


Konferens 
Missbruk/beroende

Karlstad 8 oktober 2019



Centrum för klinisk forskning
Uppsala universitet, Centrallasarettet Västerås

Kent W. Nilsson

Arv & Miljö

Samsjuklighet och behandlingsprognos 
för ungdomar med psykisk ohälsa och 

missbruk



• Hur ser prognosen ut för missbrukande ungdomar, på 
kort och på lång sikt?

• Anna, Hanna och Johanna, missbruk i generation 
efter generation.

• Missbruk och psykisk ohälsa – Vilka samband finns i 
svenska och utländska studier?

• Finns det skillnader mellan flickor och pojkar när det 
gäller missbruk?

• Vad är arv och vad är miljö i förhållande till missbruk?



Missbruk bland ungdomar är 

svårt att förebygga och än 

svårare att behandla 
– Vad säger dagens forskning?
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MEN!!!



De bråkar 

och ställer 

till det för 

sig..



De stjäl och 

vandaliserar



Ungdomar partajar, ofta med alkohol 

och ibland droger…



Ibland blir det för mycket…



Alkoholen får oönskade konsekvenser…



Många ungdomar mår 

dåligt och blir deprimerade



Samsjuklighet drogmissbruk och psykiatriska 
tillstånd bland ungdomar

▪ Depressioner 15-25%

▪ Ångestsyndrom & PTSD 15-25%

▪Uppförandestörningar 60-80%

▪ AD/HD 30-
50%

▪ Bipolära sjukdomar 10-15%

▪ Svårt att hitta drogberoende ungdomar 
utan psykiatrisk samsjuklighet (NIH online)



“Getting the phenotype right”: är
mycket viktigt om man vill försöka
förstå, förklara och förändra…..

(Hodgins et. al., 2009). 



“ Prospektiva, låntidsstudier visar att ca 5% 

av män uppvisar anticociala beteenden i 

barndomen som fortsätter att vara stabila 

genom vuxenlivet” 

(Moffit 1993, Bongers et. al., 2008, Farrington & West 1993, Fergusson et. 

al., 2005, Kratzer & Hodgins 1999, Loeber et al 2003, Moffit & Caspi 2001). 



“Dessa män står för mellan 50% till 71% 

av alla våldsbrott…” 

(Hodgins 1994, Moffit 2006). 



Svenska data från en 30-årig 
långtidsregisterstudie 

Kvinnor Män

Populationen Kliniken Populationen Kliniken

Missbruk + 
kriminalitet

2,2% 28,8% 9,4% 40,5%

Missbruk + 
kriminalitet + fysisk 
sjuklighet

0,9% 24,7% 5,3% 27,2%

Missbruk + psykisk 
sjuklighet

0,9% 13,5% 1,8% 13,6%

Missbruk + psykisk 
sjuklighet + 
kriminalitet

0,6% 10,9% 1,5% 13,0%

Larm, Hodgins, Tengström & Larsson 2012

Hodgins, Larm, Molero-Samuleson, Tengström, Larsson 2009



Svenska data från missbrukande ungdomar

• Ökad risk för negativa utfall fram till 50 års ålder

• Även om man bara tagits för en ”fylla”

• Högre risk för kvinnor än män

• Speciellt för; tidig död, drogmissbruk och kriminalitet

• Fortsatt missbruk i vuxen ålder förklarade inte riskökningen för;

• Död

• Fysisk sjuklighet

• Psykisk sjuklighet

• Kriminalitet

• Fattigdom



Svenska data från missbrukande ungdomar

• Ju allvarligare missbruk eller avvikande beteende på kliniken, desto sämre utfall

• Ju allvarligare missbruk eller avvikande beteende på kliniken, desto intensivare 
och längre behandling

• Riskökningen kan inte förklaras med faktorer som uppstått efter 21 år ålder….

• Livslinjen styrs förmodligen av faktorer som påverkar tidigt i livet……..



