räcker inte 
för missbruksdiagnos.  
 
Missbruk kan övergå till beroende, som anses mer avancerat. En del kan länge 
missbruka en drog utan att bli beroende av den.  
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4. Beroende ("dependence") 
a) psykiskt beroende 
Psykiskt beroende eller drogsug kan bero på att drogen ger upprymdhet/eufori, 
frihet från ångest och smärta, skärpt vakenhet, drömlika fantasitillstånd eller 
behaglig avslappning. Det kan också vara en önskan om ändrad livsstil, där 
gemenskap kring droger och samvaro med likasinnade är ett centralt innehåll 
("drogkultur"). Gemensamma faktorer är rus, verklighetsflykt och stimulering.  
Psykiskt beroende uppkommer genom operant betingning. De positiva 
upplevelserna fungerar som positiva förstärkningar. Negativ förstärkning kan 
ske genom att man blir kvitt olust.  
 
b) fysiologiskt beroende 
Fysiologiskt beroende visar sig så småningom som ett förändrat reaktionssätt på 
drogen. Det centrala tecknet är abstinenssymtom. Abstinenssymtomen är i stort 
motsatta drogens direkta effekter. Exempelvis excitation efter alkohol. 
Depression, trötthet och ökat sömnbehov efter centralstimulantia och kokain. 
Fysiologiskt beroende innebär att det föreligger ändringar i de kroppsliga 
processerna till följd av drogen.  
Ett annat viktigt tecken är ökad tolerans, dvs. personen behöver allt större doser 
av drogen eller effekten av samma mängd drog minskar vid fortsatt användning.  
Det föreligger en drogbegär och misslyckade försök att skära ner. 
Mycket tid och resurser används för att komma åt drogen. 
Sociala relationer, arbete och annat ges upp på grund av drogen: står du inte ut 
med att jag tar mig ett glas så kan du gå. 
Droganvändningen fortsätter trots att personen vet att den ger fysiska eller 
psykologiska problem, t ex skadeverkan på kroppen.  
 
Samtliga missbruksdroger ger psykiskt beroende, men de visar stora olikheter 
vad gäller fysiologiskt beroende, tolerans och missbrukspotential. 
Hallucinogener och cannabis ger föga fysiologiskt beroende. Cannabis ger inte 
ökad tolerans. Bensodiazepiner kan ge fysiologiskt beroende utan 
toleransökning, s k lågdosberoende.  
 
5. Skadeverkningar 
Skadeverkningar kan kvarstå under långt tid eller resten av livet efter det att 
intoxikation och abstinens avklingat. En del skador är irreversibla, t ex 
leverskador och hjärnskador till följd av alkohol. Alkohol är den drog som 
skadar hjärnan mest och går hårt på levern. Nikotin går inte på hjärnan men går 
hårt på cirkulation och på lungorna (dubbla plus). Missbruk av opiater ger svåra 
sociala skador, men små psykiska och inga irreversibla hjärnskador. 
Skadebilden skiljer sig alltså avsevärt mellan drogerna. Det går inte att dra dem 
över en kam.  
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Det är nikotin och alkohol som dominerar bilden vad gäller dödstal och andra 
skador. 
 
Initiering av missbruk och beroende 
Den sociala miljön och tillgången på olika droger spelar en utomordentligt stor 
roll. Det är även så att rökning och alkohol i stor utsträckning utgör inkörsport 
för de andra drogerna. Ungdomar startar där och en del övergår sedan till 
lösningsmedel och narkotika. Det svenska samhället har sökt hantera alkohol så 
att tillgången begränsats genom att tillåta försäljning över viss alkoholhalt enbart 
på systembolag samt genom att tillstånd krävs för att få servera alkohol.  
 
Lugnande medel ("depressants") 
I boken räknar författaren med tre slag av s k depressants, nämligen alkohol, 
lösningsmedel och det vi i Sverige oftast kallar lugnande medel, nämligen 
bensodiazepiner och barbiturater. Alla dessa dämpar aktiviteten i centrala 
nervsystemet. Hur lugnande de är beror på dosen och den individuella 
toleransen: alltifrån avslappning till starkt försämrad funktion till att man 
somnar in eller till och med somnar in för gott vid alltför höga doser.  
 
Alkoholism 
Termen alkoholism står för både nivån missbruk och nivån beroende av alkohol. 
Med komplicerad alkoholism avses mer eller mindre bestående skadeverkningar 
av alkohol, dvs. än ännu mer avancerad nivå. 
 
Alkoholrus. Den initiala ruseffekten består av eufori och avhämmat beteende. 
Rätt snabbt övergår ruseffekten i trötthet, sömnighet och förlångsammade 
reaktioner. Ruseffekten bestäms även av personlighet, omgivning och 
förväntningar. En placebo-effekt föreligger genom själva tron på 
alkoholeffekter. Gängse mönster för berusat beteende inom en kultur är till en 
del inlärda. Personlighetsdrag demaskeras, visar sig. En del blir irritabla och 
aggressiva, andra kärvänliga osv.  
 
Bakrus/baksmälla är vanligt även vid tillfälligt alkoholbruk hos icke-
alkoholister. Det består av dysfori, depression, ångest, huvudvärk (s k 
kopparslagare), illamående, kräkningar och nedsatt arbetsförmåga. Detta brukar 
vara tydligt vid uppvaknandet dagen efter.  
 
