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1. Beroendecentrum Stockholms organisation 
 

VERKSAMHETSCHEF SAMVERKANSGRUPPADMINISTRATION

SEKTIONS-
CHEFSGRUPP

NLÖ
Öv

Norra
St stad

Maria
Ungdom

SLÖV
Akut 

slv-sekt
Akut-

sektionen
Metadon

Sektionen
för läkeme-
delsberoende

Sektion
HS-KS

Övrigt: Psykoterapi
Administration och
FoU

9 sektioner:

8 mott

3 enheter

Öppenvård

Heldygnsvård

Annan vårdform

Annan verksamhet

3 enheter

Akutverksamhet

LEDNINGS-
GRUPP

(sektions- och 
funktionschefer)

Sektionerna leds av sektionschef. Varje sektion har 
därtill en egen sektionsadministratör.  
Enheterna leds av chefsjuksköterska, enhetschef,
funktionschef eller motsvarande.

3 enheter

67 enheter:

ORGANISATIONSSCHEMA

8 enheter
9 enheter

4 enheter

8 mott
7 enheter

(Mini-maria vid 
20 lokaliteter) 

14 mott 

2010. december 
 
Beroendecentrum Stockholm är landstingets organisation för specialiserad 
beroendevård. Beroendecentrums huvuduppdrag är utredning, avgiftning 
och behandling av patienter beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. 
Utredning och behandling styrs dels av uppdraget från huvudmannens 
beställarenhet, dels av samverkansavtal med andra vårdgivare och dels av 
inom professionen framtagna Policyprogram och regionala vård- och 
behandlingsprogram.  
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Verksamheten bedrivs på tre nivåer:  
 
1. Lokal verksamhet  
Den lokala verksamheten är integrerad med stadsdelarnas och 
kommunernas beroendevård. Arbetet sker i samverkan med psykiatrin och 
primärvården.  

2. Akutvård  
Tillnyktring och akut omhändertagande dels vid Beroendeakuten, dels vid 
vårdavdelningar för patienter med narkotika- eller alkoholmissbruk.  

Akutsektionen (Beroendeakuten/avd 7) 
 

Akutsektionen vid Beroendecentrum Stockholm, S:t Görans sjukhus, 
utgör en servicefunktion för lokala mottagningar.  
 
Enheten är en akut intagningsavdelning. Patienterna som söker akut 
läggs in antingen p.g.a. sin medicinska/psykiatriska riskprofil (t.ex. 
psykoser vid missbruk av narkotika, riskabstinens, delirium tremens), 
LPT-vård eller för att öppenvården inom Beroendecentrum önskar 
inläggning inför en planerad och vid inläggning bestämd eftervård. 
 
Avdelningen erbjuder övervakning och behandling under tillnyktring och 
begynnande abstinens. Varje förmiddag handläggs alla patienter av 
läkare för bedömning av fortsatt vårdnivå. Vid behov av längre (d.v.s. 
flera dagars) avgiftning i slutenvård överförs patienten till avd 52/54 S:t 
Görans sjukhus om tillståndet är mer stabilt. 
 
På BAS pågår alltid flera projekt, bland andra RONNY, SMADIT, 
MUMIN, LOTS och Mångbesökarprojektet. Information om de olika 
projekten finns att tillgå i särskild informationspärm på 
Beroendeakuten. 
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Akutslutenvårdssektionen (Avd 52/54, S:t Görans sjukhus) 
 

plan 3: 
Enheten behandlar svåra abstinenstillstånd, dock ej delirium tremens. 
Patienten skrivs in via BAS/avd 7. 
 
plan 1: 
Enheten behandlar patienter med avklingande abstinens utan behov av 
hög omvårdnad/övervakningsgrad. Patienter skrivs in via Avd 52/54 
plan 3.  
 
OBS! Direktinläggning på plan 1 kräver överläkar/bakjoursbeslut.  
 
När patienten är utom risk för allvarliga komplikationer och är tillräckligt 
opåverkad av droger skrivs han/hon ut från Avd 52/54 till sin lokala 
mottagning, alternativt sådan behandling som där bedöms lämplig t.ex. 
behandlingshem. 

3. Högspecialiserade program 
Beroendecentrum Stockholm erbjuder även vård med specialinriktning, 
som t.ex. mottagning för läkemedelsberoende (TUB) och kvinnomottagning 
(EWA). Dit söker man sig genom tidsbeställning eller via sin lokala 
mottagning. 

