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FÖRORD

Efter ett bra och givande samarbete har vi nu slutfört vår uppsats. Vi vill tacka alla som har

gett oss möjligheten att genomföra arbetet. Framförallt vill vi tacka samtliga intervjupersoner

som har delat med sig av sin tid för att berätta om sina kunskaper och erfarenheter till oss.

RFHL vill vi tacka för det material de skickat oss. Charlotte Wennerstrand-Bohman vill vi

tacka för korrekturläsningen och värdefulla synpunkter och Susanne Olsson för

korrekturläsning av Abstract samt för upptryckningen av uppsatsen.

Klågerup 030516

Camilla Olsson & Ulrika Persson
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1 INLEDNING

1.1 PROBLEMFORMULERING

Näst efter alkoholism är läkemedelsberoende vårt mest omfattande beroendeproblem.

Läkemedelsberoende är ett problem av en helt annan karaktär och med helt andra

konsekvenser än annan så kallat drogproblematik. Enligt RFHL (Riksförbundet för hjälp åt

narkotika- och läkemedelsberoende) finns det över en miljon människor som regelbundet tar

någon medicin och förra året skrevs det ut cirka sex miljoner recept på sömn- och lugnande

medel. Lars Grip (2003) menar att vi varje dygn sätter i oss motsvarande 1,5 dos läkemedel

per invånare i Sverige (12 miljoner dygnsdoser) och att det har blivit en livsstil att söka svaren

på alla möjliga problem i läkemedel. Apotekets slutsumma över receptbelagda läkemedel år

2000 slutade på 27 593 miljoner kronor. Medicin mot det som kallas nervsystemets

sjukdomar, där depressioner ingår, toppade försäljningslistorna med 15-20 % av kostnaderna.

Vidare information om utveckling och försäljning av läkemedel kan ses på apotekets hemsida

(www.apoteket.se).

Vi tror att det finns ett stort mörkertal kring detta och att vara läkemedelsberoende väcker

skam och verkar vara ett känsligt ämne som få vill tala om. Detta är säkert en av anledningen

till att det inte går att få fram exakta siffror. Sam Larsson (1992) skriver i en tio år gammal

bok att de bensodiazepinberoende kan uppgå alltifrån cirka 80 000 till 200 000, beroende på

olika källor och vilka kriterier man använder. Han uppger att uppskattningsvis 2-3 % av den

svenska befolkningen använder psykofarmaka regelbundet. Skall man räkna med den delen av

befolkningen som kommer i kontakt med lugnande medel och sömnmedel vid enstaka

tillfällen som till exempel vid en kris kommer siffrorna att bli betydligt högre. Andra

undersökningar Larsson hänvisar till visar att mellan 27 % - 45 % av dem som använder

lugnande medel under en längre tid, är beroende av sina läkemedel.

Socialstyrelsen uppger att

”var femte kvinna och var tionde man kommer någon gång i livet att drabbas av
ett ångestsyndrom i någon form. Insjuknandet sker ofta i unga år och tillståndet
kan medföra stort lidande, till och med invaliditet. Många av dessa individer
söker inte medicinsk hjälp. De som söker kommer oftare till primärvården eller
olika somatiska specialister än till psykiater”.

Socialstyrelsen (1990:7, s 19)
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I en motion till riksdagen av Chatrine Pålsson (kd) framför hon att läkemedelsberoende är ett

allvarligt problem som vanligen uppkommit genom feldiagnostisering och felbehandling.

Resurserna inom sjukvården är begränsade och tidsspektrumet för allmänläkarna är mycket

snåla för att undersöka de bakomliggande orsakerna till varför människor uppsöker vård.

Samhället åsamkas problem i form av kostnader för läkarundersökningar, inläggningar,

sjukskrivningar, förtidspensioner och produktionsbortfall, förutom det mänskliga lidandet.

”Enligt en statlig utredning (SOU 1996:133) använder mellan 9-15 % av den
vuxna svenska befolkningen sömn- eller lugnande medel. Det kan alltså röra sig
om närmare 1 miljon svenskar som bedöms vara i behov av sömn- och lugnande
medel” (RFHLs hemsida).

Läkemedelsproblematiken är således ett relativt stort fenomen som vi vet väldigt lite om. Vi

bestämde oss därför att försöka ta reda på mer om läkemedelsberoende och valde detta

fenomen som vårt uppsatsämne.  För att förstå läkemedelsproblematiken ville vi se det från

olika perspektiv som vi förklarar mer om i metod och urval.

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka olika synsätt på ett läkemedelsberoende och

vilka människor som utvecklar detta beroende. För att uppnå vårt syfte ställde vi oss följande

frågor;

• Vad är bruk, missbruk och beroende av läkemedel?

• Vilka blir läkemedelsberoende?

• Vad är de bakomliggande orsakerna till ett beroende?

• Vilka är orsakerna till förskrivningen av läkemedlet?

• När uppmärksammas läkemedelberoendet som ett problem och vilka blir

konsekvenserna?

1.3 METOD OCH URVAL

Fallstudien baseras på primär- och sekundärdata i kombination med djupintervjuer. Fördelen

med fallstudier enligt Bell (2000) är att man kan koncentrera sig på en viss företeelse och

försöka få fram de faktorer som påverkar denna företeelse i fråga. En kvantitativ metod kan

ge en generaliserande bild med många svar men eftersom den subjektiva upplevelsen ger en
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förståelse för läkemedelberoendets uppkomst ansåg vi att den kvalitativa metoden passade oss

bättre för att uppnå vårt syfte med uppsatsen. Vi var inte ute efter någon absolut kunskap.

I empirin av våra litteraturstudier har vi behövt använda olika teorier som vi knutit an till vår

undersökning. För att begränsa oss i teoridelen baseras teoriempirin på medicinskt-biologiskt,

psykologiskt, sociologiskt och antropologiskt perspektiv. Dessa perspektiv är inte de enda för

en förklaring av bruk, missbruk och beroende av läkemedel men just dessa har vi kommit

fram till underlättar för förståelsen av fenomenet.

För att på bästa möjliga sätt tillgodogöra oss kunskaperna valde vi att göra en fallstudie med

hjälp av fokuserade intervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun riktar in sig på vissa teman

i den intervjuades livsvärld. ”Den är varken strängt strukturerade eller med standardiserade

frågor eller icke-styrande, utan just fokuserad” (Kvale, 1997, s 37). Enligt Kvale är den stora

fördelen med kvalitativa intervjuer dess öppenhet. Det finns inga regler för

intervjuundersökningen eller standardteknik för de ostandardiserade intervjuerna. Vi valde att

ha ostrukturerade öppna frågor där respondenterna besvarade våra tematiserade frågor kring

läkemedelsberoende. Svagheten med den kvalitativa metoden är att den information vi fått

under intervjun kan vara spekulativ. En annan nackdel var att vi fick information som vi inte

kunde tillgodogöra oss i denna uppsats. Vad vi även försökte få fram i uppsatsen var om

intervjupersonerna upplevde läkemedel som ett problem och om i så fall hur de ansåg att detta

skulle gå att hantera. Förförståelsen, vår egen och respondenternas, försökte vi ha under

beaktelse hela tiden av arbetet. Det är svårt att vara objektiv med sin förförståelse och detta i

sin tur påverkar våra tolkningar av intervjuerna och litteraturen vilket naturligtvis även har

präglat vårt uppsatsarbete.

Uppsatsen baseras på ett induktivt arbetssätt vilket grundar sig på den hermeneutiska skolan.

Vi ville få en subjektiv förståelse av motiven och den sociala konstruktionen kring

läkemedelsberoendet. Den hermeneutiska kunskapen blir visserligen osäkrare än den

positivistiska men den blir också rikare och mer nyanserad och det är den bilden vi vill få

fram i vår fallstudie.

1.3.1 Resultatets tillförlitlighet

Vad det gäller reliabiliteten och validiteten i våra intervjuer anser vi att tillförlitligheten är låg.

Bell (2000, s 19) beskriver att ”reliabiliteten är ett mått i vilken utsträckning ett instrument
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eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika

omständigheter”. Vi ville ha intervjupersoner med olika kunskaper och erfarenheter. Vi ville

att de under intervjuns gång ska belysa vad de anser är viktigt och att vi försöker träda tillbaka

i en mer neutral roll. Validiteten i vår uppsats anser vi är ett mer komplicerat begrepp. Bell

förklarar validiteten som att ”en fråga kan ju ge samma svar vid olika tillfällen men ändå inte

mäta det man avser att mäta” (Bell, 2000, s 90). Vi är inte ute efter några exakta sanningar

utan vilka olika synsätt respondenterna har på läkemedelsberoende.

1.3.2 Intervjuer och analys av materialet

Vi började studien med att leta material kring läkemedel. Vi läste in oss på olika teorier och

begrepp kring läkemedelfenomenet samtidigt som vi bokade upp respondenterna för

intervjuer. Ämnet är stort och därför har vi begränsat oss med hänvisning till tiden vi haft på

oss samt att intervjuerna har avgränsats genom vad som uppkommit i dem.

När vi letade teorier lät vi intervjuerna leda oss in på de teorier vi skulle behöva för att utröna

olika synsätt och vilka som utvecklar läkemedelsberoende. Vi följde till viss del Sam

Larssons (1992) flerdimensionella perspektiv och är medvetna om att vi har uteslutigt andra

perspektiv som även hade varit bra för att förklara läkemedelsberoendet. Det sociala

perspektivet är ett sådant perspektiv som vi upptäckte i efterhand skulle kunna användas men

som vi inte har renodlat i denna uppsats. Vi ansåg slutligen att de teorier vi valt var adekvata

för att bearbeta våra intervjuer och få en förståelse av fenomenet.

Vi ville inte ha en generaliserande bild av läkemedelsfenomenet utan en förståelse av hur

intervjupersonerna utifrån sina synsätt och erfarenheter upplevde bruket, missbruket och

beroendet av läkemedel. Repstad (1999) menar för att få komma med i urvalet är alltid

huvudkriterierna att forskaren räknar med att de aktuella personerna har viktig och relevant

information att ge till undersökningens frågeställningar. Det kan vara attityder, kunskap och

erfarenheter eller något annat som man är ute efter. Vi diskuterade vilka personer, experter

och professioner som vi skulle behöva intervjua för att uppnå vårt syfte. Intervjupersonerna

valdes ut genom ett icke slumpmässigt urval. De blev utvalda för att de besatt olika kunskaper

och erfarenheter kring läkemedelsberoende. När vi letade använde vi oss av den så kallat

snöbollseffekten där det ena ledde till det andra.  Personer vi hade sökt upp för intervju gav
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oss rekommendationer i sin tur till andra som de ansåg vi kunde intervjua och dra nytta av i

vår uppsats. Genom sökmetoder via Internet fann vi även personer för intervju. Vi gjorde

bedömningen att personerna var relevanta. Utskriften av intervjuerna skedde kontinuerligt

efter varje intervju och tolkningar av intervjuerna pågick samtidigt som vi inhämtade empiri

från litteratur och nya intervjuer.

1.3.3 Respondenturval

För att få en mångfaldig bild valde vi att intervjua olika människor som var insatta i

läkemedelsproblematiken på ett eller annat sätt. Vi ville ha representanter från; sjukvården,

forskare, författare, personer av egen erfarenhet samt olika organisationer som arbetar med

läkemedelsfrågor. Ramen av den urvalsprincipen säger att intervjupersonerna bör vara så

olika varandra som möjligt, på det viset kan man få en bred och generell bild (Repstad, 1999).

Intervjuerna skedde i samtliga fall hemma hos respondenterna eller på deras arbetsplats. Vi

informerade dem om valet att vara anonym och vår användning av MD (MiniDisc).

Personerna vi intervjuade valde att uppge sina namn, förutom den personal som arbetade för

landstinget på avdelningar för läkemedelsberoende. Vi såg inga hinder med att vara anonym,

tvärtom kanske dessa personer verkligen sade hur de själva upplevde det istället för att svara

för den enheten de arbetade för. En annan anledning till att de ville vara anonyma var med

hänvisning och respekt för patienterna. Vi såg heller inga etiska hinder med att gå ut med

autentiska namn på dem som ville det. De vi intervjuade hade samtliga (även respondenten

med egen erfarenhet) profilerat sig utifrån sitt synsätt på olika offentliga områden.

Inspelningen under intervjun gjorde det lättare att tillgodogöra oss informationen vi hade fått

vid vår analys. Intervjuerna varade allt från 40 minuter till lite över en timme beroende på hur

pass mycket tid respondenterna hade till sitt förfogande och om vi kände att vi hade fått med

allt som vi behövde för vårt arbete. Några intervjuer skedde över Internet då det geografiskt

sett var omöjligt för oss att ta oss dit. Vi var medvetna om att vi i tolkningen av dessa

intervjuer inte fick tillfället att lyssna på nyanserna bakom intervjupersonens beskrivning

kring läkemedelsberoendet. Vi ansåg trots detta att informationen var relevant för vårt syfte.

Den första intervjun ägde rum vid Beroendeenheten i Simrishamn (tidigare Tuben) 2003-04-

02. Vi intervjuade två från personalstyrkan varav en av dem hade väldigt lång erfarenhet av

att arbeta med läkemedelsberoende . Beroendeenheten är en slutenvård som har specialiserat
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sig på att behandla läkemedelsberoende. De gör en långsam nedtrappning i samråd med

patienten och stödsamtal, gruppsamtal, akupunktur, avslappnings -/rörelse träning, massage

bad och social träning är en del av behandlingen. Personerna vi intervjuade valde att vara

anonyma men de ansåg att de arbetade för enhetens mål och värderingar (vilket de delade)

och ville därför gå ut som en arbetsplatsenhet. Vi hade läst i artiklar, litteratur och hört talas

om Tub- projektet i Simrishamn så vi ringde upp beroendecentrum och bokade in en intervju.

