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Dagens program!
• Samtals- och presentationsrunda samt egen erfarenhet och frågor om

Välkommen till !
ADDIS-Ung Recertifiering!!

användningen av ADDIS
• Nyheter och repititioner
• LUNCH
• Bedömning av fallbeskrivningar
• Utvärdering/avslutning

Digitalisering av ADDIS systemet

!

ADDIS Net 2.0!

• Från hösten 2016 tas all pappershantering bort och
ersätts av ADDIS Net 2.0
• ADDIS Net avtal i ett år inkluderas i
utbildningskostnaden ochNet används under hela
certifieringsprocessen
• Utbildningstakten snabbas upp och blir billigare
• Obligatorisk recertifiering vartannat år blir kostnadsfri
• För de som har certifierat sig i ett av instrumenten krävs
endast 3 dagars utbildning för att få dubbel behörighet
• Intervjuförfarandet blir snabbare – arbetstid sparas
• Intervjuförfarandet blir säkrare, manuella felkodningar
elimineras
• Intervjuer lagras i säker databas-möjliggör framtida
forskning

• Kompatibelt för Mac, läsplattor, androidtelefoner
• Snabbare, säkrare användning genom ny sökmotor – risk för avbrott
minimeras
• DSM 5 inkluderas
• Stressfrågorna modifieras
• PTSD screenas
• Ny screening ångest
• Ny screening spel
• Ny ämneslista
• Debut åldrar intravenös/
• intramuskulär användning
• Antal överdoser, hur många har krävt läkarvård?

Rubrik:
Century Gothic,
bold 14pt
Namn:
Century Gothic,
bold 14pt

Presenta(onsrubrik:
Century Gothic,
bold 26pt

Det går inte att visa
bilden. Det finns inte

Na:onella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och
beroende

Det
går
intepublicerad
att visa 21
bilden.
Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är
Slutlig
version
april 2015
bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om det röda X:et fortfarande visas måste du
kanske ta bort bilden och sedan infoga den igen.
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Åtgärder i riktlinjerna

Rubrik:
Century Gothic,
bold 33pt

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,
bold 19pt
Nivå 2:
Century Gothic
normal 19pt

Bedömningsinstrument – iden:ﬁering,
diagnos:k, bedömning

•
•
•
•
•

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör
• använda AUDIT för aV iden:ﬁera alkoholproblem
• använda DUDIT för aV iden:ﬁera narko:kaproblem
• använda ADDIS, SCID I eller MINI som underlag för aV
diagnos:sera skadligt bruk, missbruk eller beroende
• använda ASI för aV bedöma hjälpbehov för personer med
alkohol- eller narko:kaproblem
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan
• använda ADAD för aV bedöma hjälpbehov för ungdomar
med alkohol- eller narko:kaproblem
• använda DOK för aV bedöma hjälpbehov för personer med
alkohol- eller narko:kaproblem

Medicinska test
Bedömningsinstrument
Läkemedelsbehandling (inkl. LARO)
Psykologisk och psykosocial behandling
Psykosociala stödinsatser – socialt
nätverk, boende, sysselsäVning,
samordning (case management)

Tidig upptäckt/förebyggande ingår inte

Medicinska test
Rubrik:
Century Gothic,
bold 33pt

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,
normal 19pt
Nivå 2:
Century Gothic
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,
bold 33pt

• Allmänt förekommande som komplement :ll
självrapport och klinisk intervju (som kan genomföras
med hjälp av bedömningsinstrument)
• Sy^et kan vara aV underläVa val av åtgärd och aV följa
u_allet av de åtgärder klienten eller pa:enten har fåV
• Testen kan användas för iden:ﬁering av problem och för
aV återkoppla resultatet :ll klienten eller pa:enten
• Kan användas för aV följa förändring under
behandlingen och vid uppföljning e^er aV behandlingen
är avslutad

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,
normal 19pt
Nivå 2:
Century Gothic
normal 19pt

Ungdomar – innehåll i riktlinjerna
Rubrik:
Century Gothic,
bold 33pt

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,
normal 19pt
Nivå 2:
Century Gothic
normal 19pt

Rubrik:
Century Gothic,
bold 33pt

• Riktlinjerna inkluderar användning, missbruk
och beroende av olika substanser bland
ungdomar 12-18 år.
• Inga rekommenda:oner om
läkemedelsbehandling, e^ersom läkemedlen
sällan prövats på ungdomar och eﬀekter för
ungdomar därmed inte är studerat.
• Både bedömning och behandling av
psykiatriska :llstånd behöver genomföras vid
sidan av de insatser som rekommenderas i
riktlinjerna.