Nya 5-års uppföljningar av 

missbrukande ungdomar
I samarbete med Prof. Sheilagh Hodgins

A 5-year follow-up study of adolescents who sought treatment 
for substance misuse in Sweden. 

Hodgins, S., Lövenhag, S., Rehn, M., & Nilsson, K. W. (2013). 
European Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 
23(5):347–360



Studien ”Ung och beroende”

• 90% av flickorna & 81% av pojkarna hade minst en 
psykiatrisk diagnos utöver missbruket

• I medeltal tre ytterligare diagnoser

• De flesta diagnoser före missbruket

• Skiljer sig från sina närmaste syskon

• Ej kända av socialtjänsten eller BUP

Hodgins et al 2010

Hodgins et al 2007



Ung och beroende

• 8% hade minst en dom för våldsbrott

• 27% hade minst en dom för icke-våldsbrott

• 45% rapporterade våld mot andra

• 76% rapporterade annan brottslighet

• Uppförandestörning var den förklarande faktorn (62% 
pojkar & 45% flickor)

Hodgins et al 2010



5-årsuppföljningen

◆44% Alcohol missbruk/beroende

◆35% Drog missbruk/beroende

◆39% rapporterar ickevåldsbrott

◆43% rapporterar aggressivt beteende

◆15% bär vapen



Antal negativa resultat
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Behandling sedan 18 årsdagen

◆Behandling för:
❖Alkohol/drog problem 42.5%

❖Aggressivt/antisocialt beteende 12.3%

❖Andra psykiatriska tillstånd 51.4%

◆Individuell terapi 47.9%

◆”Mycket behandling” = ”sämre utfall”!!

◆Men; bättre än de flesta behandlingsinsatser 
(+35%) symtomfria.



Syskon; samma kön & närmast i 
syskonskaran

KLIENT SYSKON

Aggressivt beteende 43% 28%

Icke-våldsbrått 36% 26%

Antisocial personlighets- störning 27% 3%

Alkoholmissbruk/
beroende

43% 28%

Drogmissbruk/beroende 35% 12%

Psykosocial funktion 66 74



”Ung och beroende” 
& 

uppväxtmiljö?



Föräldrarna?

• 80% mödrar & 67% fäder hade minst en psykiatrisk diagnos

• 30% mödrar & 78% fäder hade missbruk och - eller 
personlighetsstörning

• 19% mödrar & 46% fäder var dömda

• 2,5% mödrar & 13% fäder var dömda för våldsbrott

Hodgins et al 2010

Hodgins et al 2007



Barnens uppväxtvillkor

• 23% flickor & 9% pojkar hade blivit extremt fysiskt misshandlade

• 28% flickor & 28% pojkar hade blivit svårt fysiskt misshandlade

• Mer än en tredjedel hade upplevt sexuella övergrepp 

• Ca 40% hade blivit fysiskt misshandlade av ”jämnåriga” det senaste 
året

Hodgins et al 2010

Hodgins et al 2007



Barnens uppväxtvillkor

”Ung och beroende”– populationen

• I relation till sina föräldrar:
• Mindre ”värme” 

• Mindre förståelse

• Mindre tillit

• Mer oro

• Mindre förtrolighet

• Mindre anknytning
Hodgins et al 2010

Hodgins et al 2007



Nästa generation

• 25 av 86 (29%) flickor hade fött minst ett barn (ca 8 år 
tidigare än andra)

• Överrepresentation av;
• Fäder med alkohol eller drogberoende

• Mödrar med alkohol eller drogberoende

• Föräldrar med psykisk sjukdom

• Fysisk misshandel

• Sexuella övergrepp



Nästa generation

• 80 % av de unga mödrarna hade uppförandestörning 
och – eller trotssyndrom…



Sammanfattning 
”Ung och beroende”