Katarina Johansson var en annan person som vi intervjuade. Katarina har bland annat arbetat

som medicinsk journalist, läkemedelterapeut och har från början en med. kand. i botten och

utbildar sig just nu till psykolog. Hon har författat och medförfattat en stor del av den

litteratur som finns om läkemedelsberoende. Genom en internetsökning fick vi tag på hennes

telefonnummer för bokning av en intervju vilket skedde i hennes hem 2003-04-09.

Ulla Wulff fick vi också tillfälle att intervjua 2003-04-14 i hennes hem. Efter ett tips om att

Alna Syd använde sig av en konsult som har föreläsningar kring läkemedelsberoende ringde

vi upp dem för att få ytterliggare kontakt med henne. Hon är egen företagare inom

livsutveckling där stresshantering, ledarskap och verksamhetsutveckling ingår. Hon arbetade

som konsult till bland annat Alna Syd och Länsarbetsnämnden Göteborg som

föreläsare/Informatör. Ulla Wulff har egen erfarenhet av att vara läkemedelsberoende och gav

oss en målande beskrivning på hur det ser ut för individen som drabbas av detta.

Mats Hilte är fil.dr i sociologi och lärare på socialhögskolan i Lund sedan 1990 där han är

kursföreståndare för Socialt arbete med drogmissbrukare. Han har disputerat på en avhandling

som handlar om behandling av narkotikamissbrukare. Han har också genomgått

forskarutbildningen. Vi intervjuade honom 2003-04-15 på hans arbetsrum vid

socialhögskolans expedition.

Sune Sunesson är professor i socialt arbete vid socialhögskolan i Lund sedan 1984. Vi bokade

in honom för en intervju efter rekommendationer från bland annat vår handledare Jan

Magnusson och Mats Hilte. I intervjun visade det sig att Sunesson hade skrivit en artikel om

just beroendebegreppet vilket vi fick ta del av och tillföra vårt arbete. Vi fick chans att

intervjua honom 2003-05-05 på hans arbetsrum vid socialhögskolans expedition.
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Vi intervjuade en sjuksköterska vid beroendecentrum i Malmö 2003-04-22. Hon hade hela sitt

arbetsföra liv arbetat inom sjukvården. Hon kom in på att arbeta med beroendeproblematik

genom en övertalning av kolleger och hade arbetat med beroende i cirka 3,5 år, även inom

öppenvårdsbehandling. Sjuksköterskan kom vi i kontakt med genom sjukvårdsdelen i

telefonkatalogen. Vi ringde upp och frågade om det fanns personal som enbart arbetade med

läkemedelsberoende. Vi blev hänvisade till avdelningen där hon arbetade och bokade in en tid

för intervju.

Lars Goyeryd är legitimerad läkare sedan 1991. Hans arbetshistorik är bland annat

specialistläkare inom anestesiologi, avdelningsläkare och biträdande överläkare på

Löwenströmska sjukhuset. Lars är beroendeläkare på heltid sedan 1997 och har haft

kontinuerlig vidareutbildning sedan dess, både nationellt och internationellt. Aktuell

arbetsplats idag är Lindalens behandlingshem och Hudviksvalls Beroendemedicin AB.

Intervjun skedde över Internet i slutet på april med komplettering via telefon.

Martin Öberg är ST läkare inom ortopedi i Ystad och kommer ofta i kontakt med smärta. Han

har arbetat inom primärvården innan han började arbeta med ortopedi. Hans arbetsplats är i

Ystad sedan cirka två år tillbaks. Öberg intervjuades över Internet i början av maj med

komplettering via telefon på grund av läkarens tidsbrist.

Vi ville intervjua någon från RFHL (Riksförbundet för Hjälp år Läkemedelsberoende) då vi

ansåg att de kunde vara intressanta för vår uppsats. RFHL är en organisation som företräder

människor som på ett eller annat sätt har eller har haft beroendeproblem. De är tongivande i

både narkotikapolitiken och debatten om beroendeskapande läkemedel. Vi fick kontakt med

en person ur läkemedelsutskottet som skulle kunna svara på våra frågor över Internet. Efter ett

par påminnelser sände de ett väldigt kort svar i början på maj och hänvisade i stället till

RFHLs läkemedelsprogram. Det verkade som att de hade svårt att ge oss subjektiv

information då de arbetar i en organisation där det är viktigt med ett enhetligt svar som

företräder hela RFHL.

1.4 FORTSATT FRAMSTÄLLNING

Först kommer vi att beskriva begreppen kring läkemedel och intentionen med dessa samt

vilka effekter de har för en brukare. I det kommande kapitlet kommer historiken bakom
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läkemedel och dess beroendeproblematik. I kapitlet efter tar vi upp de olika perspektiven

kring läkemedel och utgår i förklaringen av läkemedelsbruk-, missbruk och beroende utifrån

den teori vi framställt. I kapitel fem kommer analysen av vår studie där en definition av

begreppen tas upp, de olika bakomliggande orsakerna, vilka som blir beroende,

förskrivningen, samt vilka problem och konsekvenser läkemedelsberoendet för med sig. Detta

kan ses ur olika perspektiv som vi kommer att behandla. Avslutningsvis i uppsatsen kommer

en slutdiskussion som följs av källförteckning och bilagor.

2 BEGREPP

Vi ska försöka kort förklara olika begrepp som vi kommit i kontakt med i uppsatsarbetet. En

del av dessa är svåra att förklara utan att ta hjälp av de olika perspektiven och då fortsätter

diskussionen i teoriavsnittet.

2.1 TOTALKONSUMTIONSMODELLEN

Totalkonsumtionsmodellen som har använts inom den restriktiva alkoholpolitiken har också

ansets kunna användas på bensodiazepinerna. Modellen bygger på att tillgängligheten och

tidsperspektivet påverkar den totala konsumtionsökningen av substansen och i samma takt

påverkas risken för att människor blir beroende (Johansson & Wirbing, 2001).

2.2 LÄKEMEDEL

Socialstyrelsen (1997) skriver att psykofarmaka är den beteckningen som gemensamt används

på medel som påverkar det mänskliga psyket. De förskrivs för till exempel oro, ångest,

sömnsvårigheter, depressioner och psykoser. Sömnmedel och lugnande medel är de

psykofarmaka som förskrivs mest. De beroendeskapande läkemedel som intervjupersonerna

oftast hänvisat till har framförallt varit Bensodiazepiner det vill säga sömn- och lugnande

medel och vissa värktabletter som tillhör läkemedelsgruppen analgetika. Vad som även har

diskuterats i intervjuerna är de nya antidepressiva SSRI-preparaten. Johansson & Wirbing

(2001) beskriver dessa som relativt nya på marknaden och att diskussioner pågår om de

eventuellt har en beroendepotential men att det inte finns tillräckligt med dokumentation för

om de är beroendeskapande i samma mening som till exempel Bensodiazepinerna.

Medel som kan missbrukas och skapar beroende i fyra huvudgrupper (observera att SSRI-

preparaten inte är med);
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• medel som dämpar det centrala nervsystemet: Alkohol, Bensodiazepiner, Opiater

(bland annat heroin) och vissa värktabletter (analgetika).

• medel som stimulerar centrala nervsystemet: Amfetamin, kokain, tobak med flera.

• medel som påverkar sinnestryck: cannabis, lösningsmedel som sniffas, LSD. ecstasy

och hallucinogener.

• medel som ökar prestationsförmågan: dopingmedel.

(Johansson & Wirbing, 2001, s 243)

2.2.1 Bensodiazepiner

Fram till 1970-talet ansågs gruppen bensodiazepiner helt ofarliga ur beroendesynpunkt. I FN:s

psykotropkonvention 1971 togs gruppen bensodiazepiner med. Enligt Läkemedelsverkets

narkotikaförteckningar IV och V är de idag klassade som ”lättare narkotika”. Även om det

finns delade meningar om hur omfattande beroendeproblematiken är så finns det en

gemensam uppfattning om att problemet existerar. 1996 ändrades förskrivningsreglerna för

bland annat denna grupp, så att det nu måste skrivas ut på särskilda numrerade

receptblanketter, med större krav på identifiering av patienten (RFHL nr 2-3/2001).

Sam Larsson (1992) tar upp att farmakologiskt beroende kan uppstå vid låga, terapeutiska

doser av bensodiazepiner. Det kan vara olika för olika personer men det är sannolikt att

omkring 40 % av de personerna som regelbundet äter lugnande medel i mer än tre månader,

kommer att utveckla ett beroende. Han menar vidare att det är risk för beroendeutveckling vid

så korta behandlingstider som fyra till sex veckor. Av de människor som inte är deprimerade

när de börjar äta lugnande medel blir upp till 60 % deprimerade efter sex års regelbunden

användning.

2.2.2 Analgetika

Analgetika är ett samlingsnamn för smärtstillande medicin vars gynnsamma effekter är

förutom smärtlindring även avslappning och ett behagligt lugn. De negativa är olika

biverkningar och beroendeutveckling. Britt Vikander (2002) menar att överbruk av

smärtstillande läkemedel är vanligare än man tror, särskilt bland kvinnor. Bruket startar ofta i

samband med tillfällig värk men kan övergå i slentrianmässigt ätande. De mest förskrivna

analgetikan är kodein och dextropropoxifen och läkemedlen heter Treo Comp, Citodon och

Distalgesic. Vanliga smärtstillande läkemedel som till exempel Treo Comp innehåller kodein
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som omvandlas i kroppen till morfin. Författaren menar att när smärtstillande läkemedel

missbrukas och skall tas bort blir utsättningssymtomen som en opiatabstinens, helt jämförbar

med en heroinabstinens.

2.2.3 Antidepressiva medel, SSRI - preparat

I mitten av 90-talet lanserades ett nytt serotoninåterupptagningshämmande medicin, de så

kallade nya antidepressiva medicinerna (”lyckopiller”). De lanserade mot vad som kallades

egentlig depression och skulle vara effektiva och biverkningsfria. I dag har användningen

utökats till att täcka bland annat sociala fobier, premenstruella spänningar och handsvett. Den

ges till allt ifrån de yngsta till de äldsta i samhället (trots att den är utprovad till vuxenvärlden)

och är den mest förskrivna medicinen av alla (Grip, 2003).

Även om en beroendepotential inte har dokumenterats så finns det i läkarnas FASS (utgiven

av läkemedelsföretagen) uppmärksamhet av biverkningar för de antidepressiva medlen, samt

en del andra risker att känna till och återfinna om man drabbats. De nya preparaten har till en

stor del ökat i försäljningen samtidigt som försäljningen av Bensodiazepinerna sjunkigt

(Utas, nr 2-3/2000).

2.3 BRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE

Människor i samhället har olika intressen av att definiera bruk, missbruk och beroende.

Intresset styr till stor del vilka man vill kategorisera in i dessa begrepp och därigenom blir det

stora oenigheter om gränsdragningarna häremellan. Vi styrde upp våra intervjuer kring

definitionen av dessa tre begrepp och skall här redogöra lite för vad som sagts om begreppen i

litteraturen.

Johansson & Wirbing (2001, s 20) beskriver ”när det gäller legala substanser som alkohol och

läkemedel finns ett av samhället och de flesta medborgarna accepterat bruk”. De menar att när

en individ går från bruk till missbruk ses ofta det som om individen har en ”dålig karaktär”

och brist på hållning. Missbruket uppfattas ofta som själförvållat av många människor men

det behöver inte innebära att de saknar en förståelse för att vissa situationer eller

levnadsförhållanden i en människa liv kan leda till att människor dricker för mycket eller tar

till andra droger. Det finns en kvalitativ skillnad mellan missbruk och beroende enligt de
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diagnoskriterier som används för att särskilja begreppen. Det behöver inte finnas något

samband, för enligt diagnoskriterierna är missbruk och beroende olika tillstånd.

I litteratur som Svenska narkotikapolisföreningen i samarbete med Svenska Carnegie

Institutet gett ut går det att läsa att narkotika endast får användas för medicinska eller

vetenskapliga ändamål. De menar att narkotikabruk är en korrekt användning inom

sjukvården. Narkotikamissbruk däremot omfattar all icke-medicinsk användning, oavsett

beroendeutveckling, toleranshöjning, abstinensreaktioner, skador eller dylikt (Hartelius,

2002). Ted Goldberg (2000) däremot menar att om man utgår från detta skulle det vara

möjligt att få människor att sluta med droger bara genom att markera att det är ett förkastligt

beteende. Han tycker vidare att den inställningen är en begreppsförvirring där begreppet

missbruk blandats med begreppet illegal. Goldberg har också övergett definitionen bruk och

missbruk eftersom de saknar precision. Han ser att alla människor kan indelas i ett kontinuum

med början av människor som menar att droger helt saknar betydelse till människor som ger

droger högsta prioritet. Detta går att indela ytterligare med en väldigt stor grupp av

rekreationskonsumenter som underordnar drogen viktiga värden i livet och slutligen

problematiska konsumenter/storkonsumenter.

Internationellt används diagnossystem för att förklara begreppen missbruk och beroende som

till exempel DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 4 :e upplagan,

American Psychistric Association). Enligt DSM-IV är det missbruk när ett av följande

kriterier är uppfyllda under de senaste 12 månaderna;

1. Upprepad användning av alkohol och droger som resulterat i att man misslyckas med

att fullgöra sina skyldigheter i skola, arbete eller hemmet.

2. Upprepad användning av alkohol och droger i situationer som medför betydande

risker för fysisk skada.