Vid abstinens uppkommer excitationstillstånd i CNS. Vid abstinens kan 
förekomma epileptiska anfall och tre syndrom: predelirium, abstinenshallucinos 
och delirium tremens. 
 
Predelirium kommer nästan direkt och har symtomen tremor, takykardi 
(hjärtklappning, onormalt hastig puls) och svettning. Personen kan vara 
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ångestfylld, ha allmän sjukdomskänsla, dålig aptit och varierande grad av 
sömnstörning. Tillståndet varar upp till en vecka innan det klingar av men kan 
också övergå i abstinenshallucinos eller delirium tremens.  
 
Abstinenshallucinos. Här förekommer alla symtomen vid predelirium plus 
hallucinationer, vanligast syn- men även hörsel. Varar som regel 1-2 dygn. 
Abstinenshallucinos är inte samma som alkoholhallucinos som kommer under 
eller omedelbart efter akut intoxikation hos intensiva missbrukare. 
Alkoholhallucinosen uppträder utan samband med predelirium och är av 
schizofren typ med enbart hörselhallucinationer jämte hänsyftnings- och 
förföljelseidéer, dvs vanföreställningar. Vid abstinenshallucinos är personen klar 
och orienterad. 
 
Delirium tremens. Personen är oklar. Vanligen utvecklas delirium tremens ur 
predelirium eller abstinenshallucinos. De nämnda abstinenssymtomen 
förekommer i förstärkt omfattning. Tremorn är generell och kraftig och kan få 
karaktär av ryckningar eller skakningar. Hjärtfrekvensen är ökad, svettningen 
ymnig och blodtrycket förhöjt. Sömnen är helt eller nästan helt borta. 
Synhallucinationer dominerar och är ofta skräckfyllda: djävlar, hot, olyckor, 
angrepp. Illusioner kan förekomma med prickar på väggarna som tar form när 
det mörknar. Stundvis kan stämningen vara euforisk med lustfyllda 
hallucinationer - kalas, lättklädda flickor och restaurangbesök.   
Krampaktiga ställningar kan förekomma i de svåraste fallen. Förvirringen kan 
vara total. Dödlig utgång i 5% av fallen med delirium tremens.  
 
Delirium tremens har samband med konsumtionen av starksprit. Danmark har 
större alkoholkonsumtion än Sverige, men Sverige har relativt sett 10 ggr så 
många delirium tremens. Det beror på den svenska starkspritskulturen. Delirium 
tremens  kommer först efter 6-10 års missbruk av starksprit, vilket tyder på att 
toxiska cerebrala lesioner, hjärnskador, bidrar till dess uppkomst.  
 
Cerebrala komplikationer 
Nedsatt tolerans 
Förr eller senare kommer en alkoholist till en punkt då den ökande toleransen 
viker och ersätts av undernormal tolerans. Det visar sig genom ruseffekter efter 
allt mindre alkoholkonsumtion och abstinenssymtom efter mängder som man 
tidigare tålt. Den nedsatta toleransen beror på att det långvariga missbruket 
orsakat en diffus hjärnskada. Även andra skador genom infektion eller trauma på 
hjärnan kan leda till sänkt tolerans.  
 
Patologiskt rus 
Patologiskt rus kan uppkomma efter liten mängd alkohol, som normalt är 
otillräcklig för att ge berusning hos flertalet människor. Det är ett hyperaktivt 
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förvirringstillstånd som varar från några minuter till några timmar och med 
efterföljande djup sömn. Vid uppvaknandet har personen minneslucka för ruset.  
Under ruset är affekterna starka och både aggressivitet mot omgivningen och 
självdestruktivitet förekommer. Som vid andra förvirringar hör hallucinationer 
och vanföreställningar också till bilden. Tillståndet liknar ett epileptiskt anfall 
med plötslig debut, total desorientering och efterföljande djup sömn.  
Ibland kan patologiska rus uppkomma hos annars måttfulla personer i samband 
med alkoholförtäring efter tentamen eller annan psykisk anspänning. 
Patologiskt rus är indikation på hjärnskadeutredning. Återfallsrisk föreligger vid 
ny alkoholförtäring. I motsats till vanliga rus är det man företar sig under 
patologiskt rus inte straffbart.  
 
Blackout 
Blackout är en minneslucka för några timmar av drogpåverkat tillstånd.  
Blackout har minnesluckan gemensam med patologiskt rus, men vid blackout är 
man ytligt sett inte särskilt påverkad. Man kan delta i socialt umgänge och själv 
ta sig hem, men man har en total minneslucka för allt som hänt. Blackout 
kommer sent i missbrukskarriären, men kan förekomma även hos icke-
alkoholister. Blackout beror på att alkoholisten har en förmåga att hålla sig 
vaken vid en alkoholkoncentration som slår ut minnesfunktionerna.  
 
En del andra minnesfenomen är inte blackout i psykiatrisk mening. Om man 
druckit till gränsen av medvetslöshet räknas det inte som blackout att man inte 
minns. Dunkelt minne av påverkat tillstånd är vanligt men räknas inte som 
blackout, kan kallas greyout. Selektiv glömska och förnekande av sådant man 
inte vill kännas vid är inte blackout utan förnekande.  
 
Paranoisk psykos 
Kan förekomma och typiskt för alkoholism är svartsjukeparanoia som 
uppkommer ur en kombination av psykogena och toxiska faktorer. 
 