Punktlista nivå 1:
Century Gothic,
normal 19pt
Nivå 2:
Century Gothic
normal 19pt

Vik:gt aV uppmärksamma
samsjuklighet
• Ökad risk för eV sämre förlopp.
• Risk för sämre följsamhet :ll
behandling och behandlingsresultat.
• Därför vik:gt aV samsjuklighet
uppmärksammas och aV personer
med samsjuklighet får hjälp med båda
:llstånden sam:digt.

Psykologisk och psykosocial
behandling ungdomar
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör
• erbjuda korta insatser (kort interven:on eller
MET), MET/KBT, adolescent community
reinforcement approach (ACRA) eller
asser:ve con:nuing care (ACC)
• erbjuda func:onal family treatment (FFT)
eller mul:dimensional family therapy (MDFT)
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan
• erbjuda brief strategic family treatment
(BSFT) eller mul:systemisk terapi (MST)
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Maastrichtstudien
2011-2012: utländska studenters möjligheter
att handla på coﬀeeshops begränsades.
Resultat: 5% större chans att klara kurserna
Lågpresterande, 7,6 %(High achievers?
Cannabis acess and academic preformance.
(Marie & Zölitz, studien presenterades 2015)

Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna
bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om det röda
X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort bilden och sedan infoga den igen.

Dunedin studien
2013 Nya Zeeland: 1000 pers från 13 -38 års ålder
Drogvanor-IQ: Ju mer cannabis rökning, desto
större förlorad kognitiv kapacitet. Anmärkningsvärt:
försämringen kvarstår efter avslutat rökande.
(”Present cannabis users show neuropsychological
Decline from childhood to midlife” Proceedings
Of the National academy of science)

Nya psykoaktiva substanser (”nätdroger”)
RC – Nätdroger – NPS
MDMA PMMA Para metoxy metamfetamin ”Superman”
Fenetylaminer – 3, 4 CTMP
Tryptaminer
Syntetiska katinoner- MDPV 4 – mec ”krabba” ”räka”
Dissociativa droger – Diphenidine
Nya bensodiazepiner – etizolam
Spice – syntetiska cannabinoider

Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att
kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan
filen igen. Om det röda X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort bilden och
sedan infoga den igen.

Flashback kommentar
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Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna
öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om
det röda X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort bilden och sedan infoga den
igen.

It´s a fine line between being high and being dead...”
Det går inte att visa bilden. Det finns
inte tillräckligt med ledigt minne för
att kunna öppna bilden eller så är
bilden skadad. Starta om datorn och
öppna sedan filen igen. Om det röda
X:et fortfarande visas måste du
kanske ta bort bilden och sedan
infoga den igen.

Ja fenix är grym men när den
tagit slut så kryper man runt på
golvet och letar efter bitar man
tappat....
Bra buisness dock.
För er som är riktigt trippiga
föreslår jag hawaiian baby
woodrose frön (lsa)
Gillar det bättre än lsd konstigt
nog och kostar bara 79kr för ca
2 medelstora doser

Narkotikaklassning
Folkhälsomyndigheten/ regeringen fattar
beslut om substansen skall inordnas under
rubrikerna hälsofarliga varor eller
narkotikaklassas
Folkhälsomyndigheten sammanställer
klassificeringsunderlag och gör framställan
om klassificering av en substans som
narkotika eller hälsofarlig vara till
regeringen.
http://www.folkhalsomyndigheten.se

Narkotikaklassningar 2016-01-26
• Syntetiska opioider U-47700 och W-18
• Centralstimulerande: propylfenidat
• Hallucinogener: N-dipropyltryptamin (DPT),6-allyl-6-norLSD (AL-LAD),LSZ,allyleskalin,metallyleskalin, eskalin, 25BNBOH,25B-NBF, 251-NBF
• Bensodiazepinliknande (bensoanalogen): metizolam

Läkemedelsverket
Den totala listan över narkotikaklassificerade substanser finns i
Läkemedelverkets författningssamling
http://www.lakemedelsverket.se

Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna
öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om
det röda X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort bilden och sedan infoga den
igen.

Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt
minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta
om datorn och öppna sedan filen igen. Om det röda X:et
fortfarande visas måste du kanske ta bort bilden och sedan infoga
den igen.

!!
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Flashback 2016- 01-05

HEMULEN BLIR HYDRACHEMS
KOMMER INOM KORT PÅ NY
DOMÄN!

Det går inte att visa bilden. Det finns inte
tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna
bilden eller så är bilden skadad. Starta om
datorn och öppna sedan filen igen. Om det röda
X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort
bilden och sedan infoga den igen.

”Kul å se Flugsvamp uppe igen, får
puVa in lite cash och köpa nåV
skoj.”!

Agora Drugs

How To Find Agora Drug Market
And Stay Anonymous!
Det går inte att visa
bilden. Det finns inte
tillräckligt med ledigt
minne för att kunna
öppna bilden eller så är
bilden skadad. Starta om
datorn och öppna sedan
filen igen. Om det röda
X:et fortfarande visas
måste du kanske ta bort
bilden och sedan infoga
den igen.

Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna
öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om
det röda X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort bilden och sedan infoga den
igen.

Drogtester?

!!
3,4 CTMP
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Sedan flera år pågår ett arbete
med en förnyelse av diagnostiken!

DSM 5!
• De tidigare diagnoserna Missbruk och Beroende
slås ihop till en diagnos:

Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt
med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så
är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan
filen igen. Om det röda X:et fortfarande visas måste
du kanske ta bort bilden och sedan infoga den igen.

Substansbruksyndrom
Det går
inte att
visa
bilden.

32

DSM 5 Substansbruk syndrom!

DSM 5!
Substansbruksyndrom:

1) Drogen tas ofta i större mängd eller längre period än planerat
Det går inte att
visa bilden. Det
finns inte
tillräckligt med
ledigt minne
för att kunna
öppna bilden
eller så är
bilden skadad.
Starta om

2) Stark önskan eller misslyckade försök att minska eller kontrollera
3) Avsevärd tid går åt för att skaffa, inta eller återhämta sig
4) En stark önskan eller känsla av tvång att använda drogen
5) Användning som leder till oförmåga att uppfylla förpliktelser
6) Fortsatt användning trots upprepade sociala eller interpersonella

1. Lindrigt

(2-3 symptom)

2. Medelsvårt

(4-5 symptom)

8) Användning i situationer som är fysiskt riskabla

3. Svårt

(6 eller fler symptom)

9) Fortsatt användning trots vetskap om återkommande fysiska eller
psykiska problem orsakat eller förvärrat av droganvändning

problem

7) Givit upp eller begränsat viktiga aktiviteter pga droganvändning

10) Tolerans
11) Abstinens

33

Norman Hoﬀmanns forskning om DSM 5
är baserad på följande underlag:

Skillnad mellan symptom!

• 6871 positiva alkoholberoende män

Följande gäller för alkohol, cannabis och
kokain

• 801 positiva alkoholberoende kvinnor

• Vissa symptom är vanligare vid lindrigt –
medelsvårt substans syndrom

DSM IV => DSM 5
Norman G. Hoﬀmann, Ph.D.
Adjunct Professor of Psychology
Western Carolina University
www.evinceassessment.com

Det
går
inte
att
visa
bild
en.
Det

• Vissa symptom föreligger nästan alltid vid svårt
substans syndrom
N.Hoﬀman

35
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Symptom som är vanliga vid
lindrigt – medelsvårt syndrom

Vanliga symptom hos personer vilka
inte har en substansrelaterad diagnos:
• Droganvändning i situa/oner som är fysiskt
riskabla
• Tolerans
• Dvs: symptom 8 och 10

•

Drogen tas ofta i större mängd eller längre period än
planerat

•

Avsevärd tid går åt för att skaﬀa, inta eller återhämta sig

•

Fortsatt användning trots upprepade sociala eller interpersonella
problem

•

Droganvändning I situationer som är fysiskt riskabla

•

Fortsatt användning trots vetskap om återkommande fysiska eller
psykiska problem orsakat eller förvärrat av drog användning

•

Dvs: symptom: 1, 3, 6, 8 och 9
N.Hoﬀman 2013

N.Hoﬀman
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Kriterier som är vanliga vid svårt syndrom

Summering av DSM 5

”The Big 5”:

Lindrigt syndrom:

• Stark önskan eller misslyckade försök att minska eller kontrollera

2-3 symptom

De ﬂesta kan förmodligen få hjälp av eV kunskapsprogram eller “harm
reduc:on strategies”.