3. Upprepade alkohol- och drogrelaterade problem med rättvisan.

4. Fortsatt alkohol och droganvändande trots ständiga eller återkommande problem av

social eller mellanmänsklig natur.

Beroendet är ett förvärrat tillstånd av missbruket. Tre av kriterierna nedan skall vara uppfyllda

under de 12 senaste månaderna.

1. Behov av påtaglig dosökning för att nå den önskade effekten.

2. Abstinensbesvär vid brott av tillförsel av alkohol eller droger.
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3. Alkohol- eller drogintag i större mängd och under längre tid än vad som avsågs.

4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att minska eller kontrollera intaget.

5. Mycket tid ägnas åt att försöka få tag på, använda och hämta sig från effekterna av

alkohol- eller drog bruket.

6. Viktiga sociala aktiviteter överges eller minskas p.g.a. alkohol- eller drogbruket.

7. Bruket av alkohol eller droger fortsätter trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär

som sannolikt har förvärrats av alkoholen eller drogen.

Beroende är en allvarligare form än missbruk. Beroendet anses ha en mer kroppslig

tillvänjning. Skillnaden mellan missbruk och beroende är att missbruk kan variera i intensitet

och frekvens medan beroendet är permanent. För en person som är beroende krävs det oftast

att personen i fråga slutar helt med drogen. Johansson & Wirbing (2001) beskriver att

missbruk/skadligt bruk kan vara situationsutlöst. De menar att missbruk kan till exempel

uppstå när en person genomgår en skilsmässa, vid tonårstider eller pågå under en period i

livet. Det finns risk för personer som missbrukar alkohol ska övergå till ett beroende men

samtidigt så kan dessa personer även återgå till ett socialt drickande spontant.

I en artikel av RFHL:s Oberoende (nr 2-3/2001) tar Hjerdin upp definitionsproblemen kring

orden missbruk kontra beroende. Definitionen av begreppen ”beroende och missbruk”

kommer ifrån bland annat DSM- diagnostikens amerikanska begrepp ”dependence and

abuse”. Hjerdin menar att i båda språken används termer som inte är direkt utbytbara.

Begreppet beroende omfattar andra aspekter och symtom på beroendeproblematik som vidgas

till bland annat den subjektiva upplevelsen av att inte kunna sluta med drogen eller det

fortsatta bruket för att undvika abstinensen. Med detta menar Hjerdin, att det är av all sin vikt

att försöka hålla definitionen så avgränsad och klar som möjligt. Vad som är skillnaden ur en

akademisk diskussion är att ”beroende” betecknas som ett tillstånd medan ”missbruk” avser

en aktivitet. Beroendet vidmakthålls inte nödvändigtvis av samma orsak som initierade det,

och en person kan både vara läkemedelsberoende och samtidigt ha psykisk problematik. Det

måste inte föreligga ett samband mellan dessa.

Begreppet beroende kan vara svårt att definiera. Alla människor är beroende, eller har någon

slags beroendebegär menar Sune Sunesson (1991) i en artikel han har skrivit. För att försöka

klargöra detta besvärliga begrepp ser människor oftast att vara eller att ha ett beroende som
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något negativt och svagt. Det är inte ett önskvärt beteende eller situation i dagens samhälle då

vi förväntas att vara självständiga och förmögna att klara oss själva. Men människor är

faktiskt beroende av varandra i samhället för att utvecklas som individer, vi är beroende av

mat, bostad och så vidare. Detta ”beroende” är en självklarhet för oss men när det kommer till

andra beroenden som påvisar individens hjälplöshet utifrån de normer och moral den

generella omgivningen har så ifrågasätts individens självständighet. Den negativa klangen i

begreppet beroende framhävs.

2.3.1 Fysiskt beroende

Fysiskt beroende är ett begrepp som de flesta är överens om existerar men framhävs framför

allt inom det medicinsk/biologiska perspektivet. När man pratar om ett fysiskt beroende

fokuseras detta speciellt på två begrepp: tolerans  och abstinens. Vid ett kontinuerligt drogbruk

sker en successiv anpassning till det centrala nervsystemet i närvaron av droger. Efter ett tag

med drogbruket kan man säga att en ”ny” balans har etablerats där drogen ingår i denna

balans. Med fysisk beroendeutveckling innebär det att drickandet, drogandet eller

tablettbruket blir ett uttryck för vad organismen kräver än vad personen ifråga själv vill eller

önskar (Johansson & Wirbing, 2001).

2.3.1.1 Abstinens

Abstinenssymtom är ett tillstånd som kan uppstå när en person upphört att ta drogen eller

trappat ned på dosen. Det går att skilja på den akuta abstinensen och den fördröjda

abstinensen. Den akuta kommer i omedelbar anslutning till sänkningen av dosen eller att

preparatet utsätts. Den fördröjda har något mildare symtom som kan komma och gå under en

längre tid. När det gäller bensodiazepiner har det registrerats uppgifter om besvär upp till ett

halvår efter avslutat intag. Symtomen kan vara ångest, oro, sömnbesvär, rastlöshet,

nedstämdhet, trötthet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter. De kan även vara

vegetativa symtom som darrning, svettning, illamående, hjärtklappning, aptitlöshet,

ostadighet, värk i muskler, huvudvärk, muskelryckningar, förändringar av sinnesintryck

(överkänslighet för ljud, ljus och beröringar), brännande och rinnande känslor, dubbelseende,

perspektivförskjutning, metallsmak samt förvirringstillstånd och epileptiska anfall

(Socialstyrelsen 1990:7).
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2.3.1.2 Toleransutveckling

Individen kräver eller ”tål” allt större doser innan effekten uppnås av preparatet. Upprepad

tillförsel av preparatet kan störa hjärnans belöningssystem och föra med sig att olika

lustcentra behöver allt starkare stimulans för att reagera ( Tunving & Nordegren, 1993).

2.3.1.3 Rekyleffekt

Ett fenomen som kan uppstå med alla lugnande och sömngivande medel efter bara en enda

dos kallas rekyleffekten som är den svenska benämningen eller engelskans ”rebound” effekt.

Det tillstånd som gjorde att medicinen började intas från början kan efter upphörandet

förvärras och bli värre än det var från början. Sömnfrämjandet och ångestdämpningen måste

”betalas” efter medicineringen med ökade sömnsvårigheter, oro och ångest. Symtom som inte

fanns innan medlet tillfördes kan också uppstå. Rekyleffekten kan motverkas vid förnyat intag

av medicinerna vilket lätt kan leda till att ett beroende etableras där medicinintaget kanske

främst dämpar de negativa konsekvenserna (Larsson, 1992).

2.3.1.4 Lågdosberoende

Bensodiazepinberoende kan få abstinenssymtom utan dosökning där en toleransutveckling har

ägt rum (Johansson & Tönne, 1992). Med andra ord kan man bli beroende trots att man tar sin

ordinerande dos. Detta menar författarna är speciellt utmärkande för lågdosberoende efter en

så kallat terapeutisk dos. Människor kan vara lågdosberoende av bensodiazepiner utan själva

uppmärksamma det. Detta skiljer bensodiazepinberoendet från alkohol- och

narkotikaberoende, men även värktablettberoende, där utvecklingen av beroendet oftast

uppmärksammas utav behovet av dosökning menar författarna.

2.3.2 Psykiskt beroende

Psykiskt beroende kan definieras som ett starkt begär eller ”sug” efter att vilja inta

berusningsmedlet för att kunna känna tillfredställelse/lustkänsla och/eller undvika obehag.

Fenomenet är en känsla eller upplevelse men tar sig ofta uttryck i ett beteende (Cullberg,

2000).

2.3.2.1 Placeboeffekt

Placebo har med de (psykologiska) förväntningarna att göra och innebär att personen

tillskriver läkemedlet större positiva effekter än vad medlet har. Personen kan känna sig lugn
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så fort denne har svalt en tablett, trots att den inte nått magsäcken (Johansson & Wirbing,

2001).

I sammanhang där läkemedel är involverade belyses ofta de centrala begreppen bruk,

missbruk och beroende. För att kunna förklara dessa centrala begrepp utifrån teorierna behövs

en förståelse bakom begreppen. Begrepp som abstinens, tolerans, rekyl- och placebo effekter

är bakomliggande förklaringar till de effekter de har på individen, både fysiskt och psykiskt.

Detta gör det möjligt att utifrån begreppen och teorierna försöka se vilka olika synsätt

intervjupersonerna utgår från och vilka som utvecklar ett läkemedelsberoende.

3 HISTORIK

När det gäller smärta har det genom tiderna inte funnits så mycket att tillgå för att lindra den.

Opium kunde användas till svåra smärtor men det fanns bara att tillgå för de bättre

förmedlade. Brännvinet var det enda lindrande substansen för vanligt folk. Britt Vikander

(2002) skriver att Hippokrates redan omkring 400 f.Kr påpekat att bladen från pilträd kunde

ha en smärtlindrande effekt. Först i mitten på 1800-talet identifierades den smärtstillande

effekten som salicylsyra. I svensk folkmedicin hade den frambringats från älggräs. I slutet på

1800-talet kunde kemisterna framställa acetylsalicylsyra och genom detta menar Vikander att

den kemiska läkemedelsindustrin såg dagens ljus.

Kokain har använts som bedövningsmedel, och i mediciner bland annat mot depressioner,

syfilis och tuberkulos i flera årtionden sedan en tysk kemist lyckades framställa kokainet ur

kokabladet år 1860. Men mot slutet av 1890 började rapporter om biverkningarna av kokainet

såsom förvirringstillstånd, missbruk och dödsfall. Kokainet giftklassades och användningen

begränsades (Kvarnbergsskolan Huddinge).

Diacetylmorfin var en substans som framställdes av en annan kemist 1897. Denna substans

skulle vara ersättningspreparat till morfinet, som hade blivit vanryktat om att vara

beroendeskapande. På marknaden introducerades Diacetylmorfin under namnet Heroin och

beskrevs i reklamen som ett säkert och värdefullt läkemedel. Förutom de tidigare

indikationerna så upptäckte man 1906 att heroin även var verksam mot bland annat

depressioner, astma, magcancer och bronkit. Drogen var så bra att till och med friska

människor ansågs kunna ha glädje av drogen.1910 försökte myndigheterna i USA skaffa sig
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kontroll över den oroande heroinutvecklingen genom förskrivningsrestriktioner. Detta ledde i

sin tur till att heroinhandeln övergick till den svarta marknaden. I Europa var heroinism runt

1920-talet fortfarande okänt men det fanns en del läkare som hade sett biverkningar och som

på ett tidigt stadium varnade för beroenderiskerna. Detta tystades ned och det startades en

kampanj för att föra fram forskningsresultat om de positiva effekter som drogen gav. Efter

1931 genomförs en starkare bevakning av handeln med heroin i världen. Idag är dåtidens

läkemedel, heroin  endast legalförskriven i England (Hjerdin, nr 2-3/2001).  Kemisten

Sternbach anställd vid läkemedelsföretaget Hoffman-La Roche uppfann 1955 Librium och tio

år senare kom Valiumet. Preparaten lanserades kraftigt och det blev en massiv våg av dessa.

Socialstyrelsen hade till en början inga invändningar eftersom ökningen skedde på bekostnad

av de betydligt farligare preparat som barbiturater. Självmorden minskade eftersom det är

svårt att ta livet av sig enbart med bensodiazepiner. Det kom snart rapporter om att preparaten

kunde missbrukas och socialstyrelsen med läkemedelsverket rekommenderade läkarna att

vara mer restriktiva och förskrivningen sjönk (Tunving & Nordegren, 1993).

Lars Grip (2003) beskriver att depressioner och andra psykologiska sjukdomstillstånd inte är

något nytt påfund, inte heller hur man skall behandla dem. När kristendomen växte fram i

Europa under medeltiden var det kyrkan som tolkade människors situation. Den som var

galen hade levt syndfullt och skulle straffas. Ju galnare personerna var ju hårdare metoder

krävdes för att driva synden ut ur kroppen. I slutet av 1500-talet har det hittat dokumentation

om en läkare, Richard Napier, som förde journal över sextusen patienter. Av dessa

högreståndspatienter var 65 % drabbade av melankoli, vilket vi skulle kunna kalla depression

i dag. Dessa patienter botades med laxermedel. Patienterna från de lägre stånden sökte för att

de var ”förhäxade” och botades med kräkmedel. Runt 1800-talets början klassificerade den

franske läkaren Philippe Pinel (1745-1826) de olika mentalsjukdomarna. Depression har

sedan 1960-talet varit likvärdigt med dysfori det vill säga att känna dig olycklig, tappa

matlusten och att ha sömnproblem. Författaren menar att chockera patienter på olika sätt har

varit en genomgående behandlingsform i ”vansinnets” historia. Detta har liknats med att

”sätta igång” inresekretoriska system genom att manipulera hjärnan. Han menar vidare att det

går att se en röd tråd i behandlingen för dessa diffusa symtom där det har förekommit alltifrån

överraskningsbad, lobotomi till elbehandling och dagens psykofarmaka. Folkhälsoinstitutet

(1996) menar att under sista halvan av detta århundrade har det varit läkemedelindustrins

marknad där fakta fått ligga till sidan till förmån för försäljningssiffror. De skriver att på 50-
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talet hade vi talidomidkatastrofen (Neurosedyn) och på 60- och 70-talet förskrevs

bensodiazepiner till miljontals människor världen över som säkra och nästan biverkningsfria.

