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Välkommen till 
ADDIS Recertifiering

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

användningen av ADDIS

• Genomgång Net, nyheter och repetition 

• LUNCH

• Bedömning av fallbeskrivningar

• Avslutning

ADDIS®
Alkohol- & drogdiagnosinstrument

ADDIS är rekommenderat av 
Socialstyrelsen och återfinns i de 
nationella riktlinjerna för missbruks och 
beroendevården (2015).

Sveriges första instrument för att diagnosticera spelberoende!

Under våren lanserar Dahl & Dahl speldiagnosinstrumentet GAMES. Ett verktyg 
som utreder spelberoendeproblematik i enlighet med diagnoskriterierna i ICD-10 
och DSM-5. 

Games är ett helt datoriserat och webbaserat system som kan användas på ett flertal 
olika digitala plattformar, datorer såväl som surfplattor, samt stödjer flertalet olika 
operativsystem. För dig som föredrar att standardiserade intervjuer genomförs med 
papper och penna finns instrumentet även som ett utskrivningsbart PDF-dokument.

En GAMES intervju tar c irka 30 - 45 minuter att genomföra. När intervjun väl är k lar 
överförs alla svaren automatiskt till en ICD-10 och DSM-5 checklista, en 
spelberoendekurva (livstidskurva innehållande negativa konsekvenser av spelande) samt 
automatiskt genererad text som hjälp v id skrivande av bakgrundstext. En digital manual 
för handhavandet av systemet med tydliga riktlinjer kommer att finnas tillgänglig.
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Den nya spellagen i korthet 
Tillämpningsområde
Spellagen ga ̈ller för spel om pengar som tillhandahal̊ls i Sverige. 
Krav på spelverksamhet 
Spelverksamheten ska vara lam̈plig ur allman̈ synpunkt och bedrivas 
pa ̊ ett sunt och säkert saẗt under offentlig kontroll vilket bl.a. innebar̈
1. att spelen ska ha ett högt konsumentskydd,
2. att det ska råda hög sak̈erhet i spelen, 
3. att de negativa konsekvenserna av spelande ska begra ̈nsas, 
4. att spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet. 

ADDIS är som noterna till ett musikstycke...

Digitalisering av ADDIS systemet
• Från hösten 2016 togs all pappershantering successivt  

bort och ersattes av ADDIS Net 2.0
• ADDIS Net avtal i ett år inkluderas i utbildningskostnaden 

och Net används under hela certif ieringsprocessen
• Utbildningstakten snabbas upp och är billigare
• Obligatorisk recertif iering vartannat år är kostnadsfri
• För de som har certif ierat sig i ett av instrumenten, ADDIS 

eller ADDIS ung, krävs endast 3 dagars utbildning för
dubbel behörighet

• Intervjuförfarandet är snabbare – arbetstid sparas
• Intervjuförfarandet är säkrare, manuella felkodningar 

elimineras
• Intervjuer lagras i säker databas-möjliggör framtida 

forskning

ADDIS Net 2.0
• Kompatibelt för Mac, 

läsplattor,androidtelefoner
• Snabbare, säkrare 

användning genom ny 
sökmotor – r isk för avbrott 
minimeras

• DSM 5 ink luderas
• Stressfrågorna modifieras
• PTSD screenas
• Ny screening ångest
• Ny screening spel
• Ny ämneslista
• Debut åldrar intravenös/
• intramuskulär användning
• Antal överdoser, hur många 

har krävt läkarvård?
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Först Fredagsjoint 
sedan slutenvård.

Svenska Dagbladet redovisar statistik från Socialstyrelsen som visar att 
allt fler ungdomar vårdas för psykoser. En utveckling som oroar, enligt 
Göran Ryde´n, verksamhetschef för Norra Stockholms psykiatri. Antalet 
unga mellan 15 – 24 år som slutenvårdats för ”psykisk” störning” orsakad 
av cannabis eller av flera droger i kombination har fördubblats sedan 2005 
(källa Hela Hälsingland .se 2017 11 08)

”We are trying to get marijuana 
reclassified medically. If we do 
that, we’ll be using the issue as a 
red herring to give marijuana a 
good name.” Keith Stroup, 
(NORML) talks on pot issues
Emory University, February 6,1979 
(källa:National families in action 
website 1mars 2012)

Källa:	Dina	pengar.se 22	januari	2018
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Legalisering av marijuana – verkliga fakta. Inte ideologi.

