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VAD ÄR PÅ GÅNG?    Förebygg.nu!

Internationell nivå

Nationell nivå

Regional nivå (VGR)

Lokal nivå (Göteborg)



INTERNATIONELLT

trender i forskning

Förklaringsmodeller

Epigenetik (arv & miljö)
Insatser (prevention & behandling)

Multifaktoriellt synsätt

Bio Psy

Social

Komplexa modeller, på gott och ont!
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NATIONELLT

Utvärderingen av svensk forskning 2012: bra betyg!

• Prevention/riskkonsumtion

• Longitudinella studier

• Translationell forskning

• Tobaksforskning

• Spelforskning

SAMVERKA: forskare sinsemellan och med kliniker/praktiker
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Forts. nationellt

• Nationell 

cannabissatsningen

• Nationell expertgrupp för 

dopningsfrågor

• Barnperspektiv, SKL

• Spelproblem, Svenska Spel

• Nationella riktlinjer, SoS

• Grupper som ej når vården



Studerat gruppen ”medelåldern”

 Har eget boende

 Fullföljt grundskola och oftast 

gymnasieskola

 Nästan alla arbetar

 Har bildat familj

 Har ringa kriminella problem

Gruppen som inte nås av vården

”socialt etablerade”

”Inga problem” och/eller ”skuld” 



 Genomsnittlig alkoholkonsumtion per vecka sista året (gram ren 

alkohol/vecka) är 1100 gram ren alkohol

 Uppfyller DSM-IV kriterier för beroende

 10 år med problematiskt drickande (medelvärde)

 Provat narkotika och/eller beroendeframkallande läkemedel (50 %)

 Vanliga skäl: koppla av, för att sova, belöning, levnadsstil, vana…

…men med allvarligt alkoholberoende

Söker ogärna professionell hjälp pga. tro om ”inga problem” (arbete, 

familj, mår psykiskt och fysiskt ”bra”, är ingen ”alkoholist”) och/eller ”skuld” 

Tar cirka 10 år innan de kontaktar socialtjänsten och/eller sjukvården 

(arbetsgivaren, psykisk och fysisk ohälsa, rattonykterhet m.m.)

Mycket hinner att hända under dessa 10 år…

Beroendeutvecklingen blir än mer komplex ju längre tiden går

Behöver finna insatser som passar denna grupp!
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REGIONALT  (VGR)

några exempel…

•AUDIT på MAVA –

en modell för fler 

enheter inom SU

•Longitudinellt projekt om ungdomars 

hälsoutveckling i VGR

•CERA – ett nytt centrum för beroendeforskning



www.cera.gu.se

Forskning, utbildning
& samverkan

CERA (Center for Education & Research on Addiction) är en 

tvärvetenskaplig partsammansatt centrumbildning för forskning och 

undervisning inom området riskbruk, missbruk och beroende.

I fokus står frågor kring bio-psyko-sociala faktorers samspel vid 

utveckling av alkohol- och drogproblem, hur dessa kan uppmärksammas 

och förebyggas, och hur sådana problem kan och bör behandlas. 



INGÅENDE PARTER I CERA

 Göteborgs universitet (Sahlgrenska akademin, 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan) 

 Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 
Område 2, Göteborg

 FoU i Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund

 FoUU i primärvården, Västra Götaland

 Länsstyrelsen Västra Götalands län

 Kriminalvården, Region Väst

www.cera.gu.se



LOKALT

APEC – missbrukspsykologi

• Fetalt alkoholsyndrom

• Alkoholpåverkade vittnen

• Psykos och missbruk

• Anabola steroider 

• Behandling vid alkoholberoende

• Narkotikavanor hos ungdomar



3425 ungdomar

Inte 
mer

Kommer
fortsätta

64% 36%
Absolut

inte
Kanske
prova

15%85%

Inte provat
droger

Har provat
droger

18%82%

KOMMER DU ATT PROVA/ANVÄNDA I FRAMTIDEN?
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Några avslutande funderingar…

• Behöver mer kunskap om själva beroendeutvecklingen hos olika 

grupper. Kan ha olika behandlingsbehov? Kan beroendeförloppet 

predicera behandlingsutfall?

• För att effektivt minska ett av vårt vanligaste folkhälsoproblem 

(alkohol) behöver vi veta mer om dem som är den ”vanligaste” 

gruppen. Vilka barriärer finns för att inte söka professionell vård? Vilka 

behandlingsinsatser fungerar för dem? Hur går det för dem?

• Vägen ur ett beroende är lika komplex som vägen in. Vi behöver mer 

kunskap om ”utläkningsprocesser” utifrån ett biopsykosocialt perspektiv för 

det återfallspreventiva arbetet. Vad hjälper när det är som ”sämst”?

• Finns ingen enkel teori om beroendeutvecklingen och kommer 

heller inte att finnas. Det är dock angeläget att modern forskning 

studerar hur samspelet ser ut mellan olika faktorer på en funktionell nivå



6-8 sidor om dagen…
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