Folkhälsoinstitutet (2000) skriver att WHO-konventionen narkotikaklassade 1971 samtliga

bensodiazepiner. Förbrukningen av lugnande- och sömnmedel nådde en kulmen 1972 och

förbrukningen av bensodiazepintyp minskade sedan successivt med 22 % fram till början av

1990-talet för att sedan öka så smått igen. Antidepressiva medel låg konstant ganska lågt

under 1970- och 1980-talet. Under 1990-talet har de kraftigt ökat med 350 % i samband med

introduktionen av de nya läkemedlen de så kallade SSRI-preparaten.

Lars Grip (2003) menar att psykiatrin har fokuserat på olika intressen och patientgrupper. På

1800-talet fokuserades det på sjukhusvårdade psykotiska patienter och under 1900-talet på

neurotiska icke sjukhusvårdade. Under senare delen av 1900-talet har psykiatrin intresserat

sig för de patienter som tidigare besökte familjeläkaren.

4 TEORIER

Det finns givetvis många anledningar till varför en människa använder droger. Olika

teoretiska perspektiv till varför en människa provar en gång kan variera väldigt, på samma

sätt som att teorierna kring varför ett missbruk eller beroende uppstår varierar.

Förklaringsmodellerna bestäms utifrån vad man har för profession eller erfarenheter med

läkemedelsmissbruk. Dessa perspektiv väcker ofta känslor och anledningarna till detta är

säkert att utifrån vad som ses vara grunden till beroendet avgör vad som skall göras åt det.

Vilken förklaringsmodell man väljer beror ofta på vilken utbildning, bakgrund man har eller

vilken tid man lever i (Olsson, 2000, s 9-13).

För att gardera sig menar Melin och Näsholm (1998) att de flesta i vårt samhälle någon gång i

livet kommer i kontakt med alkohol och i många fall även med droger och läkemedel. Vilka

effekter detta för med sig på den som kommer i kontakt med substansen beror mycket på

personen i fråga. En missbruksutveckling kan ske successivt med en början vid att prova

några gånger till att mer regelbundet använda substansen vidare till högkonsumtion och

utveckla missbruk, psykiskt och slutligen även fysiskt beroende. Det kan finnas skyddande

faktorer som motverkar att man alls använder droger och det kan finnas förlösande faktorer

som leder till att en missbruksutveckling startar vid den första kontakten. Det som avgör hur
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denna första kontakt skall fortskrida är individens predisposition, det vill säga arv, psykisk

status, livssituation tillsammans med de effekter som alkoholen eller drogerna ger.

Sam Larsson (1992) menar att det är nödvändigt med ett flerdimensionellt perspektiv på

läkemedelsberoende. Fysiologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska och kulturella faktorer

har samtliga betydelse för beroendet och måste respekteras. Ingen teori är tillräcklig var för

sig för att förstå beroende. Författaren menar att mycket av litteraturen om beroende av

lugnande medel har skrivits utifrån ett medicinskt-fysiologiskt perspektiv. Detta perspektiv

ska inte bortses från men kan inte ensamt ge en adekvat tolkningsram för att helt förstå detta

problem. Han menar att en medicinsk modell inte ger någon hjälp för att förstå eventuell

bakomliggande problematik och abstinensen blir obegriplig efter en psykodynamisk modell.

Inför de existentiella frågorna om meningen med lidandet och livet och så vidare, hjälper

ingen av dessa två modeller människan. Långtidsberoende menar han behöver sättas in i ett

psykosocialt sammanhang som kompletterar det medicinska synsättet. Detta kan göras utifrån

beteendevetenskapliga perspektiv som till exempel psykologiska, sociologiska och

antropologiska där inga av delperspektiven bör ignoreras.

Goldberg (2000) ser drogbeteendet som en sammanflätad kedja där dessa faktorer spelar in.

Han menar att de biokemiska verkningarna inte endast kan härledas som enda orsak till ett

drogbeteende. Hans utgångspunkt är ”att drogers biokemiska verkningar är en del av

drogupplevelsen som påverkar och spelar en roll i det efterföljande beteendemönstret” (s 34).

Att endast härleda till en faktor, som i detta fall är biokemisk, är otillräckligt som förklaring.

En faktor orsakar en annan det vill säga att en kemikalie orsakar beteendet som i sin tur kan

orsaka (eller ge konsekvens) av ytterligare en faktor, såsom den sociala.

Problemet med språkbruket kring de olika forskardisciplinerna, är att det inte finns

gemensamt språkbruk som används av alla de olika disciplinerna. Varje disciplin har olika

teorier och betydelser i begrepp för att förklara vad de studerar. Ett par exempel som

Goldberg (2000) tar upp är att till exempel “för medicinare syftar begreppet patologisk på

människokroppen medan för sociologer används begreppet för att beskriva ett

samhällstillstånd” (s 27). Skillnaderna i synsätten beror på vad det är för utbildning eller

erfarenhet som personerna har med sig.  Hur stor del varje område påverkar människan finns

det däremot meningsskiljaktigheter kring. Vi valde att använda oss av medicinsk/biologisk,
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psykologisk, sociologisk och antropologiska teorier för att kunna se vilka olika synsätt våra

intervjupersoner intog och vilka som utvecklade ett läkemedelsberoende. Det finns andra

perspektiv för att förklara detta fenomen men vi ansåg att dessa fyra synsätt behövdes för att

få en enhetlig förståelse samt mångfaldighet. Vi skall försöka renodla och beskriva dessa

förklaringsmodeller som vi valt. Inom de olika teorierna förekommer olika begrepp som vi

har förklarat lite övergripande i begreppskapitlet. De kan stå för lite olika saker och ha lite

olika bakgrund beroende på vilket perspektiv som framhäver detta fenomen.

4.1 MEDICINSKT/BIOLOGISKT PERSPEKTIV

Orsaken till en depression enligt den biologiska förklaringsmodellen anser Lars Grip (2003),

är en obalans i hjärnan där brist på serotonin leder till en depression. Den medicinsk-

biologiska modellen försöker beskriva läkemedelsberoende från en biologisk grund.

Sam Larsson (1992) hänvisar till forskare som hävdar att både rekyleffekten och

abstinenssymtom kommer från en gemensam beroendemekanism och att toleransutvecklingen

är en annan manifestation av samma mekanism. Lugnande medel och sömnmedel gör så att

oro och ångest minskar, sömn underlättas och kramper motverkas genom att minska

aktiviteten i det centrala nervsystemet. Traditionellt har drogberoende uppfattats som ett

resultat av underliggande fysiologiska mekanismer. Detta innebär att den beroende inte har

någon kontroll över sin situation och kan inte bli drogfri på egen hand.

När en person använder en drog regelbundet sker en toleransutveckling för drogen. Detta kan

upplevas som om att drogen efter en konstant användning inte ger samma effekt som i början

av användandet. För att försöka uppnå samma effekt som i början av användandet krävs det

en dosökning för att uppnå den initiala effekten. Toleransen kan upplevas som om personen

”tål” drogen bättre efter ett tags brukande. Ur klinikisk synpunkt är tolerans ett tecken på

beroendeutveckling. Ett annat klinikiskt begrepp som är välkänt fenomen är korstolerans

vilket innebär att en tolerans för till exempel alkohol utvecklas även för andra

beroendeskapande medel som bensodiazepiner. När toleransökningen är ett faktum och

medicinen använts frekvent kan det uppkomma ett tillstånd som kallas abstinens. Detta

tillstånd uppkommer hos en person om denne minskar, utsätter sin medicinering eller om

dosen är otillräcklig för att motsvara toleransökningen. Efter att ha återskapat en balans i det

centrala nervsystemet vid ett frekvent drogbruk har det vid ett abstinenstillstånd skapats en

obalans. Abstinenssymtomen försvinner om man åter tillför drogen men blir mindre
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besvärande om drogen successivt minskas. För bensodiazepinberoende betyder det att en

långsam nedtrappning ger mindre abstinensbesvär. Tidsförloppet för abstinenssymtomen kan

variera beroende på vad det är för drog man har använt (Johansson & Wirbing, 2001).

En av nackdelarna med psykofarmaka som bensodiazepiner är att hjärnan snabbt anpassar sig

till läkemedlet och den positiva effekt man fått, avtar delvis efter en tids regelbunden

användning. Denna rekyleffekt kan bidra till att människor inte vågar sluta med sina tabletter

men den är inte samma som abstinens till exempel bensodiazepinabstinens (vilket är mer

intensiv och långdragen). En uttalad rekyleffekt anses vara ett tecken på riskzonen för en

beroendeutveckling hos individen (Johansson & Wirbing, 2001).

Psykiskt beroende  pratas det om även inom den medicinsk/biologiska teorin men här menar

man snarare att det är en så kallad gruppering av psykologiska symtom på ett fysiologiskt

beroende än en självständig diagnosgrundande kategorisering. Man kan inte alltid dra en

knivskarp gräns mellan dem men det måste klargöras att samma beroendebegrepp avser andra

beroende som till exempel att man är beroende av en bostad betyder inte likadant som att

diabetikern är beroende av sitt insulin (Hjerdin nr 2-3/2001).

Nils Bejerot som har haft ett stort inflytande på den svenska narkotikapolitiken utgick också

från en biologisk förklaringsmodell där han menade att drogbegäret nästan kunde ses som en

drift. Han menade att missbruk kan beskrivas som en epidemi. Personerna introducerar sedan

missbruket vidare och det uppstår epidemier inom vissa åldersgrupper och områden. De flesta

är immuna medan särskilda grupper är mer mottagliga. Drogen och dess egenskaper spelar en

viktig roll för om individerna fortsätter från att prova till att missbruka den (Tops, 2000).

Ur AA´s program för tillfrisknande har det vuxit fram genetisk/biologiska

behandlingsmodeller när de beskriver alkoholism (vilken de även använder på andra

beroende). De menar att beroende är ett enhetligt tillstånd, en sjukdom, vilken kan identifieras

beteendemässigt. De menar att sjukdomen (till skillnad från många somatiska sjukdomar) bör

ses ur ett mer holistiskt perspektiv då den drabbar människans fysiska, psykiska, etiska och

sociala funktioner. Individens störda beteende orsakas av ett kemiskt beroende där den

beroende intar substansen därför att han inte kan avstå. Tillståndet ses som kroniskt för resten

av livet oberoende om personen dricker utsätts för substansen eller inte och de anser att en



 

23

återgång till problemfritt drickande inte är möjligt. De anser också att sjukdomen är

progredierande så att tillståndet, vid fortsatt drickande, hela tiden förvärras. De inriktar sig på

tillfrisknandet och har bara vaga teorier om anledningen till sjukdomen. Miljöer där högre

alkoholkonsumtion finns löper högre risk att utveckla sjukdomen och ärftliga psykiska

egenskaper spelar in men de menar att det inte går att predestinera beroendet. Inget

samhällsskikt går att urskilja som mer sjukdomsframkallande (bara att de med bättre resurser

ofta lättare kan dölja alkoholismen). De menar att det kan finnas en genetisk aspekt där

alkoholismen ärvs likaså att föräldrarnas attityder kan ärvas genom miljön och därmed öka

riskfaktorerna. (Lehmann, Lundberg & Stockenström, 1984).     

Melin & Näsholm (1998) påpekar att de personer som redan tidigt känner höggradig eufori av

drogen bör vara uppmärksam på att det kan finnas en genetisk riskfaktor där personen

snabbare kan utveckla ett beroende. Dessa risker kan grovt delas in i faktorer som har med

drogens förbränning att göra, signalsubstansers betydelse och personlighetsfaktorer. Johan

Cullberg (2000) menar att könet visat sig ha betydelse för utvecklandet av missbruk och att

det är mer tabu och skuldbelagt att vara missbrukande kvinna. Tvillingstudier talar för att det

finns ett ärftligt moment för missbruk hos speciellt män som visar problem före 25 års ålder.

Medicinanvändning av läkemedel ska ske utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Förskrivningen ska ske på indikationer, det vill säga sjukdom eller liknande som motiverar

användandet. Indikationerna kan ändras efterhand som ny kunskap framkommer. På 1950-

talet förskrevs amfetamin som bantningspiller men det visade sig inte ge några varaktiga

viktreduktioner och indikationen övervikt utmönstrades (Hartelius, 2002).

4.2 PSYKOLOGISKT PERSPEKTIV

För att förstå läkemedelsberoende menar Sam Larsson (1992) att också psykologiska faktorer

är viktiga. Han skriver att de som behöver lugnande medel har ett ”läckage” av psykisk

smärta. Drogberoende beror inte på drogen i sig utan på den psykiska smärta som människan

upplever. Han menar att abstinensen inte bara är en fysiologisk process utan också handlar om

att psykisk smärta kommer fram som tidigare har blockerats av drogen. Abstinenssyndromet

vid drogberoende är inget annat än en återupplevande psykisk smärta. När drogen sätts ut

aktualiseras den psykiska smärtan i individens medvetande och dosen måste ökas för att

trycka ner den igen. Han anser att det inte bara är den psykiska smärtan som trycks ner utan
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också sin egen livshistoria. Det blir en paradox där patienten upplever att den inte kan leva

med sina tabletter och utan dem går de under. Någon hjälp går egentligen inte att få.