• En stark önskan eller känsla av tvång att använda drogen
• Upprepad användning som leder till oförmåga att uppfylla

Medelsvårt syndrom:

förpliktelser

4-5 symptom

• Givit upp eller begränsat viktiga aktiviteter pga droganvändning
• Abstinens
• Dvs. Symptom: 2, 4, 5, 7 och 11

Vissa personer kommer aV kunna :llgodogöra sig rekommenda:oner från
den lindriga syndrom diagnosen medan andra kommer aV behöva mer
intensiv hjälp;
tex. en psykosocial öppen-/ slutenvårdsbehandling.

N.Hoﬀman 2013

39
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DSM 5 Spel!

Summering av DSM 5

Hasardspelsyndrom
Ihållande och upprepat hasardspel som leder till
kliniskt signifikant funktionsnedsättning eller
lidande; vilket visar sig i minst fyra av följande
under en 12 – månadersperiod:

Svårt syndrom:
6 eller fler symptom
En mer intensiv behandling behövs;
t.ex. en psykosocial slutenvårdsbehandling, e^ervård
och med målsäVningen total drogfrihet

41
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1.Behöver spela med allt större summor pengar för att uppnå den
önskade spänningseﬀekten
2.Är rastlös eller irritabel vid försök att begränsa eller upphöra med
Hasardspel
3.Har gjort upprepade misslyckade ansträngningar att kontrollera,
begränsa eller upphöra med hasardspel
4.Är ofta upptagen av hasardspel(tex. ihållande tankar kring tidigare spelTillfällen, analyserar och planerar kommande speltillfällen, tänker ut olika
sätt att få fram pengar att spela med)
5.Spelar ofta när hen är plågad av negativa känslor(tex hjälplöshet, skuld
ångest, nedstämdhet)
6.Återvänder ofta en annan dag i syfte att revanschera sig efter att ha
spelat bort pengar(”jagar” förlusterna)
7.Ljuger för att dölja omfattningen av sitt spelande
8.Har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning,utBildnings- eller karriärmöjlighet på grund av spelandet
9.Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa finansiella krissituationer som uppstår pga spelandet.

ADDIS utredning!
Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för
att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och
öppna sedan filen igen. Om det röda X:et fortfarande visas måste du
kanske ta bort bilden och sedan infoga den igen.

!
!

Termer som kan användas i
bedömningen:
Problem i skolan – vantrivsel mm.
biologiska/fysiologiska faktorer
avsaknad av fritidsaktiviteter
befinner sig i en alkohol/drog positiv miljö
kamraters vanor
tillgänglighet
priset
familj samt familjestruktur

Skyddsfaktorer är motsatsen

riskzon/risksituation
-skadligt bruk
Det går inte att visa
bilden. Det finns inte
tillräckligt med ledigt
minne för att kunna
öppna bilden eller så är
bilden skadad. Starta
om datorn och öppna
sedan filen igen. Om
det röda X:et
fortfarande visas måste
du kanske ta bort

Beroende specifikationer ICD 10
Aktuellt beroende
Med fysiskt tecken:
Belägg för tolerans och/eller abstinens
Utan fysiskt tecken:
Inga belägg för tolerans
eller abstinens

-allvarligt skadligt bruk som kan övergå
till beroende

-möjligt/troligt beroende
-beroende

ICD-10 beroendespecifikationer
fortsättning:
Aktuell nykterhet/drogfrihet i en kontrollerad miljö
Reglerat beroende- inskriven i ett program med
agonistbehandling (ex. metadon, nikotinplåster/tuggummi)

Det går inte att visa bilden. Det
finns inte tillräckligt med ledigt
minne för att kunna öppna bilden
eller så är bilden skadad. Starta om
datorn och öppna sedan filen igen.
Om det röda X:et fortfarande visas
måste du kanske ta bort bilden och
sedan infoga den igen.