Alkoholdemens 
Demens hos alkoholister är fyra gånger vanligare än i motsvarande åldrar i 
befolkningen. Skrytsamhet, nedsatt omdöme, sämre minne, 
personlighetsförändringar, bagatelliserande, trötthet, låg vitalitet, oförmåga att 
klara sig socialt m m.  
Det uppkommer atrofi, framför allt i frontalloberna men även generellt i  
hjärnan. Ibland kan dock demens föregå och vara orsak till alkoholism i stället 
för tvärtom. En torftig, stimulusfattig psykosocial miljö kan också bidra till 
demens. Demens kan sägas ha en multifaktoriell genes.  
Alkoholdemens är delvis reversibel. Alkohol drabbar den vita substansen som 
innehåller utskott från nervcellerna och dessa kan växa ut igen och återställa 
förbindelsen mellan nervcellerna.  
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Wernicke-Korsakovs syndrom 
En följd av månader till år av kontinuerligt, inte nödvändigtvis intensivt 
missbruk, då alkohol täcker kaloribehovet och vitamin B1 (tiamin)-brist 
uppkommer. Påträffas oftast vid obduktioner - de flesta upptäcks inte i livet och 
avsevärd underdiagnostik föreligger. Syndromet kan uppkomma även vid annan 
näringsbrist, t ex hungerstrejk, intensiva kräkningar. Vitamin B1 används vid 
behandling. 
 
Wernickes encefalopati utgör det akuta stadiet med reversibla skador, medan 
Korsakovs manesi är ett kroniskt resttillstånd med icke reversibla skador. 
Wernickefasen utmärks av mental förvirring. Korsakovfasen utmärks av att 
skador föreligger på det limbiska systemet. Detta ger axial amnesi, dvs nedsatt 
förmåga att lära in. En person med axial amnesi har sitt gamla minnesförråd men 
kan inte lära sig något nytt. Sannolikt föreligger axial amnesi redan under 
Wernicke-fasen. Den typiska minnesstörningen utmärks av fyra drag: 
1. anterograd amnesi 
2. retrograd amnesi som ofta går längre bakåt än till syndromets debut 
3. brist på insikt om dåligt minne och ingen förlägenhet över att inte kunna svara 
4. konfabulation, dvs minnesluckorna fylls ut med uppdiktat material.  
Konfabulation behöver dock inte ingå.  
Ett spektrum av kroppsliga symtom tillkommer.  
 
Depression och självmord 
När doserna ökas framträder en depressiv verkan som kan nå ett avsevärt djup, t 
ex med självanklagelser och känslor av hopplöshet och meningslöshet.  
Omkring 6-10% av alkoholisterna dör i självmord, ofta när en personlig relation 
brutits.  
 
Kroppsliga komplikationer 
Det förekommer många kroppsliga komplikationer utöver hjärnskador. 
Levercirros förekommer i 10-60% av alkoholistmaterial. Det är intressant att 
cirrosfrekvensen är högre i socialgrupp 1 än i socialgrupp 3, medan 
omhändertagande och åtgärder från socialnämnden sker mest i socialgrupp 3. 
Kvinnor har mer levercirroser än män. I båda fallen kan förklaringen vara ett 
mer kontinuerligt och odramatiskt dryckesmönster. Socialgrupp 3 utmärks mer 
av kraftig berusning vid veckoslut och uppehåll övriga dagar.  
Risknivån för levercirros anses ligga vid en halv flaska lättvin per dag.  
 
Akut pankreatit (akut bukspottkörtelinflammation) beror i de flesta fall på 
alkoholism. Den akuta dödligheten är 10%.  
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Kriminalitet 
En stor mängd brott har ofta samband med alkoholberusning, t ex trafikbrott,  
våldsbrott, sexualbrott, stöld.  
 
Hemlöshet 
I hela landet finns omkring 10.000 hemlösa personer med mer än hälften i de tre 
storstäderna. Omkring 2/3 är missbrukare, främst av alkohol som ofta 
kombineras med sömnmedel, lugnande medel och narkotika. Det hela är en 
misär som samhället visat sig kraftlöst att ta tag i. Man skulle t ex kunna 
tillhandahålla resurser åt de organisationer som redan arbetar med dessa 
grupper. Antagligen vill de flesta inte ha med myndigheter att göra.  
 
Omhändertagande vid berusning och vårdmöjligheter 
Berusning i sig är inte straffbar, men det finns en lag för omhändertagande av 
berusade personer (LOB), som innebär att en berusad får omhändertas av polis 
om han vistas på allmän plats och är så berusad att är ur stånd att ta vård om sig 
själv eller eljest utgör en fara för sig själv eller någon annan.  
Omhändertagandet rapporteras till socialnämnden och införs i körkortsregistret. 
Vid mycket långt gånget livshotande missbruk kan tvångsomhändertagande för 
vård enligt LVM tillgripas av socialnämnden.  
Många som vill ha och skulle behöva frivillig vård på behandlingshem har inte 
kunnat få det sedan många år tillbaka av kommunalekonomiska skäl.  
Vårdresurserna är starkt otillräckliga i förhållande till alkoholismens närmast 
epidemiska utbredning. EU:s regler leder sannolikt till ökande problem.  
 