Larsson (1992) menar att en viktig faktor vid en kroppsupplevelse är om den uppfattas som

lustfylld eller icke lustfylld. Det avgörande är om människan, mot bakgrund av dessa symtom,

beskriver sig själv som ”hög” eller som ”sjuk”. Han hänvisar till en undersökning av

Schachter/Becker som visade att det inte är tillräckligt att de fysiologiska effekterna är

närvarande för att känna sig ”hög”. Brukaren måste peka ut effekterna för sig själv och

medvetet koppla samman dessa med att han har tagit drogen, innan den lustfyllda upplevelsen

infinner sig. Han menar att detta visar på att de kognitiva och de sociala faktorerna är av stor

betydelse. Schachter/Becker påpekar att det finns begränsningar där det till exempel inte är

troligt att en person som har bukhinneinflammation någonsin skulle kunna övertygas om att

han var euforisk eller hög, i stället för allvarligt sjuk. Författaren hänvisar till

beteendeforskare som menar att användandet av droger förstärks av att de framkallar

behagliga effekter och därför kan undanröja obehagliga upplevelsetillstånd.  Detta skulle

innebära att ett läkemedelsberoende utvecklas av att medicinen har en behaglig lugnande

effekt och därför att de mildrar ångesten. Användandet av bensodiazepiner förstärks av att

individen märkt att ångesten minskat i en viss stressituation och troligtvis kommer att

använda den igen vid en liknande stressituation. Sam Larsson (1992) hänvisar till kognitiva

psykologer som har visat på att individens förväntningar också har betydelse för beroendets

uppkomst. Enligt detta resonemang dämpas ångesten hos individen om den förväntar sig att

medicinen skall hjälpa. Han hänvisar till Glomboks studier som visar att 75 % av de

långtidsberoende ansåg att medicinerna hjälpte dem och 87 % instämde i påståendet ”Jag

tycker inte om att ta dessa tabletter, men jag kan inte klara mig utan dom” (Larsson, 1992, s

35). Teoretiker inom det kognitiva menar att symtom som till exempel ångest bland annat

beror på felaktigt tänkande. Dessa människor misstolkar ofarliga händelser som hotfulla och

överdramatiserar faran i varje situation.

Inom de psykologiska perspektiven pratar man också om fysiskt beroende. Sam Larsson

(1992) skriver att det kan vara svårt att skilja på abstinenssymtom och bakomliggande

problematik såsom psykoneuros, panikångest och generaliserat ångestsymtom, eftersom de

ger liknande symtom. Författaren hänvisar till terapeuten Andren som inte förnekar

abstinensproblematiken där det är problem med referens till drogen i sig. Han menar att det
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dock finns en risk att abstinensen överbetonas och att det enbart ses till den medicinska delen.

Det är nödvändigt att också lyfta fram de problem som ligger mer på ett psykologiskt plan.

Han menar vidare att många läkemedelsberoende kan ha haft många problem i botten men det

är tveksamt om man utvecklar ett långvarigt beroende om det inte finns mer djupliggande

orsaker bakom. Författaren skriver vidare;

”Läkemedelsgruppens erfarenheter visar att abstinenssymtom nästan alltid ger
en indikation på var svagheter finns i personligheten. En individ som haft en
problematisk relation till sina föräldrar får under abstinensen ofta tankar och
känslor som är relaterade till dessa upplevelser.” ( Larsson, 1992, s 27).

Om man inte i tid märker de första abstinenssymtomen utan tolkar dessa som förvärrade av

ursprungsbesvären kan beroendet förvärras. Patienten kan också få ångest i samband med att

de tror sig bli utan medicin. Den starka ångesten och de abstinensliknande symtomen gör att

patienten kan öka sin tablettkonsumtion och beroendeutvecklingen kan förvärras

(Socialstyrelsen 1990:7).

I det psykologiska perspektivet har placeboeffekten för läkemedelsberoende en framträdande

roll. Sam Larsson (1992) hänvisar till Lilja när han skriver att många kliniska symtom kan

förbättras eller botas med placebobehandling. Ett statistiskt medelvärde av de studier som har

publicerats om placebobehandling har visat att 28 % av de patienter som fodrat smärtstillande

medel, 32 % av dem som lider av migrän, 49 % av de med reumatism och 58 % a av de som

lider av sjösjuka har ”botats” av denna behandling. När det gäller lugnande effekter visar

studier på att 50 % upplever en påtaglig förbättring av bensodiazepiner mot 30 % av placebo.

Varken ålder, kön, intelligens, kulturella, etiska eller sociala faktorer är förutsägande variabler

för en människas respons på placebo. Larsson hänvisar vidare till Schachter som visade

genom experiment med droger att den emotionella upplevelsen som människan fick var

beroende av ett samspel mellan både kognitiva och fysiologiska processer. Styrande funktion

visade sig de kognitiva faktorerna ha.

Melin & Näsholm (1998) menar att ”alla barn påverkas och tar i olika grad fysisk, psykisk

och social skada av vuxnas missbruk”. Barnens utvecklingsmässiga konsekvenser av

föräldrarnas missbruk vad det gäller de beteendemässiga, kognitiva och emotionella

funktionerna har på senare år uppmärksammats. Barn till missbrukare har ett sämre

utgångsläge och utvecklar till exempel oftare ett eget missbruk men undersökningar har visat
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på att spridningen är stor och en betydande del fungerar lika bra och bättre än sina jämnåriga.

Drogkonsumtion hos föräldrarna kan skada barnet redan i det tidiga mor-barn samspelet. Hur

mycket barnet skadas och på vilket sätt beror bland annat på hur föräldraansvaret förändras,

de vuxnas förändringar och växlingar i känslor och beteende under rus, bakrus, abstinens och

drogfrihet. En mer psykoanalytisk syn på missbruk hänvisar Sam Larsson (1992) till

psykologen Sandberg när han skriver att människors problem handlar om hur de en gång

byggde upp en relation till sina föräldrar. Det kan ge uttryck i olika problem i vuxen ålder om

de på något sätt misslyckades i detta byggande. Ett barn behöver känna trygghet från sina

föräldrar, kan de ge denna tar barnet den till sig och får en egen inre trygghet. Kan föräldrarna

inte förmedla denna får det vuxna barnet hämta tryggheten någon annanstans, från till

exempel tabletter och läkare. Orvar Olsson (2000) menar att antalet negativa förhållanden

spelar en stor roll för utvecklandet av ett missbruk. Det finns många människor som riskerar

att utveckla ett beroende men gör inte det och andra som inte varit utsatta för så negativa

förhållanden och ändå utvecklar ett beroende.

Sam Larsson (1992, s 46) beskriver att identiteten har referens till hur vi skall förstå jaget och

är viktig för att förstå beroende. Han refererar till Lindahl som beskriver jaget på två

medvetande plan; 1. upplevelsevärlden eller upplevelseplanet. Här identifierar sig individen

vara ett med olika roller som till exempel med hjälpsökarrollen, mammarollen, yrkesrollen

eller identifierar sig som en person som ”måste äta lugnande medel”. 2. Bortomplanet med

medvetandejaget. Utifrån detta medvetandeplan har eller ägs olika upplevelser. En människa

kan alltså känna sig som en person med lugnande tabletter och en annan utan dem.

Enligt ett mer existentialistiskt-fenomenologiskt perspektiv menar att den ångest många

människor känner i dag inför att leva, egentligen är ångest inför döden. Sam Larsson (1992)

använder Koestenbaums teori när han skriver att medgivandet att vi går mot döden innebär att

uppleva livets rikedomar. I stället för att erkänna och försöka förstå denna ångest så undviker

vi den genom tabletter och uppfinner mekaniska sätt att finna mening. Koestenbaum menar att

i vår kultur är ångest det största mentala hälsovårdsproblem i vår tid. Vi tror att ångest,

smärta, lidande och desperation kan lösas på samma sätt som vi tar itu med felaktigheter i

maskiner. När en skruv blir lös i en maskin så drar vi antingen åt den eller byter ut den på

samma sätt som vi lägger över ansvaret för våra problem på en psykiater eller apotekare.

Problemet uppfattas som externt mekaniskt och blir lösta åt oss men inte av oss.
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”Om vi inte kan somna tar vi en tablett; Om vi känner oss oroliga tar vi en
tablett; Om vi har huvudvärk tar vi en tablett. Smärtan förträngs, men vi blir slöa
och nerlugnade. När det gäller en lobotomi får man lugnet till priset av
förminskad mänsklighet.”  (Larsson, 1992, s 37)

4.3 SOCIOLOGISKT PERSPEKTIV

De sociologiska forskarna menar också att den medicinska modellen är otillräcklig för att

förstå beroendet. Några frågor som sociologer inriktat sig på är att försöka förstå orsakerna till

långtidsberoende bland kvinnor. Vilken social mening lugnande medel har och i vilken

omfattning medlen fungerar som en form av social kontroll. Frågan de fokuserat på är varför

kvinnor får lugnande medel nästan dubbelt så ofta som män. De har studerat tre olika

förklaringsmodeller där den första går ut på att kvinnor har en större frihet att undersöka sina

känslor än män och därför kan upptäcka emotionella problem lättare. Den andra modellen går

ut på att kvinnor har lättare att berätta för sin läkare om sina problem och den sista menar att

läkarna förväntar sig att kvinnor skall vara mer känslomässiga än män (Larsson, 1992).

Trulsson (2002) menar att alla institutioner såsom stater är konstruerade utifrån speciella

genusvillkor och historiskt har kvinnors genusvillkor inte i första hand format kvinnan till en

enskild individ utan setts i relation till man och barn. När det gäller mannen påverkar klass,

status, etnicitet och så vidare om han har en central eller mer marginaliserad position som i

sin tur påverkar missbruket. Alvesson & Billing (1999) tar upp en undersökning om kvinnliga

chefers stressymtom där resultaten visade sig att kvinnor stressymtom ofta var av en mer

psykosomatisk art. Skillnaden mellan de manliga och de kvinnligas stressymtom var att

kvinnorna ofta hade migrän, retlighet och oro medan männens stressymtom var magbesvär

och större konsumtion av alkohol. Kvinnor socialiseras till att i mycket större utsträckning än

männen erkänna sårbarhet menar författarna. Kvinnorna söker oftare läkare och

psykoterapeuter än män.  Folkhälsoinstitutet (1996) intervjuar Ingemar Ewetz som menar att

anledningarna till beroende hos båda könen kan bero på de stora krav de har att leva upp till.

En bra karl skall vara framgångsrik på jobbet och reda sig själv, vara både manlig och mjuk,

tjäna pengar och ta sin del av ansvaret för barn och hushållsarbete, hålla sig i fysisk trim och

vara en bra älskare. Kvinnor ska sköta jobbet som en hel karl och hemmet som sin

traditionella mamma, hon ska se till så att alla har det bra och dessutom vara vacker och

sexig.
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Man kan se att den totala konsumtionen av medlet medför antal beroende den utsträckning det

är tillgängligt det vill säga hur mycket läkarna skriver ut. För att förstå missbruk ur ett

sociologiskt perspektiv kan man ta hjälp av Ole-Jörgen Skogs modell om disposition för

missbruk.

Antal personer Personer som blir missbrukare

 bara när medlen är lätt tillgängliga

Personer som blir missbrukare också

när medlen är svårtillgängliga

Låg               Medel           Hög

Disposition för missbruk (Olsson 2000, s 38)

Detta visar på att dispositionen för att bli missbrukare i normalbefolkningen är ungefär

normalfördelad. Författaren menar att detta visar på om det är lätt att få tag på alkohol eller

narkotika så är det många människor som kommer att utveckla ett missbruk.

Flera forskare har framhållit att lugnande medels funktion är social kontroll. Sam Larsson

(1992) hänvisar till Koumijian när han skriver att förskrivningen och användandet av

lugnande medel är ett sätt att omdefiniera sociala problem till medicinska problem. Det finns

ett ökat antal människor som går till läkaren på grund av sociala problem som till exempel

ensamhet eller äktenskapsproblem och behandlas för de symtom som detta gett upphov till

som ångest och oro. Koumjian tycker att bortsett från det sociala sambandet till lidandet så

minskar man härigenom möjligheterna till sociala förändringar.

RFHL (Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsberoende) intar en mer

sociologisk/samhällsmedicinsk syn på sociala problem och menar att missbruk är ohälsa men

att orsaken inte finns hos individen utan att flera psykologiska och sociala/politiska aspekter

spelar in. Missbruk är ett avvikande beteende och en störning i mellanmänsklig natur och kan

inte förklaras som somatiska sjukdomar gör. De menar vidare att negativa sociala

förhållanden kan leda till att en person väljer en avvikaridentitet som sedan omgivningen

bekräftar och förstärker. Många forskare har tittat på de sociala banden för att förstå missbruk.

Bristfälliga eller dåliga band till samhället eller betydelsefulla andra gör att banden i stället
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växer sig starkare till andra avvikare så att gänget och deras värderingar blir viktigast. Några

menar på att den språkliga och den emotionella kommunikationen mellan människor är

avgörande för hur banden utvecklas mellan människor och grupper och när dessa brister kan

avvikarbeteenden utvecklas. Eva Johnsson, socionom och forskare, menar att emotioner som

framför allt skam men även ilska eller skuld kan leda till ett hot mot de sociala banden. Den

grundläggande skammen är smärtan i att aldrig ha varit älskad, den hotar hela individens

existensberättigande. Missbruk kan uppstå för att skydda eller försvara sig mot denna skam

(Johnsson, 2000).

Karin Trulsson (2002) skriver att föräldrarnas insocialisering av barnen är ytterst viktig.

Missbrukande män och kvinnor har ofta barndomserfarenheter av separationer, föräldrars

missbruk och utsatta känslomässiga/sociala villkor. De har också erfarenheter av en destruktiv

dialog som dåligt har förberett barnen för tonårskrisen. Lösningen blir delaktighet i

missbrukskulturen och att medicinera bort de djupa känslorna av att vara dålig, oönskad och

otillräcklig.

4.4 ANTROPOLOGISKT PERPSEKTIV

Sam Larsson (1992) belyser Montagne som hävdar att det är nödvändigt att analysera

långtidsberoende också ut ett antropologiskt perspektiv. Han menar att antropologisk

forskning om psykoaktiva droger kan öka förståelsen för de sociala normer och kulturella

föreställningar som påverkar användningen av lugnande medel. I många kulturer används

alkohol på ett ritualiserat sätt för att individen ska kunna handskas med sina sociala problem.