 
KRUKIS 
 
Behandlings-, planerings- och utredningshem i Stockholms stads regi. 
Bemannas med sjukvårdspersonal av Beroendecentrum Stockholm. 
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2. Vårdkedja till och från Beroendeakuten 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Patienter som 
söker akut 

Polis(Lob,§47)
Socialtjänsten 

Andra specialister 
t.ex. medicinklinik 

Länsakuten Beroendeöppenvården 

Beroendeakuten (BAS) 

Avd 7 Avd 52/54  

Öppenvård/Behandlingshem/ 
Krukis/Hem/Andra specialister 

BAS/OBS 



 8 

3. Allmänna regler angående inläggning 
 
Läkare som beslutar om inläggning är skyldig att kontrollera 
medicineringen i alla avseenden: kontrollera och införa överkänslighet, 
införa relevanta ordinarie mediciner, sätta ut icke aktuella eller irrelevanta 
mediciner och ordinera adekvat vid behovsmedicinering. Om en medicin 
ska delas ut på BAS/Avd 7/Avd 52/54så skall det stå tydligt i ”Adm. 
Instruktion”-rutan i TakeCares läkemedelsjournal (t.ex. ”Delas på BAS/Avd 
7/Avd 52/54”). TakeCares ”fraslexikon” samt läkemedelsförteckningen kan 
användas med fördel (för övrig information var god se avsnitt 8 – praktiska 
informationer). 
 
3A) Inläggning från lokala öppenvården till BAS/Avd7/Avd 52/54 
 
För att upprätthålla kontinuitet i behandling och behandlingspolicy är det 
önskvärt att i möjligaste mån utnyttja klinikens egna resurser för att 
handlägga behov av inläggning på avdelningen. Följande rutiner gäller: 
 
• Om läkare i öppenvården (BCS) tar beslut om akut inläggning: 

1. Beskriv bakgrunden till inläggningen i remiss som skickas  
elektroniskt/faxastill BAS (faxnr: 672 19 79) 

2. Ange i den egna öppenvårdsjournalen att inläggningsbeslut är 
fattat och att patienten skickas till BAS 

3. Skicka patienten till BAS 
 
• Om sköterska i öppenvården (BCS) önskar akut inläggning: 

1. Kontakta överläkare vid BAS för inläggningsbeslut 
2. Beskriv bakgrunden till inläggningen i remiss 
3. Skicka patienten med remiss till BAS på lämpligtsätt 

 
• Om läkare vid Beroendecentrum önskar planerad inläggning av 

narkotikaberoende patient: 
1. Remissskickas elektroniskt till BAS 
2. Skicka patienten till BAS och informera om tider 
3. Sjuksköterska eller läkare på BAS dokumenterar beslutet och 

innehållet i datajournal i TakeCare 
4. Om patienten kommer inom 2 veckor läggs patienten in via BAS 
5. Om patienten inte kommer inom 2 veckor återsänds remissen med 

information om detta 
OBS!Sänd/hänvisa patienten till BAS måndag-fredag före kl 15.00. 
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3B) Patientflöde inom slutenvården 
 
Om patienter inkommermedpredelirium, delirium, akuta psykoser, akut 
suicidalitet m.m., d.v.s. patienter med stort omvårdnadsbehov skall de 
stanna kvar på Avd 7 tills de är stabila och tas först då emot på Avd52/54. 
 
Patienter som fortfarande kräver högre omvårdnad eller observation vårdas 
på Avd52/54 Plan 3 och patienter med mindre omvårdnadsbehov på Avd 
52/54 Plan 1. 
 
En medicinsk bedömning av omvårdnadsbehov skall alltid ske av läkare. I 
händelse av platsbrist på Avd52/54 Plan 3 har patientansvarig 
sjuksköterska fåttuppgift från överläkaren på avdelningen innan jourtid vilka 
patienter som kan flyttas ner till Avd52/54 Plan 1. 
 
Vad gäller tillnyktringar tar Avd52/54 Plan 3 emot patienter vid platsbrist på 
Avd7/BAS. I första hand bör detta gälla patienter med en mindre uttalad 
risk för svåra abstinenskomplikationer,för att undvika onödig flytt av 
patienten tillbaka till Avd7 vid försämring. 
 
Rapportrutiner vid överflyttning: 
 
Vid inläggning på Avd7 lämnas rapport från inskrivande läkare på BAS till 
sjuksköterska på Avd7. 
Vid inläggning på Avd52/54 lämnas rapport frånsjuksköterska på Bas/Avd 7 
till sjuksköterska på Avd 52/54. 
Läkare bör lämna rapport till läkare/ssk vid speciella risktillstånd (t.ex. 
självmordsrisk eller komplicerade medicinska tillstånd). 
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4. Patienter med alkoholproblematik 

 
4A) Inläggningsindikationer 
 
Huvudsakligen läggs alkoholberoende patienter in vilka har hög risk för 
delirium tremens eller abstinensepileptiska kramper. Patientens risknivå 
bedöms utifrån checklistan nedan.Checklistan finns även i marginalen på 
den rosa preliminärjournalen. 
 