 
Lösningsmedel (inhalants= med. inhalationsmedel; inandningsmedel) 
Inandning av lösningsmedel har länge förekommit bland barn och tonåringar, 
mest i gängsammanhang. År 1997 uppgav 10% av pojkarna och 7% av flickorna 
i årskurs 9 att de sniffat. Debuten sker i 9-15 års-åldern och sniffningen slutar i 
allmänhet i och med att gängen upplöses vid 18 års ålder. Lösningsmedel får 
inte försäljas till den som är under 18 år, men i praktiken 
är de lätta att komma över.  
Flertalet är enstaka sniffningar, men en del sniffar regelbundet. Visst samband 
med skolk från skolan och rymning föreligger. Sniffning i ensamhet tyder på 
allvarligare psykisk störning än sniffning i gäng. De medel som används 
innehåller olika slag av kolväten som är flyktiga.  
Thinnersorter, trikloretylen samt solution och andra limsorter är mest populära. 
Sprayer och sprayfärger förekommer. Butan- och propangas som finns i  
cigarettändare förekommer. 
  
Inandningen kan ske direkt från burkar eller flaskor. Den kan också ske genom 
att dränka in trasor som hålls framför mun och näsa eller genom att placera 
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medlet i plastpåsar som placeras över näsa och mun. Kemikalierna når lungor, 
blodomlopp och hjärna snabbt.  
 
Ruset är av psykotisk valör med orealistisk självöverskattning och 
omnipotensupplevelse, där man t ex försöker flyga eller angripa lokomotiv med 
knytnävarna. Lösningsmedels effekt har viss likhet med LSD och andra 
hallucinogener. Dessutom uppkommer hallucinationer för hörsel och syn med 
livliga färger och eld, smältande metall, vulkaner eller lavaströmmar. Delirium 
tremens kan uppträda som abstinensfenomen. Alkoholtoleransen kan bli nedsatt. 
 
Sniffning är utomordentligt farligt och kan ge hjärnskada och invärtes skador på 
lever och njurar samt leda till s k "sudden sniffing death". Denna uppkommer 
genom att hjärtat påverkas akut eller genom  syrebrist. En genomgång av 69 
dödsfall visade att det i de flesta fall var frågan om enstaka nyfikenhets- eller 
okynnighetssniffning vid plötslig död, behövs ingen långvarig sniffningskarriär. 
Andra dödsorsaker var självmord, bil-, drunknings- och brandolyckor. 
Illusionerna kan leda till livsfarliga handlingar. Medlen är brandfarliga.  
 
Det är naturligtvis viktigt att upplysa ungdomar om medlens extrema farlighet.  
 
Beroende av lugnande medel och sömnmedel 
En del av dessa medel är beroendeskapande. Bensodiazepinerna svarar för 
hälften av förskrivningarna och är beroendeframkallande. Nästan allt 
bensodiazepinberoende är iatrogent, dvs. skadan åstadkoms genom läkares 
förskrivning. Kan förebyggas genom att använda andra lösningar och andra 
medel.  
 
Intoxikationssymtomen är inte särskilt dramatiska utan rätt diskreta symtom i 
form av känslonivellering, allmän förlångsamning, fumlighet och 
minnessvårigheter. En viss aggressivitet kan förekomma. Uppmärksamhet och 
motorik försämras redan efter kort tids användning. Tillägg av alkohol 
potentierar och kan leda till starka symtom i form av sänkt medvetande m.m. 
I värsta fall kan alkohol ge dödlig utgång. Efter längre tids användning kan rätt 
besvärande abstinenssymtom uppstå när medlet avvecklas. Abstinensen kan visa 
sig genom ökning av den ursprungliga ångesten och sömnstörningen samt 
genom nytillkomna symtom, t ex obehagliga perceptuella illusioner som att golv 
och tak lutar och väggarna vaggar fram och tillbaka och möblerna rör sig. Även 
överkänslighet för ljud, ljus, lukter och beröring kan utvecklas. Smärtor i 
huvudet, skakningar och overklighetskänslor kan uppträda. Det kan dock vara 
svårt att avgöra om ångest vid utsättning av preparatet utgör återfalls- eller 
abstinenseffekt.  
 
I överdos kan preparaten vara extremt farliga eller leda till döden.  
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Stimulerande medel ("stimulants") 
Detta är droger som aktiverar centrala nervsystemet och skapar känslor av 
energi, styrka, välbefinnande, minskat sömnbehov och minskad aptit. 
De dominerande preparaten är kokain, amfetamin, nikotin och koffein.  
 
Kokain 
Detta används mycket av indianerna i Sydamerika, där man tuggar kokaplantans 
blad. I Sverige verkar det mest användas av vissa grupper i storstädernas 
nöjesliv.  
Kokain intas vanligen genom näsan, snortas, men kan också rökas (kristalliserat 
kokain, s k "crack") eller injiceras. Rökning och intravenös tillförsel ger 
intensivare eufori och ökar risken för utveckling av beroende.  
Med tilltagande varaktighet hos missbruket förbyts den euforiska effekten först 
mot dysfori och senare ett paranoiskt syndrom och oklarhet med epileptiska 
anfall. Synillusioner och synhallucinationer förekommer. Även 
känselhallucinationer i form av intensiv klåda.  
 
Halveringstiden av kokain i blodet är ungefär en timme, varför euforin är kort 
och vill man ha kvar euforin måste drog tillföras flera gånger i timmen.  
Ett ihållande missbruk kan hålla på någon eller på sin höjd några veckor och 
med minimal sömn och föda slutar det med en kollaps på grund av utmattning 
eller då kokainet tar slut. Tillståndet hävs inom någon vecka, men under 
ytterligare 6-18 veckor kvarstår abstinens i form av energilöshet, initiativbrist 
och lustlöshet. Kokainbegäret är lättväckt och återfallen frekventa. På grund av 
den starka  stimuleringen av CNS  är skillnaden mellan missbruksdos och dödlig 
dos liten. Risken för död i akut intoxikation är hög. En snabb destruktiv 
utveckling sker med likgiltighet för familj, vänner och arbete och ett följande 
ekonomiskt och socialt förfall. Sexualiteten stimuleras i början men snart 
föredras kokainkickar framför orgasmer. Efter hand avtar det sexuella intresset 
för att till slut upphöra. Mer eller mindre långvariga hallucinatoriska och 
paranoiska syndrom kan bestå.  
 