Sanktioner och social kontroll hjälper ofta alkoholanvändandet till en icke problematisk

konsumtion. Det är vanligt att individen tillskriver lugnande medel en ”mystisk förmåga”

både vad det gäller föreställningar om läkemedlets kraft och rituella användningen. Studier

har visat på att psykoaktiva droger också har ritualer och sociala sanktioner. Föreställningarna

kring lugnande medel, ångest, oro och hur de skall behandlas har varierat kraftigt från kultur

till kultur. Metaforer och liknelser om lugnande medel kan spegla kulturella föreställningar.

”Lugnande medel har till exempel uppfattats som en biljett till stillhet (peace of
mind) eller normalitet, som en ångestpolis, livlina, mentalt laxermedel, eller
aspirin för själen. Användningen av dessa medel har uppfattats som en form av
kemisk semester, ett avbrott från vardagen, en tankestoppare, ett turkiskt bad
eller som det konstgjorda paradiset.” (Larsson, 1992, s 40).
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Han hänvisar till flera studier som visar att både kön och ålder har ett samband med

långtidsberoende. När det gäller bensodiazepiner blir dubbelt så många kvinnor som män

beroende och äldre människor löper större risk än yngre.

Goldberg (2000) tar upp betydelsen av informell social kontroll som minskat i takt med

samhällsutvecklingen där formell kontroll har fått en större betydelse. Men formell social

kontroll det vill säga instanser som har kontroll som huvudsaklig funktion (poliser,

socialarbetare med flera) utförs av främlingar och kan därmed inte anpassa sina åtgärder till

individens behov och förutsättningar. Cullberg (2000) tar upp vilka drivkrafter och

sammanhang som medverkar i utvecklandet av ett missbruk kan vara väldigt svårt att förutspå

och ett misstag som många gånger gjorts i studier av missbrukare har varit att betrakta dem

som en homogen grupp.

Folkhälsoinstitutet (1996) hänvisar till en undersökning vid Handelshögskolan i Stockholm

som visar att läkare ofta lät sig påverkas av läkemedelsreklamen. Läkarna hade ett

genomgående högt förtroende för läkemedelsföretagens marknadsföring. Från 1996 ska

bensodiazepiner och andra narkotikaklassade läkemedel förskrivas på särskilda

receptblanketter för att försvåra receptförfalskningar.

I Socialstyrelsen (1990:7, s 36) kan man läsa att flertalet patienter med primärt läkemedels

beroende (utan samtidigt alkoholmissbruk) hade goda socioekonomiska förhållanden med

utbildning, arbete m.m. Dessa liknar gruppen ”dolda” alkoholmissbrukare men skiljer sig från

narkotikamissbrukare och vissa alkoholmissbrukare där sociala problem och normbrott är

överrepresenterade.

5 ANALYS

5. 1 INTERVJUPERSONERNAS DEFINITION AV BEGREPPEN BRUK, MISSBRUK

OCH BEROENDE

De flesta vi intervjuat har menat att läkemedelsberoende är en mångfasetterad problematik där

både biologiska, psykologiska, sociala och kulturella aspekter spelar in. Det verkar som

intervjupersonerna ser lite annorlunda på och lägger lite olika värderingar i begreppen bruk,

missbruk och beroende utifrån vilken erfarenhet de har och vilket perspektiv de intagit.

”Bruket” verkar inte ställa till med så mycket meningsskiljaktigheter även om
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intervjupersonerna utgår från olika perspektiven. Bruk anses, speciellt i det

medicinsk/biologiska perspektivet, inte förorsaka några problem. Lars Goyeryd menar att

bruk är när patienten följer ordinationerna och tar tabletterna endast till vad de var avsedda att

användas till. Han menar att en vanlig definition av bruk är att bruket inte skall ge några

negativa konsekvenser vare sig för patienten eller för andra, oavsett substans. Utifrån ett mer

psykologiskt perspektiv ser dock bruket i sig illa ut. Ulla Wulff menar att hon inte kan hitta

något tillfälle då beroendeskapande preparat skulle vara befogade. Hon anser att tabletterna

inte innehåller någon lösning och att vi behöver lära oss att handskas med oro och ångest

genom till exempel samtal.

Begreppet ”missbruk” verkar inte klinga så bra hos någon. Katarina Johansson som mer

intagit ett medicinskt/psykologiskt perspektiv tycker också att ”missbruk” står för något

personer gör av egen vilja där psykologi och biologi verkar spela liten eller ingen roll alls.

Hon förklarar att det är ytterst viktigt att man inte behandlar läkemedelsberoende som om de

vore någon sorts ”missbrukare”, inte för att man skall behandla missbrukare över huvudtaget

nedlåtande. Hon menar att det finns någon sorts attityd om att man får skylla sig själv som blir

väldigt orättvis i synnerhet om det handlar om människor som har följt en läkarordination år

efter år. Hon anser att man behandlar dem som om de har försökt att lura någon, ”de får skylla

sig själva i stället för att se att det faktiskt är sjukvården som har producerat det här

beroendet”.

Sjuksköterskan på Beroendecentrum i Malmö som intagit ett mer medicinskt/biologiskt

synsätt menar att läkemedelsberoende kan kategoriseras in under begreppet

”Beroendesjukdom”. Andra beroendeformer som alkohol- och spelberoende anser hon också

sorteras in under detta begrepp. Hon ser att det ofta förekommer likheter i de sociala och

ekonomiska konsekvenserna, manipulation med omgivningen, skuld och skam. Lars Goyeryd

som har ett liknande perspektiv menar också att det är samma sjukdom, det vill säga samma

sjukdomsutveckling, genetiska inslag och i princip samma läkningsförlopp efter

behandlingen. Ulla Wulff har mer intagit ett antropologiskt perspektiv och anser att

läkemedelsindustrin och samhällsvärderingarna i stort är bidragande faktorer till

beroendeproblematiken. Hon menar att hon aldrig har varit psykiskt beroende eftersom hon

hade ett så kallat lågdosberoende. ”Det var ren kemi och jag hatade tabletterna.”
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Hon tycker att det är mycket svårt för de läkemedelsberoende att identifiera sig som till

exempel alkoholister.

”En som har varit lågdosberoende och bara gjort det som doktorn har sagt har
fruktansvärt svårt att sitta och säga att man är missbrukare. Jag upplever det som
en kränkning, jag brukar säga att jag har inte varit missbrukare, jag har blivit
missbrukad. De har försökt lösa mitt problem på det enkla möjligaste sättet och
det höll på att ta livet av mig.”

Katarina Johansson tycker när det gäller beroende att både psykologi och biologi spelar in.

Det psykiska beroendet (som Katarina uttrycker som det psykologiska beroendet) handlar mer

om att patienten inte tycker att den klarar sig utan tabletterna. ”Tabletterna blir liksom en

krycka i livet som blir för uttalad.” Det psykiska beroendet anser hon att människor kan bli av

i stort sätt vad som helst och placeboeffekten har stor betydelse. Hon anser att det fysiska

beroendet, där det sker förändringar i det centrala nervsystemet, påverkar både psyket och

kroppen och gör att det är så svårt att sluta. Hon menar att det psykiska och det fysiska

beroendet följs åt.

Två intervjupersoner som var mer inne på det fria valet var Sune Sunesson och Mats Hilte.

Sunesson såg på beroende och missbruk ur ett lite vidare social/psykologiskt perspektiv och

tror att det handlar om att fördriva ett obehag eller försöka fylla ett tomrum. Han verkar inte ta

så stor hänsyn till det biologiska utan tycker att det är lite underligt att det många gånger

verkar som om ett bensodiazepinberoende kom som en överraskning trots att det talats om det

i fyrtio år.

”Detta resonemang om att bli beroende går ju inte att överföra till en heroinist,
de skulle inte bli betrodda om de hade sagt; -Jag tog så lite, -Jag visste inte att
jag skulle bli beroende och fastna i det här. Att det skulle ta över min
dominerande livsprincip att skaffa den här soppan. När det gäller de starka
bensodiazepinerna så tycks det finnas ett utrymme för att presentera sig själv
som om detta inte var en självklarhet. Ett starkt nervgift som kommer att
påverka din kropp och tvinga dina receptorer i hjärnan att törsta efter det här om
du inte ger det till dem.”

Mats Hilte intog ett mer social/antropologiskt perspektiv och frågade sig om det verkligen

finns något psykiskt beroende. Han tror att det mer är kulturella föreställningar om doktorer

som har vita rockar, sitter på sjukhus och har lösningar på människors problem.

Läkemedelberoende tror han många gånger handlar om personer som befinner sig i någon
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form av maktlöshetssituation. De har hamnat i kriser, tappat kontrollen över sitt liv och så vill

de ha hjälp. Det ställs förväntningar på läkaren att den skall kunna hjälpa och det blir magi i

förskrivningen. Han tror därför att det psykiska handlar mer om sociala och kulturella

föreställningar om vad doktorn kan göra än om någon form av inre psykologiska mekanismer.

Mats Hilte och Sune Sunesson har också lite funderingar kring beroendebegreppet i sig och

när det är befogat att vara beroende. Hilte menar att från vår kulturs synvinkel så är beroende

något negativt där de som tar tabletterna skäms och stigmatiseras. Han menar att i vårt

samhälle skall man vara självständig, stark, ta egna beslut och kunna kontrollera och styra sitt

liv. Sunesson menar också att beroendebegreppet är något skamligt och negativt. När det inte

är ett socialt problem av den typen där landstinget klagar på att det slösas och att det blir för

dyrt så ser vi inte beroendet som något problem. Han menar att en massa människor går

kanske omkring och missbrukar blodtryckssänkande mediciner men dem stigmatiserar vi inte.

Han tror att det är lätt att missbruk och beroende glider över i andra begrepp som handlar om

omdöme om andra människor, fördömande och uppfattningar om att folk inte kan ta till vara

på sig själv. Sunesson menar att vi lever i ett samhälle som bygger på att det finns kategorier

och personer som står i bestämda relationer till och förutsätter varandra där alla är beroende

på något sätt. Vi är beroende av kärlek, av vår familj, av vårt arbete och beroende av vår lön.

Han tror att beroendebegreppet ofta används på ett sätt som försöker tala om att den här

personen är inte vuxen. Det är en person som är lite barnslig och som inte är fri.

5.2 VILKA BLIR LÄKEMEDELSBEROENDE

Personalen på Beroendeenheten i Simrishamn intar ett mer medicinsk/biologiskt perspektiv

och menar att vem som helst kan drabbas av ett beroende. De säger att om man tar ett

läkemedel, alkohol eller en drog kontinuerligt under en längre tid i tillräckligt stor mängd så

uppstår ett beroende. Mats Hilte menar inte heller att läkemedelsberoende drabbar någon

särskild utan att det finns representerat i alla samhällsklasser och tror att det är svårt att

urskilja likheter i bakgrunden hos dem. Han intar dock ett sociologiskt perspektiv och tror att

anledningen till detta är att det är mer legitimt att gå på läkemedel.

Ulla Wulff utesluter inte det psykologiska perspektivet och berättar att hon växt upp i en

dysfunktionell familj där hon lärde sig att ställa upp och se till så att andra mådde bra och där

hennes eget välbefinnande var mindre viktigt. Hon menar att hon sett liknande bakgrunder
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hos andra människor som hon mött som också varit läkemedelsberoende och menar att

uppväxten och psykologin säkert spelar in. Martin Öberg tror att de som inte har något att

förlora socialt på ett beroende har större risk att hamna i det.

Mats Hilte kan föreställa sig att kvinnor i större utsträckning blir läkemedelsberoende

eftersom de har lättare att erkänna att de har problem och mer somatiserar dem. Han anser att

det inte är så hotfullt för en kvinna att känna efter och vara medveten om sin kropp medan det

finns föreställningar om att män skall vara mera stryktåliga och inte gnälla. Han tror inte att

kvinnor har mer smärta än män utan att de är mer uppmärksamma och att det kanske beror på

att den kvinnliga kroppen och deras hälsa är viktigare i samhället kanske beroende på att de

föder barn.

Katarina Johansson menar att de som tar tabletterna, så att säga vem som helst, kan bli

beroende. Hon anser dock att man ska vara försiktig med att skriva ut åt dem som redan är

beroende av andra substanser. Hon kan se att de som genom sociala faktorer har mer

bekymmer (till exempel gruppen ensamma mammor) får utskrivet mer av de här tabletterna

och därigenom fastnar fler i dessa grupper i ett beroende. Hon tror också på att det finns

individuella skillnader. Hon skulle vara väldigt försiktig med att skriva ut beroendeskapande

medicin till en person som var väldigt osjälvständig, ängslig och hade en stor benägenhet att

ta till olika hjälpmedel.

Sjuksköterskan på Beroendecentrum i Malmö ansåg att det kan finnas människor som kan

behöva bensodiazepiner för att fungera. Hon har stött på dem som gått i avgiftning och som

kommer ner till en viss nivå, men sen går det inte längre på grund av deras dåliga mående.

”De kanske har panikångest eller något annat som faktiskt gör att de behöver medicinen för

att fungera.”

5.3 ORSAKER

Lars Goyeryd intar ett mer medicinskt/biologiskt perspektiv och menar att beroende är en

primär sjukdom och orsakas inte av någonting. De utlösande faktorerna är multifaktoriella

men har du inte det genetiska anlaget är risken mycket mindre att man utvecklar ett beroende.