Patienten som redan utvecklat akut alkoholpsykotisk sjukdom av typen 
delirium, hallucinos eller misstänkt nydebuterat Wernicke-syndrom läggs in. 
Alkoholberusning med suicidalitetläggs in för övervakad tillnyktring inför ny 
självmordsriskbedömning (v.g. se Ronny överenskommelse som bilaga). 
 
Följande situationer utgör indikation för inläggning: 
 
1. Pågående delirium tremens eller abstinenshallucinos 
2. Riskabstinens 
 Det vill säga när risk för delirium tremens och abstinensepileptiska 

kramper föreligger vid icke övervakad abstinens, se nedan.  
3. Risktillnyktring  
 Det vill säga när risk för delirium tremens och abstinensepileptiska 

kramper föreligger vid icke övervakad tillnyktring, se nedan. Patienter 
som inkommer jml LOB ska betraktas som riskpatienter om 
otillräcklig information föreligger vid bedömningen. 

4. Alkoholberusning med slutenvårdskrävande psykiatriska 
symtom 

 Patient med misstänkt berusningsutlöst suicidalitet,hallucinos, eller 
psykos läggs in för observation av symtomutveckling under 
tillnyktring. Om slutenvårdskrävande psykiatriska symtom kvarstår 
efter tillnyktringen skrivs remiss till psykiatrisk akutmottagning för 
bedömning av lämplig psykiatrisk vårdnivå (Ronnyprojekt, se info-
blad på BAS). 

5. Akut alkoholintoxikation 
Svårt berusade patienter med stabila vitalparametrar, som ej bedöms 
vara i behov av somatisk akutvård. 
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6. Wernicke-Korsakoffs syndrom (WK) 

Wernicke-Korsakoffs syndromska misstänkas om patienten vid 
ankomstenvisar symtom på: 
• Konfusion 
• Diplopi eller annan ögonmotorikrubbning (frånsett 

ändlägesnystagmus) 
7. Behandlingsöverbryggande inläggning 

Patient som remitteras av läkare/ssk inom Beroendecentrums 
öppenvård SKA läggas in. 

 
 
OBS! 
Andra alkoholrelaterade tillstånd (pankreatit, nedsatt AT, alkoholdemens 
osv) är inteinläggningsindikationer: somatiska komplikationer bör 
behandlas inom relevanta specialiteter. 
 

 
 

Risk för delirium tremens och abstinensepileptiska kramper föreligger hos 
alkoholberoende patient med aktuellt missbruk vid: 
 
• Tachycardi>120/min 
• Abstinenssymtom trots >1 promille i utandningsluft 
• Infektion 
• Tidigare delirium tremens 
• Tidigare abstinensepileptiska kramper 
• Aktuell abstinenshallucinos 
• Uttalade ospecifika abstinenssymtom 
• Aktuella abstinensepileptiska krampanfall (senaste 48 timmarna) 
• Dagligt intag av minst 250 g alkohol/dygn i minst 3 veckor utan nyktra 

dagar. 250 g =75 cl starksprit = 4 flaskor lättvin = 8 burkar starköl (7 
%) 

• Misstänkt/säkerställd organisk hjärnskada 
• Aktuellt somatiskt sjukdomstillstånd som påverkar AT, t.ex. diabetes 
• Dåligt nutritionstillstånd/AT 
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4B) B-vitaminterapi 
 
Patienter med långvarigt aktuellt alkoholmissbruk har i allmänhet 
varierande grad av malabsorption och malnutrition. Ofta föreligger även 
multivitaminbrist. Brist på vitamin B1 (tiamin) kan leda till grava hjärnskador 
om patienten får kolhydrater, t.ex. saft eller mjölk innan tillförsel av tiamin 
säkrats. Därför skall ALLA patienter som inkommer till BAS med anamnes 
på mer än två dygns alkoholmissbrukSNARAST erbjudas 3 ml im injektion 
av Neurobion (alt. im Betabion 2 ml). Undantaget är de patienter som har 
kändanafylaxi mot Neurobion/Betabion. 
 

� Kontrollera överkänslighet mot Neurobion/Betabion 
� Ge intramuskulär injektion Neurobion 3 ml (alt. Betabion 2 ml) 

 
 

OBSERVERA 
 

1. Om patienten är förvirrad/desorienterad 
 Tillkalla OMEDELBART avdelningsläkare/jourhavande för klinisk 

bedömning. Ställningstagande till intravenös injektion av Betabion 
ska göras av läkare omedelbart p.g.a. risken för WK. 