Beroende med aktuell nykterhet/drogfrihet med hjälp av
antagonistbehandling eller blockerande medel (ex.
antabus, campral)
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DSM 5 Substansbruksyndrom
Ett problematiskt mönster av bruk som leder till kliniskt signifikant
funktionsnedsättning, eller lidande, vilket visar sig i minst två av
följande under en 12-månadersperiod:

DSM 5 Substansbruksyndrom
6) Fortsatt användning trots ständiga eller återkommande sociala eller mellanmänskliga
problem, orsakade eller förvärrade av drogens effekter
7) Viktiga sociala aktiviteter, yrkes eller fritidsaktiviteter överges, eller minskas.

1) Drogen tas ofta i större mängd eller längre period än vad som avsågs
2) Det finns en varaktig önskan om, eller misslyckade försök att begränsa, eller
kontrollera intaget

8) Upprepat bruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada

3) Mycket tid ägnas åt att anskaffa, inta eller återhämta sig efter att ha tagit drogen

9) Drogbruket fortgår,trots vetskap om bestående eller återkommande fysiska eller
psykiska besvär, som sannolikt orsakats eller förvärrats, av drogbruket

4) En stark önskan eller längtan efter att inta drogen

10) Tolerans

5) Upprepat bruk, vilket leder till misslyckanden att fullgöra sina åligganden

DSM 5 Substansbruksyndrom
I DSM försvinner begreppen ”missbruk” och ”beroende”, och
ersätts av substansbruksyndrom.
Lindrigt syndrom: 2 – 3 kriterier
Medelsvårt syndrom: 4 – 5 kriterier
Svårt syndrom: 6 eller fler kriterier

11) Abstinens

DSM 5 beroendespecifikationer
I kontrollerad miljö: Gä̈ller om patienten/klienten befinner sig i en
miljö där tillgången till droger är starkt begränsad eller under strikt
kontroll, och inga kriterier för substansbruksyndrom (utom kriterium 4)
har varit uppfyllda under den senaste månaden.
På underhållsbehandling: Gäller om en person står på ordinerad
substitutionsbehandling, såsom metadon eller buprenorfin, under
förutsättning att inga av kriterierna för opioidbruksyndrom har varit
uppfyllda för den typen av preparat (med undantag för tolerans eller
abstinens från agonisten).

Provisorisk bedömning

Korstolerans

När det finns starka skäl att anta att kriterierna för en störning kommer

När två beroendeskapande medel är så pass lika att när det finns
tolerans för det ena finns det även tolerans för det andra.

att vara uppfyllda men där det för stunden inte finns tillräckligt med
information för att kunna säkerställa diagnosen.
- Uppföljning krävs inom 4-6 veckor.

Man kan säga att drogerna ersätter varandra.
T.ex.:
• alkohol och bensodiazepiner
• heroin och övriga substanser i opioidgruppen

Det
går
inte
att
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Förslag till rekommenderade åtgärder
Till högkonsument som av ovana eller okunskap använder för mycket
alkohol och/eller läkemedel rekommenderas
Minskad konsumtion
-------------------------Till den som utvecklat ett beroende enligt
ICD-10 rekommenderas
Total avhållsamhet
Gäller även alla illegala droger

Remissionsspecifikationer
Kan endast användas för att beskriva ett
beroendetillstånd
Det går inte att visa
bilden. Det finns inte
tillräckligt med ledigt
minne för att kunna
öppna bilden eller så är
bilden skadad. Starta om
datorn och öppna sedan
filen igen. Om det röda
X:et fortfarande visas
måste du kanske ta bort
bilden och sedan infoga
den igen.