För kokainmissbrukande gravida kvinnor förekommer ofta missfall och för tidig 
födsel. Barnen kan få hjärnblödning på fosterstadiet och födas med förlamning 
och anfallsbenägenhet. Ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Upp till två års 
ålder förblir flertalet barn irritabla, ljud- och ljuskänsliga och tremorösa, ökar 
långsamt i vikt och släpar i övrigt efter i utvecklingen.  
 
Amfetamin 
Det finns fler s k centralstimulantia, men amfetamin dominerar missbruket.  



 11

Det har tidigare använts som avmagringsmedel, men har liksom många andra 
avmagringsmedel en beroendeframkallande effekt. Ottosson varnar för 
avmagringsmedel som påstås inte ha sådan effekt.  
 
Amfetamin som läkemedel får bara förskrivas efter särskilt tillstånd från 
Läkemedelsverket vid t ex narkolepsi och hyperkinetiska syndrom hos barn och 
vuxna. Amfetamin är lätt att tillverka illegalt och införs även illegalt. Det kan på 
sina håll köpas receptfritt utomlands. Intas i form av tabletter eller injiceras 
intravenöst.  
 
Ruset består av en kort euforisk och lång dysforisk effekt. Euforin är präglad av 
aktivitet och kontaktbehov. Euforin beror på förstärkta upplevelser inom flera 
områden. vakenhet, tankeskärpa, välbefinnande, energi, självkänsla, libido, 
orgastisk potens och alla känslor i mänskligt umgänge. Ångest och hämningar 
minskar. Oöverlagda rån och dråp kan förekomma.  
Missbruket kan ske i intensiva perioder på 1-3 veckor med flera injektioner per 
dygn. Dysfori börjar efter 3-5 timmar och för att undvika den intas ofta 
bensodiazepiner eller alkohol, vilket kan leda vidare till blandmissbruk.  
Amfetaminpsykos kan uppkomma efter stor dos eller kort tids missbruk, men 
kommer vanligen efter långvarigt missbruk. Amfetaminpsykosen är ett 
paranoiskt syndrom eller ett schizofrent syndrom av paranoid typ. Båda 
syndromen är präglade av skräck: man ser och hör sina förföljare och beteendet 
är präglat av flykt eller försvar.  
Vid missbruk under graviditet drabbas barnen. Barnen blir ofta för tidigt födda, 
dödligheten vid förlossning är 7,5% mot 1% för barnen i stort. Förekomsten av 
missbildningar är 5,6% mot 1-2% bland nyfödda barn i allmänhet.  
 
Det påpekas i boken att amfetamin används för att svara upp mot arbetslivets 
krav och att det t o m förekommer att arbetsgivare tillhandahåller amfetamin. 
Förhoppningsvis inte i Sverige.  
 
Nikotin (cigaretter o snus) 
Detta är ett ämne som finns i tobak. Tobak förekommer främst i cigaretter, men i 
Sverige intas mycket nikotin i form av munsnus.  
Rökningens skadeverkningar i form av lungcancer, hjärt-kärl-sjukdomar och 
cirkulationsrubbningar är väl belagda. I Sverige kräver rökningen flest döda av 
alla droger med ca 10-20.000 dödsfall per år. Enligt boken uppkommer 19% av 
dödsfallen i USA genom rökning. Det rör sig om en epidemisk, massmördande 
drog som av politiska skäl är helt legal. Rökningen får även en direkt 
skadeverkan på andra människor i form av passiv rökning, vilken visats ha lett 
till dödsfall och till omfattande sjuklighet i andningsvägarna hos barn till rökare. 
Barnen drabbas både under graviditeten i form av lägre födelsevikt och efteråt. 
Liksom för övriga droger så uppkommer stora samhällsekonomiska kostnader 
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för vård och arbetstidsbortfall även för icke-rökare. Det är märkligt hur man på 
många arbetsplatser tolererar att rökarna röker bort en del av arbetstiden och 
ändå får samma lön som övriga.  
 
Sverige har västvärldens högsta konsumtion av munsnus med 0,7 kg per person 
och år, vilket ju inte är jämnt fördelat. Detta bruk av munsnus uppstod omkring 
år 1800 efter att det tidigare förekommit konsumtion av torrt snus i näsan.  
Skadeverkningarna av snus är mer begränsade än för cigaretter. Ökad risk för 
munhålecancer, magbesvär, tandlossningssjukdom och cirkulationsstörning i 
fingrarna föreligger. En social effekt förekommer så tillvida att omgivningen lätt 
uppfattar snushanteringen som äcklig, speciellt när snusarna  beter sig äckligt.  
 