Han menar att man kan beskriva det som att man ärver ett drogkänsligt belöningssystem, dvs.

att hjärnans belönings- och lustcentra reagerar extra starkt på drogen. Detta blir drivkraften till

att använda drogen allt mer tills det slutligen har utvecklats ett beroende.
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Personalen på Beroendeenheten i Simrishamn intar ett antropolog/psykologiskt perspektiv där

de tycker att det finns en koppling mellan missbruk och den livsstil man för. De anser att

många människor lever väldigt hektiska liv, sliter ut sig och får olika spänningssymtom.

Värken sitter djupare än i musklerna och då är ett sätt att börja bruka värkmediciner som

sedan kan övergå i missbruk och beroende.  De anser att det kan finnas andra vägar till att

utveckla ett beroende där problematiken ligger mer på det personlighetsmässigt planet. I all

beroendeproblematik så söker människan någon form av mättnad. ”Man är helt enkelt

känslomässigt hungrig så man försöker kompensera det på något vis.”

Ulla Wulff anser att vi lever i en kultur med snabba enkla lösningar. ”Vi skall inte ha ont

någonstans, vi skall ständigt vara på toppen, må bra och vara lyckliga (vad det nu är?).” Hon

menar att det inte fungerar så utan om vi inte kan få gråta och känna smärta så växer vi inte

och får ingen förståelse om vad livet handlar om.

5.4 FÖRSKRIVNINGEN

Martin Öberg tror att läkemedelsberoende är sjukvårdsinducerade (framkallad av sjukvården).

Det stora problemet anser han är att patienterna lämnas utrymme att söka och få ut medicin

från ett flertal läkare. Enligt Martin kan läkemedelsproblematiken ses ur ett sociologiskt

perspektiv där ansvaret ligger på det samhälleliga systemet som inte samverkar kring

individen och dennes problematik. Samkörning av register och en doktor per patient i team

med övrig personal skulle förhindra läkemedelsberoende.

RFHL anser också att det är inom sjukvården läkemedelsberoendet skapas. Det finns många

olika anledningar till att ett läkemedel förskrivs inledningsvis och det är svårt att se någon

specifik anledning då orsakerna bakom tabletterna är oräkneliga. Personalen på

Beroendecentrum i Malmö menar att inledningen till förskrivningen kan vara allt från

trafikolyckor där man har fått utskrivet smärtstillande till att personen förlorat någon

närstående. Det kan även bero på att man inte mår bra i själen menar beroendeenheten i

Simrishamn. Men när det kommer till att medlet förskrivs fortsättningsvis anser

Beroendecentrum att det går en viss slentrian i förskrivningen. Detta är något som de ofta

stöter på och har erfarenhet av.
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Förskrivning är något som är legitimt och det är en naturlig del av människans natur att

uppsöka sjukvården i en önskan om att ”bli frisk”.  Bensodiazepiner har förskrivits genom

årtionden på alla olika indikationer. Förfarandet har skärpts till sedan undersökningar har

visat en slapphet i förskrivningen av läkemedel. Men det är inte den enda anledningen till

kruxet med förskrivningen. Katarina Johansson menar att det har förekommit felaktiga

förskrivningar där bensodiazepiner förskrevs mot depressioner innan SSRI-preparaten kom.

De som inte uppfyllde kriterierna för depression fick ändå bensodiazepiner och blev efter ett

tags brukande deprimerade. En orsak till att tabletterna förskrivs fortsättningsvis är bristen på

information hos patienterna om tabletternas verkan men även att läkarna själva inte heller

känner till det. Abstinenssymtom såsom ångest uppkommer efter det att man har slutat med

tabletterna men om personerna inte vet om detta när de slutar och tror de att de fortfarande är

sjuka. Rekyleffekten är en annan orsak till att tabletter förskrivs fortsättningsvis. Tolkningen

blir att när abstinens eller rekyleffekt uppkommer, upplever sig patienten inte kunna leva utan

sin medicin, det blir som en livskrycka. För att undvika dessa fysiologiska besvär fortsätter

patienten att äta tabletterna. Brist på kunskap, brist på förhållningssättet hos läkarna men

också brist på tid för varje patient är tre centrala genomgående mönster i problemet med

förskrivningarna.  Katarina menar att det är vår tids kultur att om man kan fixa läkemedel så

behöver man inte stödsamtal.

Personalen på Beroendeenheten i Simrishamn menar att det ofta handlar om resurser vid

förskrivningen eller alternativa lösningar. De menar också att det handlar om vad patienten

frågar efter och önskar, det går inte att gå in med alternativa behandlingar om inte patienten

vill. ”Alla önskar vi att det skall bli så bra som möjligt, och ett snabbt sätt just då är ju

läkemedel.” Förväntningarna hos individen är att läkemedel skall lösa deras situation, även

om den kanske i grund och botten inte är somatisk utan psykologisk menar beroendeenheten i

Simrishamn.  Medicinerna undanröjer obehagliga upplevelsetillstånd. Att människor har ett

tomrum eller saknar något i deras liv och använder tabletter som ett komplement till den

saknaden är ett annat resonemang kring det psykologiska perspektivet.

Att läkemedlet förskrivs fortsättningsvis beror på att patienten upplever att det är samma

symtom som innan, att de har till exempel fortfarande värk i ryggen även om man inte kan se

det på röntgen. Olika spänningsfenomen kan göra att man får statisk smärta menar personalen

på beroendeenheten i Simrishamn.  Ett annat sett att se på det är att grundorsaken kvarstår
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sedan patienten fick läkemedlet utskrivet från början men att patienten har utvecklat ett

beroende menar Martin Öberg. Man kan utröna det biologisk- medicinskt perspektivet när

Lars Goyeryd fortsätter “I och med att patienten har utvecklat ett beroende och upplever att de

inte kan vara utan läkemedlet, sätts det press på läkaren”. Han framhäver även okunskapen

hos förskrivaren som gör att denne inte kan förklara sambanden och erbjuda patienten rätt

alternativ såsom en avgiftning och en behandling. Lars Goyeryd menar att okunskapen om

beroendesjukdomar är stor inom sjukvården. Det är inte det att de inte vet att medicinen kan

skapa ett beroende utan de vet inte hur beroendet yttrar sig och hur det försämrar patientens

livskvalitet. Det är lättare att fortsätta förskrivningen än att ta itu med det egentliga problemet

men det saknas också resurser på många orter för detta. Personalen vid beroendeenheten i

Simrishamn menar att dessa läkemedel som gör människor beroende inte gör något åt

sjukdomsorsaken, botar sjukdomen, utan bara går åt symtomen.

Ulla Wulff anser att hela den här kulturen som vi har skapat hänger ihop med att

läkemedelsindustrin har blivit så stor och med så mycket pengar att den håller på att stjälpa

hela sjukvården. Reklamen för läkemedel är säljande och hon uttrycker en stor rädsla när till

och med hennes barnbarn kommer in och ber om den intelligenta värktabletten.  Hon menar

att många gånger skriver läkarna ut bensodiazepiner på kriterier som skilsmässa och det finns

inga riktigt utredda diagnoser. Dessutom vet hon patienter som får preparaten utskrivna på

telefon hela tiden. Katarina Johansson menar att det finns väldigt starka vinstintressen när det

gäller läkemedel. När det har kommit nya regler, restriktioner och rapporter kring läkemedel

har läkemedelsindustrin agerat starkt med till exempel avlönade medicinska experter som

uttalat sig i motsatt riktning. Hilte menar att hanteringen av läkemedelsberoende inte kan

ligga på läkarnas bord eftersom de många gånger är beroende av läkemedelsbolagen. Läkarna

blir bjudna på resor och middagar och är naturligtvis positivt inställda till läkemedel som

sådant.

5.5 PROBLEM OCH KONSEKVENSER

Vad ger ett läkemedelberoende för konsekvenser för individen och för samhället? Det finns

personer med smärta som tar medicin för att kunna gå till sitt arbete. Det kostar samhället

väldigt mycket pengar att skriva ut tabletter. Mats Hilte frågar sig om samhället inte vunnit

mer på att istället ha väldigt korta insatser med tabletter och sedan kombinerat dessa med

hjälp och stöd av kuratorer, psykologer eller psykiatriker. Det handlar inte bara om
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samhällsekonomiska konsekvenser i form av ökad sjukvårdskostnader, sjukskrivningar och

förtidspensioner för många, menar Lars Goyeryd, de här personerna kan inte förvärvsarbeta.

Kring dessa personer finns det ofta en familj som drabbas. Familjesituationen kan bli helt

ohållbar, man orkar inte med sina barn även om man vill säger Katarina Johansson. Det blir

förödande konsekvenser för individen då beroendebeteendet skapar relationsproblem med sin

omgivning menar Sune Sunesson. Det blir svårt för individen att upprätthålla sina relationer

till andra människor då personen hela tiden ljuger, undanhåller och försöker leva upp till

försvaret man har skapat sig. Detta leder vidare till problem på arbetet eftersom de bra

relationerna inte går att upprätthålla. Detta tycks ses som ett mönster både samhällsmässigt

och för individen. Konsekvenserna ur de olika perspektiven tycks gå hand i hand och bli

väldigt komplext.

Hos Ulla Wulff, som var den enda vi intervjuade med egen erfarenhet av lågdosberoende, kan

man se att alla perspektiv spelar in och det ena kan inte utesluta det andra. När hon debuterade

som bensodiazepinbrukare hade hon varit med om en rad tragiska händelser. Folk började

prata om henne med en förståelse för hennes beteende på grund av detta. Hennes

arbetskapacitet blev sämre och till slut kunde hon inte jobba, blev nervös, fick hjärtklappning

och började isolera sig eftersom hon fick ångest av att träffa människor samtidigt som hon

fick skuldkänslor om att inte vara duglig som individ. Ulla började känna en utanförkänsla, en

konstig och förändrad verklighetsuppfattning samtidigt som hon kände en stark hjälplöshet.

Problemet för henne var att hon fick kraftig abstinens men budskapet från sjukvården var att

hon behövde öka sin dos (eftersom hon endast tog en liten dos) och upplevde att läkarna

tyckte att hon var en sådan person som aldrig blev frisk, hon var en gnällkärring.

Hjälplösheten späddes på ständigt då hon fick höra att hon var en svag person utan resurser.

Till slut hade Ulla inget socialt fungerande liv.

Detta är något som också framkom i intervjun med sjuksköterskan från beroendecentrum i

Malmö att personerna får det svårt att fungera på jobbet och till sist fungerar de inte hemma

tillsammans med sin familj. Det blir successivt värre ju längre tiden förlöper men det kan vara

i flera år innan det uppmärksammas som ett problem menade sjuksköterskan. Katarina

Johansson framhävde i sin intervju att för dem som drabbas är det förödande. Erfarenheterna

visade att personerna som uppsökte TUB öppenvård hade ganska utpräglade självmordstankar

för ångesten men tabletterna hjälpte ändå inte.  En negativ spiral där mer konsumerande av
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tabletter gör att ångesten ökar vilket leder till att försöka bli av med den ökas dosen

ytterligare. Till slut fungerade personerna inte socialt alls, de slutade arbeta och isolerade sig

totalt från omvärlden. Samhällsmässigt, menar Katarina Johansson, så bli konsekvenserna

stora kostnader eftersom dessa personer är stora vårdkonsumenter.

”De får ju ont överallt och konstiga symtom och de skall undersökas på alla
möjliga sätt och många uppfattas som hypokondriker. Springer runt hos många
olika sjukgymnaster och försöker få hjälp på alla möjliga sätt och vis och man
vet inte att det har med tabletterna att göra”.

RFHL menar att konsekvenserna för individen betyder tvångsavgiftningar och hot om

indragen sjukskrivning.

Beroendeenheten i Simrishamn har genom sina erfarenheter uppmärksammat problemet med

läkemedelsberoendet. Det tar upp hela individens tid med konsekvenser både ekonomiskt och

socialt. Många av de personer som kommer till beroendeenheten har redan tappat fotfästet.

Det finns personer som inte har fyllt femtio men som har sjukpension för att de inte har fått

ordning på sitt liv. Bristen på samordning mellan de olika åtgärdsprogrammen har lett till att

dessa personer fallit mellan stolarna. De som har en stor konsumtion av läkemedel får inte

tabletterna förskrivna av en och samma läkare utan de har fler som de cirkulerar kring. De

samhällsmässiga konsekvenserna är att de människor som inte klarar av att leva ett bra liv blir

storkonsumenter inom sjukvården. Det finns personer som även köper på svarta marknaden

och har flera källor. Detta resonemang styrks genom Martin Öbergs svar att det inte endast

var fysiska och psykiska konsekvenser utan att ett läkemedelsberoende kunde vara en

inkörsport till annat missbruk och kriminalitet.

Ulla Wulff ansåg att sjukvården uppmanade henne att ta tabletter i stället för att lära sig att

handskas med nervositeten och oron som är ett normalt tillstånd. Det fanns ingen lindring i

tabletterna bara en sorts konstgjord dövning. Hon menar att i vanliga fall finns det lindring i

gråten men hon grät och det fanns ingen lättnad. Efter att läkaren sagt att hon fick acceptera

att hon var en reducerad person blev hon fruktansvärt arg. Hon menar att hon kan förstå de

rapporter om ungdomar som tillsamman med Rohypnol begår våldsdåd. Ju argare hon blev ju

mer skruvades hon upp tills hon nästan exploderade. Hon menar att biverkningarna är otaliga

och att vi egentligen vet alldeles för lite om hur de här fysiologiska systemen fungerar och att

vi nästan inte vet någonting om hur medlen fungerar.
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6 SLUTDISKUSSION

Syftet med denna uppsats var att undersöka olika synsätt på ett läkemedelsberoende och vilka

människor som utvecklar detta beroende. För att uppnå detta syfte ställde vi oss följande

frågor; Vad är bruk, missbruk och beroende av läkemedel, var går gränsen, vilka blir

läkemedelsberoende, vad är de bakomliggande orsakerna till ett beroende, vilka är orsakerna

till förskrivningen av läkemedlet, när uppmärksammas läkemedelberoendet som ett problem

och vilka blir konsekvenserna?