Remissionsspecifikationer DSM 5

Förslag till rekommenderade åtgärder
Se Socialstyrelsens Nationella riktlinjer
Det går inte
att visa
bilden. Det
finns inte
tillräckligt
med ledigt
minne för att
kunna öppna
bilden eller
så är bilden
skadad.
Starta om
datorn och

Remissionsspecifikationer ICD-10
1. Tidig remission: inga kriterier beroende/skadlig bruk under 1 mån/
mindre än 1 år
2. Partiell remission: Ett eller flera kriterier för beroende eller skadligt
bruk har varit uppfyllda, men inte tillräckligt antal för att vara ett
beroende, under en period av 12 månader eller längre
Fullständig remission: Inga symptom på beroende eller skadligt bruk
under de senaste 12 månaderna. Undantag F41, 52, 53 och 71, som
kan vara kvarvarande effekter av tidigare bruk. Gäller även DSM 5
Varaktig remission

Remission betyder ”vilande ”ett beroende som inte har
varit aktivt under det senaste året, markeras med L på
checklistorna i ADDIS

I tidig remission: kriterierna för syndromet har tidigare varit helt
uppfyllda. Under minst 3 månaders tid, men kortare än12 månader, har
inga kriterier varit uppfyllda, med undantag för kriterium 4.
I varaktig remission: Kriterierna för syndromet har tidigare varit helt
uppfyllda. Under minst 12 månader har inga kriterier varit uppfyllda,
förutom F41, 52, 53 och 71, som kan vara kvarvarande effekter av
tidigare bruk.
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För att göra bedömningen tex. ” ett alkoholberoende i
fullständig remission/ varaktig remission ” måste vi
först försäkra oss om att ett beroende verkligen har
uppstått...

Provisorisk bedömning: ICD-10
Vid en bedömning ”i fullständig remission (ICD10) eller varaktig
remission (DSM 5)” kan Provisorisk bedömning användas när du
inte har kunnat säkerställa att tre kriterier( ICD10), eller två kriterier
(DSM 5), var uppfyllda under en och samma tolvmånadersperiod.
Bedömaren markerar osäkerheten genom att skriva tex:
”Enligt ICD 10 diagnoskriterier uppfyller klienten kraven för ett
beroende av cannabinoider i fullständig remission, provisorisk
bedömning”.

Det gör vi genom att kolla med klienten om minst 3 av
symptomen har inträffat i minst 3 kriterier under samma
12 månadersperiod (ICD 10)
För DSM 5: Minst 2 av kriterierna ska ha varit uppfyllda
under samma 12 månadersperiod

Återfall
Om symptomen bedöms vara uttryck för ett återfall i en ny episod av
ett återkommande tillstånd kan störningen diagnostiseras som
Aktuell även innan kriterierna är helt uppfyllda.
D.v.s. att beroende har aktualiserat pga. något eller några aktuella
symptom i skadligt bruk, eller beroendekriterier.
Man använder termen provisorisk bedömning/diagnos bl. a i väntan
på fler symptom vid fortsatt droganvändning

Återfall
Kännetecknas av en checklista, där något eller några aktuella
symptom återfinns ibland raden av livstidssymptom. Alla aktuella
symptom, förutom F41, 52, 53 71, ska ses som uttryck för återfall,
liksom aktuella symptom på skadligt bruk (ICD 10).
I DSM 5 är alla symptom utom de 4 ovanstående, återfallssignaler.
Diagnostisk bedömning: ”Aktuellt beroende, provisorisk bedömning”.

Flerdrogsberoende: ICD-10
Två eller flera psykoaktiva substanser har använts och endast då
drogmönstret är kaotiskt och urskillningslöst samt omöjligt att urskilja
vilken substans som orsakade symptomet.
Använd ”Blandat” i ADDIS-formuläret.
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Flerdrogsberoende: DSM-5
Om kriterierna för fler än ett substansbruksyndrom
är uppfyllda ska samtliga diagnostiseras.

Ospecificerat drogberoende: ICD-10
Kategorin skall användas när en eller flera av de
psykoaktiva substanserna är okända eller inte
med säkerhet kunnat identifieras, då många inte
själva vet vad de tagit för substans.

Ospecificerat drogberoende: DSM-5
Används när bilden präglas av symptom på eV substansrelaterat syndrom,
annan (eller okänd) substans som orsakar kliniskt signiﬁkant lidande , men
där kriterierna inte är helt uppfyllda för något speciﬁcerat syndrom, annan
(eller okänd) substans, eller något av syndromen inom gruppen av
substansrelaterade syndrom samt beroendesyndrom.

Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med
ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden
skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om
det röda X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort
bilden och sedan infoga den igen.

ADDIS!
Alkohol- och drogdiagnosinstrument
Box 1627, 701 16 Örebro
019 – 140 987
www.addis.se
info@addis.se
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