Kort sammanfattning av ”The legalisation of marijuana in Colorado – the impact”, 
en rapport sammanställd från en av Vita husets ”High intensity drug trafficking 
areas/ Rocky Mountain”.

Rapporten jämför, där det är möjligt, tre olika epoker av Colorados 
legaliseringshistoria:
2006 – 2008: Den medicinska marijuanarörelsens förkommersiella era.
2009 – nutid: Eran av kommersialisering och expansion för medicinsk marijuana.
2013 – nutid: Den rekreationella marijuananrökningens era.

TRAFIK
Marijuanarelaterade dödsfall med en förare som testats positivt för drogen mer än 
fördubblades, från 55 döda 2013, till 123 döda 2016.

UNGDOMAR upp till 18 år
Siffrorna för marijuanaanvändning senaste 
månaden ökade med 12 % mellan 2013 –
2015.
Den senaste mätningen (2014-2015) visar 
att Colorado toppar statistiken gällande 
marijuanarökning den senaste månaden.
Colorados siffror är 55% högre än det 
nationella genomsnittet.

SJUKVÅRD
Den årliga siffran för marijuanarelaterade sjukhusbesök ökade 
med 35 % efter tillåtande av rekreationellt rökande ( 2011 -
2012 vs 2013 -2015)

Årliga marijuanarelaterade inläggningar på sjukhus ökade 
med 72 % efter tillåtande av rekreationellt rökande ( 2009-
2019 vs 2013-2015).

BROTTSLIGHET
2016: 3,5 ton beslagtagen marijuana.
47108 beslagtagna marijuanaplantor.
Marijuana från Colorado såldes vidare till 
29 olika delstater.
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RELATERADE DATA

Colorados årliga skatteintäkter från 
försäljning av marijuana uppgick till 
0.8 % av delstatens årliga budget.

I juni 2017 fanns 491 affärer som 
sålde marijuana.
392 Starbucks
208 Mc Donalds.

2017 -11-03 Hej Börje,
Tack för senast.
Jag hade ett par killar i ... när jag jobbade där som 
hade Sativex.
De var pos på THC på drogtester.
Om de fastnar i en poliskontroll går det bra att säga att
De har ”cannabis” på recept.
Det blir lite samma som de som har 
centralstimulerande medel typ Elvanze som också blir 
pos på amf.
På Sativex blir man lite lugn och det ger ett pos svar på 
THC dock lägre än vanlig cannabis.
Jag har hört mig för här på min nya arbetsplats och här 
är det fler som har fått det utskrivet.
Det finns en läkare som skriver ut som håller till på en 
plats utanför Göteborg.
Med vänlig hälsning

CAMPAIGN TO LEGALISE MAGIC 
MUSHROOMS GAINS MOMENTUM 

IN CALIFORNIA
It needs 365,880 votes by April 30

LOUIS ANDERSON-RICH 13 
NOVEMBER 2017

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)
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http://www.can.se/

Nya psykoaktiva substanser (”nätdroger”)

RC – Nätdroger – NPS
XTC - MDMA PMMA Para metoxy metamfetamin 
”Superman”
Fenetylaminer – 3, 4 CTMP
Tryptaminer - hallucinogener
Syntetiska katinoner- MDPV, mefedron ”4 – mec” ”krabba” 
”räka”
Dissociativa droger – Diphenidine
Nya bensodiazepiner – norfludiazepam
Nya opioider - karfentanil
Spice – syntetiska cannabinoider

Narkotikaklassning
Läkemedelsverket
• Den totala listan över narkotikaklassificerade substanser finns i 

Läkemedelverkets författningssamling 
• http://www.lakemedelsverket.se/

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/

10 nya ämnen blir narkotika
den 5 november 2018

AB-CHMINACA
AB-PINACA
5F-MDMB-PINACA (5F-ADB)
5F-PB-22
UR-144
3-bromometkatinon (3-BMC)
Deskloro-N-etylnorketamin (O-PCE)
2-fluorofentanyl
3-kloroetkatinon (3-CEC)
Metylklonazepam
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”It´s a fine line between being high and being
dead...”
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Spice