Under arbetes gång har vi med hjälp av de olika perspektiven insett att läkemedelsberoende är

ett komplext fenomen där det inte finns några enkla förklaringar. Man kan med hjälp av de

olika synsätten se ett samband i individens beroendeproblematik där det ena perspektivet inte

kan uteslutas av det andra. Ingen av de personer som vi intervjuade hade någon renodlad teori

även om de framhävde något synsätt framför de andra. Detta resonerar Goldberg också om

när han menar att ett beroende eller missbruk inte endast kan sammanlänkas utifrån ett eller

några perspektiv utan att det är en kedja av synsätt som går in i varandra. Problemet är att en

person inte kan se på ett fenomen utifrån alla synvinklar samtidigt utan måste inta ett

utgångspunkt för att göra händelsen begriplig.

Våra centrala begrepp kretsade kring bruk, missbruk och beroende av läkemedel. När vi gjort

intervjuerna med de olika professionerna framkom det att begreppen kan stå för så mycket

olika saker och att det inte finns några klara gränser dem mellan. Enligt våra normer och

värderingar är bruket ”normalt” och frambringar inga större diskussioner. När det gäller

dagens massiva läkemedelsbruk tyckte dock en stor del av intervjupersonerna att det är

problematiskt i sig. Begreppet missbruk väckte starka känslor där vi kunde se att skulden och

handlandet ofta lades på individens eget ansvar. Beroendet däremot kunde framställa

individen som ett offer inför olika omständigheter. Begreppet är problematiskt eftersom det

kan omfattas av såväl neutrala som negativa värderingar. Ibland kan beroendebegreppet vara

en självklarhet för individen enligt de neutrala normer som samhället omges av men när det

kommer till beroendebegreppet i negativ bemärkelse fokuseras det mycket på individen och

dess hjälplöshet. Något som var trendbrytande under intervjuerna var att den beroende inte

behövde ses som hjälplös utan kunde tillskrivas ett större ansvar för sitt beroende. Det

resonerades kring att en heroinist inte skulle bli trodd om denne uttalat sig som ovetande om
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att ett heroinberoende kunde utvecklas och jämfördes med ovetskapen om att ett

läkemedelsberoende kan utvecklas. Andra tyckte att detta inte går att jämföra då det är stora

skillnader på beroende där framförallt det ena beroendet skapas på legal väg medan det andra

är illegalt. Några tyckte att läkarna, dagens medicinmän, med sin auktoritet och sitt allvetande

har en sådan allsmäktig makt att deras beslut inte kan ifrågasättas vilket gör att individen inte

kan skuldbeläggas. Vi anser att det är svårt att lägga skuld på någon specifik aktör då ingen av

dessa har någon intention att inleda en beroendeutveckling.

Beroendebegreppet är som sagt komplext och de olika teoretiska perspektiven förklarar dem

utifrån sitt synsätt. Det medicinskt-biologiska perspektivet har länge varit tongivande för att

förklara beroende och det psykologiska när det gäller missbruk. Lyfter man fram

beroendebegreppet på samhällsnivå börjar diskussionen om vilka omständigheter individen

utsätts för ur ett sociologiskt perspektiv. Alla perspektiven har utsett någon/något som är

”skuld” till problemet och gränserna här emellan överskreds vilt under intervjuerna. Många

var dock överens om att läkemedelsindustrin och dess vinstintresse påverkade både läkare,

patienter och samhället i stort mot den tablettkonsumtionstrend vi har. Vi hade tyvärr ingen

möjlighet att intervjua någon från det perspektivet men det skulle ha varit väldigt intressant att

få höra deras åsikt om ämnet. Kanske skulle de ha fört fram att de inte har skapat någon

efterfråga som inte redan fanns hos konsumenterna.

Den informella kontrollen tycks ha minskat i vårt individuella samhälle. Många av

intervjupersonerna menade att problemet är att människor tar till medel som tabletter istället

för att prata med sin omgivning om något som bevärar dem. Den formella kontrollen ser inte

heller ut att fungera, där brist på samverkan kring individen lyfts fram. Tidsbristen är ett

ständigt återkommande fenomen som kom fram i våra intervjuer. Tidsbrist för samtal med sin

läkare, tidsbrist för individuella återhämtningar tycks vara en framträdande orsak till att

människor utvecklar ett läkemedelsberoende. Ett mönster vi såg i intervjuerna kring orsaken

till förskrivningen av dessa medel var att läkarna inte hinner sätta sig in i varje patients

bakgrund till varför denne uppsöker sjukvården. I dagens samhälle söker vi efter snabba,

intelligenta och enkla lösningar utan att egentligen reflektera över vad de bakomliggande

orsakerna är. Det skapar ångest hos människan att vi skall vara effektiva, rationella,

”lyckliga” och kunna leva upp till en massa förväntningar enligt dagens normer och

värderingar. Det finns inte utrymme för individuella behov utan människor pressas in i
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standardlösningar som om vi var maskiner. Sam Larsson (1992) refererar Koestenbaum när

han skriver utifrån ett mer existentialistisk–fenomenlogiskt perspektiv att ångest är det största

mentala hälsovårdsproblem vi har i vår kultur. Man försöker lösa problem precis som man

reparerar maskiner ”Om en skruv är lös drar man antingen åt den eller byter ut den”. Vilka

konsekvenser kommer det att få om allt fler lägger locket på sina känslor i stället för att ta itu

med dem på det sätt som människor har gjort i årtusenden?  I dag har den debatten tystnat och

Grip (2003) anser att det ”kanske beror det på att var och varannan människa själv prövat på

‘lyckopiller’”. Han fortsätter med att fråga sig om det är rimligt att ”nära sex procent av

befolkningen dagligen stoppar i sig dessa medel. En hel befolkning bombas med piller, bara

för att några av dem ska träffa de som verkligen skulle behöva dem”.

Sammanfattningsvis kom vi fram till att man generellt inte kan förutse vem som kommer att

bli beroende. Många av intervjupersonerna menade dock att vissa indikationer gick att utröna.

Diskussioner framkom kring vissa grupper som framkom mer i statistiken kring

läkemedelsberoende. Kvinnor var en sådan grupp och ensamstående mammor har ökat sin

läkemedelskonsumtion. Utifrån det psykologiska synsättet framhävdes vissa

beteendemönster, identiteter, uppväxtmiljöer och destruktiva samspel mellan barn och

föräldrar som betydelsefulla vid utvecklandet av läkemedelsberoende. Kulturen i samhället

där förväntningarna är att läkarna i sina vita rockar har en ”legitimerad makt” och förväntas

av individen lösa problemen eller ta bort obehaget framhävdes av representanter från det

sociologiska synsättet. Reklamen för läkemedel påverkar inte bara läkarna utan även

allmänheten. Vi kunde se ett mönster i litteraturen där läkarna och reklamen fått en central

position av läkemedelsindustrin när de har introducera ett nytt läkemedel på marknaden.

Levnadssättet för allmänheten där kulturella föreställningar och normer om att ta en tablett för

att undvika obehag, såsom stress, ångest men också smärta har uppmuntrats. Ur ett

antropologiskt perspektiv har vi föreställningar om att på något accepterat sätt fly eller lösa

våra problem snabbt. Den informella sociala kontrollen har minskat och att den formella

sociala kontrollen brister i form av dålig samverkan har också framställs ur ett antropologiskt

perspektiv. Det tongivande medicinskt-biologiska perspektivet kan inte uteslutas där

diskussionen om de biologiska processerna framkommer. Toleransutveckling och abstinens är

fysiologiska fenomen som människor inom de övriga synsätten inte förnekar men som de

menar kan ha andra anledningar till än helt fysiologiska. I beroendeproblematiken påverkar

det ena synsättet de andra i en gränslös process.
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Samtliga personer vi intervjuade var överens om att beroendeproblematiken gav konsekvenser

både på makro- meso- och mikronivå. Samhället lider ekonomiska förluster i form av

arbetsbortfall, olyckor och sjukvårdskostnader. Familjen och individen lider inte bara av dessa

ekonomiska förluster utan också av ett personligt lidande som aldrig går att utvärdera.

Medvetenheten av att inte vara fullständig utan sin ”livlina” samtidigt som individen ska leva

upp till normer och värderingar om självständighet och oumbärlighet råder en kluvenhet i

omdömet av människor i samhället.

6.1 PERSONLIGT OCH TANKEVÄCKANDE

Under arbetets gång har det ständigt kommit upp nya frågor och funderingar. En del av dessa

frågor och funderingar tar vi upp som avslutning. Vad ger ett läkemedelberoende för

konsekvenser för individen och för samhället? Det finns personer med kronisk smärta

och/eller ångest som tar mediciner för att kunna gå upp på morgonen, fungera och gå till sitt

arbete. I dagens resultatsamhälle är det vinsten som räknas, marginalerna är smala för vad

som får kosta och alla ”pinkar in” sina revir. Politiker sitter kanske bara en mandatperiod,

chefernas insatser och företaget/kommunens vinster samt förluster räknas bara detta budgetår,

betygen sätts per termin och börskursen sätts per dag. Det finns inte utrymme att se långsiktigt

och bunkra upp inför framtiden. Vi har inte plats för upp- och nedförsbackar utan måste

ständigt vara på topp både strukturellt och personligt. Vi behöver och vill ha snabba och enkla

lösningar där resultatet syns direkt. Vad händer om vi har skapat ett samhälle där människan

och människokroppen inte passar in? Människan är kanske inte skapad för snabba enkla

lösningar där man har ett problem som uttrycker sig i smärta eller ångest, lägger locket på

med en tablett och sedan lever lycklig i alla sina dagar. Någonstans måste vi betala och vi är

rädda att kostnaderna för detta leverne kan bli väldigt dyrt. Hur hade samhället sett ut om alla

aktörer som sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, företag och socialtjänst samverkat

kring individen och dennes bästa? Lagt resurser på människan i form av behandling,

rehabilitering, stödkontakter, samtal, förebyggande arbete och så vidare, idag för att se

resultaten i morgon eller om tio år. Vad hade hänt om sjukvården haft mer tid och resurser till

att se bakom värken och ångesten? Utrett hur olika områden i individens liv såsom

fysiologiska, psykologiska och sociologiska påverkade för att sedan sätta in insatser där det

behövs. Vi har inte byggt upp ett sådant samhälle och det är kanske en utopi men frågan är

om vi har råd att inte göra något åt detta växande problem där läkemedelsberoende bara är en
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kugge i hjulet. Frågan är också om det i slutavräkningen och på lång sikt verkligen blivit

dyrare?

Är det kanske så att historien upprepar sig? De relativt ”nya” antidepressiva medlen har lyfts

fram på markanden som ”lösningen” på bensodiazepinkritiken. Man får inte glömma att

kokain och heroin också var dåtidens fenomenala medicin som var bra för allt och alla. Hur

kommer det att se ut med dessa SSRI-preparat? Kommer det varningar om deras biverkningar

inom en snar framtid? Det kanske inte för med sig några fysiologiska biverkningar men man

kan ändå undra vad som händer när vi hela tiden manipulerar med våra belöningssystem och

tar bort livets toppar och bottnar? Vad är nästa ”intelligenta” preparat som kommer att slå sig

in på markanden för att ersätta dessa?

Vi tycker att vi lärt oss enormt mycket under processen med uppsatsen. Rent faktamässigt har

vi lärt oss mycket men även fått en förståelse för problematiken kring läkemedels- bruk,

missbruk och beroende och vilka som utvecklar detta, som vi inte hade tidigare. Det kanske

viktigaste vi har lärt oss sammanfattas bra i ett anonymt citat;

”Det är inte lätt att finna lyckan inom oss själva,
och det är inte möjligt att finna den någon annanstans. ”
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8 BILAGA: INTERVJUFORMULÄR

SYFTE
Vårt syfte är att undersöka olika synsätt på ett läkemedelsberoende och vilka människor som
utvecklar detta beroende.

� Vill du vara anonym?
� Kan vi använda MD inspelning?
� Namn, ålder, yrke & hur länge har du arbetat här? Arbetshistorik?

FRÅGOR

Begrepp
1. När kan man säga att någon är beroende av läkemedel?
2. Vad är ett fysiskt/psykiskt läkemedelsberoende?
3. Vad är skillnaden mellan bruk och missbruk av läkemedel?
4. När får man vara beroende av läkemedel?
5. Vad är sambandet mellan missbruk och beroende av läkemedel?
6. Hur ser du/ni på läkemedelsberoende i förhållande till andra beroende
(skillnader/likheter/samband)?

Orsaker
7. Vad tror du/ni är orsaken till att människor utvecklar ett läkemedelsberoende?
8. Vad är anledningen till att ett läkemedel förskrivs inledningsvis? (Debutorsak)
9. Vad tror du/ni att anledningen är till att läkemedlet förskrivs fortsättningsvis efter ett
halvår? Ser du/ni någon skillnad?

Vilka
10. Vilka människor blir läkemedelsberoende?
11. Kan man förutse ett beroende när det gäller någon specifik grupp/människor?

Problem
12. Vilka konsekvenser ser du/ni av ett läkemedelsberoende?
13. Hur tycker du/ni att läkemedelsberoende bör hanteras?