Nikotin är en aktiverande drog, som ökar fysiologisk arousal på ett sätt som 
förbereder kroppen för fight and flight-situationer. Det är fel att rökning är 
avslappnande, men för personer som är nikotinberoende så minskar den 
spänningen och irritabiliteten under abstinensen mellan cigaretterna.  
Abstinenssymtomen kan vara ganska besvärande. Rökare känner sig 
deprimerade, irritabla, arga, oroliga, frustrerade, rastlösa och hungriga samt har 
svårt att koncentrera sig och vill desperat ha en cigarett, varvid symtomen 
försvinner. Det är inte lätt att sluta p g a abstinenssymtomen.  
Nikotin ger dock inte som en del andra droger dramatiska effekter varken vid 
rökning eller vid abstinens och har en mildare och mer smygande framtoning. 
Samtidigt ger den de högsta dödstalen.  
 
En hård kamp har i Sverige och på andra håll sedan årtionden förts för att 
minska rökningen. Denna har delvis lyckats och varningstexter är idag vanliga. 
Samtidigt kämpar tobaksbolagen desperat för att behålla marknadsandelar för 
världens mest dödsbringande drog sett ur kvantitativ synpunkt. Den dödar 
smygande under lång tid.  
 
Koffein 
Koffein förekommer främst i kaffe, men även i te, vissa drycker, choklad och i 
vissa receptfria smärtstillande preparat typ Treo, Magnecyl-Koffein, eller Bamyl 
koffein. De båda sista finns även utan koffein.  
Bruket av kaffe är mycket utbrett i t ex USA och Sverige.  
Koffein stimulerar CNS och ökar nivåerna av neurotransmittorer som dopamin, 
norepinefrin och serotonin. Koffein ökar metabolism, kroppstemperatur och 
blodtryck. 
 
Hos en del människor kan symtom uppkomma redan vid ett par koppar om 
dagen och även med en kopp om dagen. Vid t ex 10 koppar om dagen kan ännu 
mer besvärande symtom uppkomma. Exempel på symtom utgör rastlöshet, 
nervositet, irritabilitet, ångest, sömnstörningar och darrningar. Hjärtfrekvensen 
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påverkas och hjärtslagen kan bli oregelbundna. Även andningen kan störas. 
Personens fungerande kan bli nedsatt. Abstinenssymtomen är inte alltför 
allvarliga och utgörs av sådant som huvudvärk, trötthet och oro. 
Många människor verkar inte ha insett att de fått symtom av kaffedrickning, t ex 
sömnlöshet. De kan t ex ta sömnmedel för att motverka detta i stället för att sluta 
med kaffet.  
 
Det föreligger ett starkt socialt tryck att dricka kaffe, inte minst i vissa yrken och 
på fikapauser. Det tillhör de sociala ritualerna och det anses ibland nästan att det 
är något fel på den som inte vill ha kaffe. Det kan ju anmärkas att man inte 
behöver dricka upp. Man kan t ex smutta på det och sedan diskret lämna kvar 
eller hälla ut rasket i vasken, när pausen är över. Det finns också kaffesurrogat 
utan koffein.  
 
Opiater 
En del av preparaten kommer från råopium, medan andra halv- eller 
helsyntetiska. De dominerande preparaten är morfin och heroin.  
Opiater kan snortas, rökas eller injiceras.  
 
Morfin har använts som smärtstillande medel och även heroin har använts 
medicinskt. En opiatinjektion ger en snabb eufori, personen blir "hög", och den 
varar ungefär 15 minuter. Kicken är av orgiastisk karaktär, påminner om en 
sexuell orgasm. Ruset går över i ett tillstånd av relativ psykisk balans. Denna 
period utnyttjas till att skaffa mera heroin, innan abstinensdysforin sätter in 
redan efter 3-4 timmar. Stark intoxikation kan påverka andningen och hjärt-
kärlsystemet så att personen dör. Omfattande abstinenssymtom av typen dysfori, 
trötthet, ångest, irritation och agitation förekommer. Den akuta abstinensen når 
maximum efter två dygn och klingar av under 2-4 veckor men det tar mycket 
längre tid att återhämta sig helt från ett missbruk. 
Betingad abstinens eller pseudoabstinens kan förekomma. Om personen stöter 
på tidigare missbrukssituationer, t ex en påverkad person, en langare eller tal om 
droger så kan ett drogsug uppkomma med risk för återfall. 
Det behöver alltså inte alltid vara så lämpligt att prata med en missbrukare om 
vad han varit med om.  
 
Alkohol, rökning, cannabis och en del andra lugnande eller stimulerande droger 
utgör inkörsport till opiatmissbruk. En typisk startålder är de sena tonåren. 
Prostitution, stölder, rån och andra brott används för att finansiera missbruket 
och många i omgivningen kommer därför att beröras starkt negativt. 
Heroinmissbrukarna delar ofta injektionsnålar, uppträder desperat vid abstinens 
och har en HIV-frekvens på så där 60% och genom främst prostitution sprids 
HIV från denna grupp. Missbruket hålls igång med intäkter från prostitution 
samtidigt som prostitution kan uthärdas med hjälp av heroinets dövande effekt. 
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Ungefär hälften dör i anslutning till injektion och resten i följder av missbruket: 
olycksfall, självmord eller mord.  
 
Barn till kvinnor som missbrukat heroin under graviditeten har visat bestående 
negativa effekter i form av tillväxthämning, beteendeavvikelser och störningar i 
inlärning och perception.  
 