Flashback 2018-02-15
Ja det är ju dessa 2 som gäller nu har bara 
testat fenixen och den är det tryck i det vill 
jag lova. Påminner stqrktt om en blandning 
mellan Ab-Fubinaca och BB-22. Första h 
olkarna är du rätt med i matchen sen sover 
du som ett barn. Atn är inte alls lika hems 
som på fubinaca men toleransen går upp 
relativt snabbt. Känns inte giftig eller 
såheller så där påminner den om BB-22 
kraftigt påslag mebbinte för kraftigt sen 
sitter den ni 1-1,5 timme också. Ni som 
testat den andra pinacan hur är den vad 
jag läst så ska den va mildare men jag 
föredrar Fenix ändå lite dyrt och synd natt 
den inte finns  i pulverform men men. 

Beroende specifikationer ICD 10
Aktuellt beroende

Med fysiskt tecken:
Belägg för tolerans och/eller abstinens

Utan fysiskt tecken:
Inga belägg för tolerans 
eller abstinens
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ICD-10  beroendespecifikationer
fortsättning:

Aktuell nykterhet/drogfrihet i en kontrollerad miljö

Aktuell nykterhet/drogfrihet med hjälp av antagonistbehandling

Reglerat beroende- inskriven i ett program med
agonistbehandling (ex. metadon, subutex, suboxone)

Inga aktuella symptom den senaste månaden

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 fran̊ agonisten). 

Provisorisk bedömning

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

att vara uppfyllda men där det för stunden inte finns tillräckligt med 

information för att kunna säkerställa diagnosen.

- Uppföljning krävs inom 4-6 veckor.

Korstolerans

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

Man kan säga att drogerna ersätter varandra.

T.ex.: 
• alkohol och bensodiazepiner
• heroin och övriga substanser i opioidgruppen
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Förslag till rekommenderade åtgärder

Se Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

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

Behandling som bör rekommenderas enligt 
Socialstyrelsen
• MET
• KBT
• CRA 
• Återfallsprevention 
• 12 – stegsbehandling
• SBNT ( Social behaviour network therapy
• MATRIX
• Läkemedelsassisterad behandling
• Personellt boendestöd
• Case management
• Arbetslivsinriktad rehabilitering (IPS)
• Parterapi

Beroendetillståndet är 
ingen förkylning...



2019-01-10

11

Det krävs inte en krigare för att besegra beroendet. 
Det som behövs är diagnostik och behandling som fungerar.
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John R Kelly PhD. Harvard University

Metastudie
 
Det tar i genomsnitt 4 – 5 år från det att ett beroende etablerats intill dess att 
en människa söker hjälp.  Det tar cirka 8 år innan hen kan uppvisa en 
sammanhållen drogfrihet/nykterhet under ett helt år.   Det tar ytterligare 4 – 5 år 
innan återfallsrisken har sjunkit till under 15 %.  

Tid för tillfrisknande pendlar alltså mellan 16 och 18 år.  I realiteten får den
beroende människan några veckor på behandlingshem, i bästa fall, och 
kanske ett, max två års eftervård.   
Nästan som om det vore en förkylning...

Remissionsspecifikationer

Kan endast användas för att beskriva ett 
beroendetillstånd

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

Remissionsspecifikationer DSM 5

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

För att göra bedömningen  tex. ” ett alkoholberoende i 
fullständig remission/ varaktig remission ” måste vi 
först försäkra oss om att ett beroende verkligen har 
uppstått...

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

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”.
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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 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 ochendast då 

drogmönstret är kaotiskt och urskillningslöst samt omöjligt att urskilja 
vilken substans som orsakade symptomet.

Använd �Blandat� i ämneslistan.

Flerdrogsberoende: DSM-5

Om kriterierna för fler än ett substansbruksyndrom
är uppfyllda ska samtliga diagnostiseras.
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Ospecificerat drogberoende: ICD-10

Kategorin skall användas när en eller flera av de
psykoaktiva substanserna är okända eller inte 
med säkerhet kunnat identifieras, då klienten inte 
själv vet vad hen tagit för substans. 

Ospecificerat drogberoende: DSM-5

Används	när	bilden	präglas	av	symptom	på	ett	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.

ADDIS
Alkohol- och drogdiagnosinstrument

Box 1627, 701 16 Örebro
019 – 140 987
www.addis.se
info@addis.se 