• Skiljer sig från sina närmaste syskon

• Psykiatrisk samsjuklighet är mycket stor

• Börjar oftast före missbruket

• Hög förekomst av fysisk, psykisk och sexuell misshandel

• En stor andel föräldrar med;

• Psykiatrisk sjuklighet

• Missbruk

• Kriminalitet

• En stor andel av flickorna uppvisar samma problem som sina föräldrar – och har 
själva blivit föräldrar



Alkoholriskbruk och psykiatrisk 
samsjuklighet i svensk barn- och 
ungdomspsykiatri

”En studie 960 ungdomar som sökte vård för psykisk ohälsa i 
barnpsykiatrin”

Adolescent alcohol risk use co-occurrence with psychiatric symptoms in 
Swedish general psychiatric care. Lövenhag, S., Larm, P., Åslund C., & Nilsson, 
K. W. (2015). 



Psykiatriska symptom och riskbruk 
på BUP

8%

21%
21% 22%

34%

48%

100%

0 1 2 3 4 5 6

A
lk

o
h

o
lr

ik
sb

ru
ka

re
  %



Slutsatser från BUP

Alkoholriskbruk

• dubbelt så vanligt på BUP som i normalpopulation 

• 4e vanligaste tillståndet på BUP

• Psykiatriska symptom ökade risken för alkoholriskbruk

Patient med symptom i många domäner skall utredas för 
missbruk

Prevalensen inte homogen- viktigt med 
differentialdiagnostik

Alkoholbruk måste börja behandlas inom BUP



Men!
Hur ser det ut i den normala 

ungdomspopulationen?

Vad finner vi på samhällsnivå?



Social capital in relation to alcohol 

consumption, smoking, and illicit 

drug use among adolescents: a 

cross-sectional study in Sweden

Cecilia Åslund, Kent W Nilsson, 2013

Social Capital & Social Trust
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Livet är långt ifrån 
rättvist!



Varför?



Tabula Rasa

• John Locke (1632-1704) 

• the mind has no innate 
ideas, all that we know 
comes from experience 



• ”Sammanbrottet” av det 

traditionella samhället 

skapar otillfredsställelse, 

konflikt och avvikelse.
(Durkheim 1895 & 1912).

Durkheim

Den sociologiska synen



• ”Chicago skolan” och 

dess idéer om staden 

som ett ekosystem styrt 

av ”naturligt urval”

(Burgess 1926).

Burgess

Den sociologiska synen



• ”Chicago skolan”, zoner, 

social disorganisation, svåra 

hemförhållanden, dålig 

ekonomi m.m. (Shaw & McKay 

1942).

Den sociologiska synen

Shaw & McKay



Den psykologiska synen

• ”Barndomserfarenheter” 

t. ex. kriminalitet och 

missbruk förekommer 

oftare bland ungdomar 

som varit utsatta för 

övergrepp
(Widom, Science, 1989)



Den psykologiska synen

• Det finns många typer av 

övergrepp; Psykiska 

övergrepp, Försummelse, 

Fysiska övergrepp, 

Sexuella övergrepp….

• Hemma, av föräldrar

• Av syskon

• Andra släktingar

• Inom barnomsorgen eller 

i skolan….



En idé som förändrade värden

• Charles Darwin

• 159 år sedan boken som 
förändrade världen.. 

• -Den bästa idé någon någonsin 
har haft!



• Kriminalitet  har 

biologiska orsaker 

(Lombroso 1911), som för det 

mesta är nedärvda (Galton 

1904).

Sir F Galton

Den biologiska synen

Lombroso



• Människans psykologi, 

beteende m.m. är format 

av evolutionen (G*E).

• Kvinnor och män skiljer 

sig på vissa områden, 

där det varit evolutionärt 

framgångsrikt.  

• ”The Blank Slate” (2002). 
(Ett oskrivet blad och andra myter om 

människans natur)

S Pinker

Den evolutionära synen
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Tillbaka till klassikerna….