Det finns ett svagare preparat, metadon, som ger en som det anses obetydlig 
eufori och som håller abstinenssymtomen bort och möjliggör rehabilitering. 
Detta har använts i i stora program i bland annat Sverige sedan 1966. Helst vill 
man att metadonet avvecklas för den enskilde efterhand. Dödligheten är 7,2% 
per år utan metadonbehandling och 1,4% med metadonbehandling. 
Det är långtifrån alla som fullföljer behandlingen.  
Man har även prövat sprutbytesprogram, där missbrukare förses med sterila 
sprutor och kanyler. 
Båda metoderna anses kontroversiella, har kritiserats för att vara 
uppgivenhetsmetoder. Samtidigt har de räddat nergångna människor till livet. 
 
Hallucinogener 
Till denna grupp räknas ett flertal droger med LSD (lysergsyradietylamid) som 
den mest omtalade och sporadiskt förekommande i Sverige. Andra preparat är 
PCP (fencyklidin, "angel dust"), ecstasy, DOB ("golden eagle", "flatliners") och 
GHB (gammahydroxybutyrat) samt peyote.  
Dessa preparat utmärks av perceptuella förändringar även vid små doser och det 
anses inte föreligga markanta abstinenssymtom. Men de är ändå farliga.  
Preparaten har ansetts ha en psykedelisk, dvs medvetenhetsvidgande, effekt 
inom drogideologin.  
Ett av symtomen är synestesi, dvs. överflöde från ett sinnesområde till ett annat. 
T ex att höra färger eller se ljud. Gränserna mellan en själv och omgivningen 
försvinner. Känsligheten för konst, musik och känslor kan uppfattas som ökad. 
 
Rusen får ofta en psykotisk valör och kännetecknas av eufori, omnipotenskänsla 
och illusioner eller hallucinationer. På grund av det intensiva ruset blir 
missbruket episodiskt och ofta begränsat till veckoslut. Återtrippar/flashbacks av 
samma psykotiska valör kan förekomma lång tid efteråt. På sikt kan kroniska 
amnesisymtom eller hallucinatoriska syndrom utveckla sig. Ibland föreligger en 
autistisk prägel.  
PCP ger en modellpsykos som mest liknar schizofreni.  
DOB är en av de farligaste festdrogerna med ett rus som varar upp till 20 
timmar. Då den inte verkar förrän efter ett par timmar kan en person ta 
ytterligare en dos och dö. GHB ger en allmänt stimulerande och sexuellt 
stimulerande effekt följd av dåsighet och i svåra fall koma. Flera dödsfall har 
förekommit.  
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Liksom andra droger så leder dessa droger lätt till att familjeliv, arbetsliv och 
studier förstörs. Drogerna kan ge paranoia och aggressivt beteende som förstör 
sociala relationer. Drogerna kan även användas i olämpliga situationer som 
bilkörning. Kroppsliga effekter som svåra andningsproblem, amnesi, ändrad 
kroppstemperatur och koma kan inträffa.  
 
Dessa droger har kulturellt samband med den tidigare hippiekulturen på 1960-
talet, yuppie-kulturen (young urban professionals) på 1980-talet och med rave 
party-kulturen, där droger av detta slag beslagtagits.  
 
Cannabis 
Cannabis utgör en samlade beteckning på preparat från Cannabis sativa = indisk 
hampa. Ett av de viktigaste ämnena i växten är THC = tetrahydrocannabinol. 
Detta ämne ingår i marijuana (torkade blommor och toppskott) och i hasch 
(harts från växtens körtelhår).  
 
Cannabis intas vanligen genom rökning. Den psykiska effekten betingas av 
kemisk påverkan, av personlighet och av förväntn.ingar och miljö. Det har 
anmärkts att effekterna blir mindre i laboratoriemiljö än i en drogmiljö.  
Flera effekter uppkommer: 
1. affektiva symtom: mest eufori men även dysfori eller ångest. Ibland kan 
ångest förekomma i intervall under flera veckor efter en kraftig intoxikation - s k 
återtrippar/flash backs. Dessa beror dels på drogens långa halveringstid i 
vävnaderna (en vecka) och dels på samma typ av pseudoabstinens som vid 
opiatmissbruk, dvs. symtomen är betingade till vissa stimuli kring 
droganvändning.  
2. perceptionsstörningar, dvs. miljön kan upplevas annorlunda - som skönare 
eller mer skrämmande. Kroppen kan kännas tyngdlös och tiden kan upplevas stå 
stilla.  
3. avhämning: en blyg person kan släppa fram känslor av gemenskap eller få 
aggressiva genombrott 
4. kognitiva störningar: uppmärksamhet och minne försämras vid kroniskt 
missbruk 
5. störning av medvetandet: vid stark påverkan suddas gränsen ut mellan jaget 
och omvärlden 
6. bakrus: liknar alkoholbakrus med huvudvärk och trötthet, minnesstörningar 
förekommer 
7. paranoisk cannabispsykos med vanföreställningar och hallucinationer kan 
uppkomma. Går vanligen över inom 1-5 veckor. 
8. amotivationssyndrom kan uppkomma vid långvarigt missbruk: 
personlighetsförändring som kännetecknas av passivitet, indolens, krympt 
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intressesfär, motorisk slapphet, nedsatt sexualitet och socialt stillastående eller 
tillbakagång. Tillståndet beror på kronisk förgiftning och är reversibelt.  
9. storkonsumenter av cannabis har en sex gånger högre risk att få schizofreni än 
icke-konsumenter. Troligen utlöser cannabis i en del fall schizofreni hos 
disponerade personer. 
10. ökad lungcancerrisk som vid annan rökning 
11. fosterutvecklingen hämmas om mödrar missbrukar cannabis under 
graviditeten 
 
Anabola steroider 
Detta är testosteronliknande preparat som är förbjudna för försäljning och 
innehav sedan 1992. De har använts för doping inom idrottsvärlden, men spritt 
sig till ett missbruk bland yngre män. 
 
Kroppsfixering och kroppsbyggnad är i mycket unga mäns motsvarighet till 
unga kvinnors anorexia nervosa. I stället för slankhet eftersträvas här att man 
skall bli större och starkare, en "megarexi". Bakgrunden är ofta likartade i form 
av ett dåligt självförtroende som tar sig uttryck i missnöje med en spinkig kropp.  
 
Steroidmissbruket ger till en början lustkänslor och ökad självkänsla samtidigt 
som träningen ger en snabb muskeluppbyggnad. Försämrat omdöme, ökad 
kroppsfixering och abstinensbesvär vid uppehåll leder till att doserna ökar och 
missbruket fortgår. Könsdriften ökar i början men sedan följer impotens.  
 
De psykiska biverkningarna är mycket besvärande: stämningsändringar, 
affektlabilitet, minnes- och koncentrationssvårigheter, i svåra fall förvirring. 
Stökighet, lynnighet, irritabilitet, brist på behärskning, aggressivitet och 
genombrott av impulsivt våldsbeteende. Ibland kommer svåra våldsbrott med t 
ex dråp.  
 
Abstinensen kan vara svår och kräva inläggning på psykiatrisk klinik. Det kan 
dröja ett halvt år innan testosteronproduktionen återkommer och perioden 
präglas av kraftlöshet och depression. Långtidseffekterna är till stor del okända 
men kan vara allvarliga. 
 
Sockermissbruk  
Förekommer och inte bara ”godis” utan många livsmedel innehåller onödigt 
mycket socker för att smaka bättre eller göra oss beroende som konsumenter.  
 
Orsaker 
Överlag spelar kulturella, pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer 
mycket stor roll för tillgång, spridning, användning och effekter av drogerna. 
Hänsynslösa och cyniska ekonomiska aktörers vinstintressen och hur enskilda 
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stater svarar på drogspridningen spelar mycket stor roll för utvecklingen av 
drogmissbruk. En mycket viktig faktor är vad barn och unga får lära sig av sina 
föräldrar och i sina kamratgrupper. Barn gör som föräldrarna gör, inte som 
föräldrarna säger att de skall göra. Drogbeteende ärvs socialt. Det har påvisats 
björnstarka samband mellan föräldrars alkoholvanor och barnens 
alkoholkonsumtion. Vad varje förälder bör veta är att alkohol och rökning utgör 
inkörsportar till mer avancerade droger.  
 
Behandling 
Droginformationsprogram kan användas för att förebygga. Dessa borde även 
riktas mot föräldrarna i ett tidigt skede. Programmen måste mer fokusera på 
alkohol och rökning som utgör inkörsportar och inte begränsas till narkotika, 
som utgör en senare fas.  
 
En mycket viktig faktor är att visa upp och erbjuda alternativa livsstilar till 
droganvändning och drogmissbruk. Att ändra mentaliteten så att droger är ute.  
 
Medicinska åtgärder vidtas, där andra droger kan vara aktuella för att t ex häva 
abstinenssymtom och ersätta de skadliga droger som använts.  
 
Betingningsmetoder har använts, där drogen förknippas med obehag.  
 
Kognitiv metodik kan användas för att hjälpa människor identifiera tankar och 
situationer som styr fram missbruk. Kunskap  om negativa effekter ges. 
 
Gentemot alkohol har olika organisationer som AA och olika 
behandlingsprogram som Minnesota-metoden skapats.  
 
Vanliga former av vård i Sverige är poliklinisk vård med t ex antabus och andra 
förskrivningar. Andra har privatläkare.  
 
En mindre del av människor med drogproblem läggs in på behandlingshem eller 
kliniker för dygnet-runt-vård. I vissa fall förekommer miljöterapi. 
 
Arbetsprojekt i kommuner har varit ett sätt att arbeta med människor med bland 
annat alkoholproblem, men även vissa andra problem.  
 
På arbetsplatser och i skolor arbetar man ibland med tidig upptäckt av att 
personer har drogproblem. Då kan åtgärder sättas in innan det gått så långt.  
 
Inom individuell psykoterapi har man i ringa utsträckning arbetat med 
människor med drogproblem och det är ingen grupp som intresserat 
psykoanalytikerna särskilt mycket. Drogmissbrukare kan ofta inte betraktas som 
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YAVIS-människor (Young, Attractive, Verbal, Intelligent, Successful) - den 
bekväma grupp som terapeuter oftast vill ha och i stor utsträckning ägnar sig åt. 
Drogmissbrukare är även svåra att behandla, då de återfaller och ofta har svårt 
med tidsöverenskommelser.  
 
Vårdlagar 
LVM = lagen om vård av missbrukare, kan användas för 
tvångsomhändertagande av missbrukare om de till följd av missbruk av alkohol, 
narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt 
missbruk. De skall utsätta sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara, löpa 
uppenbar risk att förstöra sitt liv eller befaras komma att skada sig själv eller 
någon närstående. 
 
LVU = lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, medger tvångsvård 
för unga missbrukare om det föreligger fara för deras hälsa och utveckling 
 
LPT = lagen om psykiatrisk tvångsvård kan i vissa fall användas för tvångsvård 
av psykiskt sjuka missbrukare 
 
--- 
 
 
  