2. Inga kolhydrater får ges innan Neurobion/Betabion 
administrerats! 
D.v.s.saft, mjölk, dropp med glukos får inte ges innan 
Neurobion/Betabion givits till patient med mer än två dygns missbruk. 
Efter injektion kan patienten erbjudas kolhydrater per os. 
 

Initialsymtom på WK kan döljas av symtom på abstinens och berusning. 
Även lätt misstanke bör föranleda iv Betabionbehandling, då faran med 
utebliven behandling är enormt mycket större än risken för biverkningar vid 
onödig behandling (ifall patienten inte är allergisk mot Betabion). Samma 
resonemang gäller för magnesium som också bör substitueras eftersom 
Mg-bristkan bidra till WK-tillståndet. 
Patienten bör alltså vid misstankeOMEDELBART behandlas med: 
 

� 4ml Betabion iv 
 + 

� 2ml Betabion eller 3ml Neurobionim 
  + 
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� 500 ml NaCl eller Ringer eller annan isotonisk saltlösning med 10 
ml Addex Magnesium 1mmol/ml (=240mg Magnesium++) 

  + 
� Omedelbar insättning av Tuggtablett Magnesium Recip (120mg) 

1x3 eller Magnesium oral lösning 12mg/ml; 10mlx3 
 

 
4C)Handläggning av riskpatienter 
 
En absolut målsättning förtillnyktrings- och abstinensbehandling i 
slutenvården är att förebygga abstinensepileptiska kramper och delirium 
tremens. Patient som är inlagd på indikation riskabstinens/tillnyktring ska 
behandlas enligt nedanstående riktlinjer med sådan aggressivitet att dessa 
tillstånd förebyggs. OBS!! Behandlingen skiftar karaktär under det kliniska 
förloppet och kan mycket snabbt gå över från en fas till en annan.  
 
Läkarundersökningen vid inläggningen fokuseras på att utesluta: 

 
1. Annan aktivt behandlingskrävande intoxikation än alkohol. Indikeras 

av sedation som inte står i proportion till promillehalt. Misstanke om 
dessa tillstånd kräver akut remittering till medicinkliniken. 

2. Intag av metanol, glykol, spolarvätska eller andra toxiska kemikalier. 
Misstanke om detta kräver akut remittering till medicinklinik UTAN 
föregående provtagning.  

3. Akut diabeteskomplikation, framförallt hypoglykemi. 
4. Skallskada med risk för intrakraniell komplikation. Misstanke om 

commotio eller intrakraniellblödning kräver akut remiss till kirurgisk 
klinik UTAN föregående röntgenundersökning. 

5. Pågående desorientering redan vid ankomsten. Vid misstanke om 
Wernicke-Korsakoffs syndrom ordinera OMEDELBART iv injektion 
Betabion 4ml samt imNeurobion 3 ml/im Betabion 2 ml. 
Läs mer om B-vitaminterapi under punkt 4B. 
 

Tillnyktring och begynnande abstinens 
 
Riskpatient som har alkohol i kroppen och symtom på berusning, 
d.v.s.sluddrighet, dåsighet, vinglighet, ändlägesnystagmus m.m. skall, efter 
läkarundersökning som utesluter annan sannolik orsak än 
alkoholberusning, genomgå övervakad tillnyktring med kontinuerlig uppsikt 
för iakttagande av ansiktsfärg och andning samt dokumenterad puls- och 
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blodtryckskontroll minst 2 ggr/timme. Patient som inkommer enligt LOB och 
p.g.a. berusning inte ger adekvat anamnes ska erfarenhetsmässigt 
betraktas som riskpatient och därför observeras. 
 
Ordinationsförslag för vidbehovsmedicinering vid risktillnyktring: 
 
� T. Oxascand 25 mg, Maxdos/dygn: 400 mg. 

Adm. Instruktion: 1-6 tabletter vid aktuella objektiva 
abstinenstecken.Delas på Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� T. Nitrazepam 5 mg, Maxdos/dygn: 10 mg. 
Adm. Instruktion: 1-2 tabletter till natten mot dålig sömn vid objektiva 
abstinenstecken. Delas på Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� T. Stesolid 10 mg, Maxdos/dygn: 500 mg. 
Adm. Instruktion: 1-4 tabletter vid svåra aktuella objektiva 
abstinenstecken. Delas på Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� DiazepamRektallösning,10 mg per rectum, Maxdos/dygn: 30 mg. 
Adm. Instruktion: 1-2 tuber vid epileptiska kramper. Om ingen effekt ses 
efter 10 minuter kan doseringen upprepas. Delas på BCS avd/mott. 

� Stesolid Injektionsvätska, 5 mg/mliv. Maxdos/dygn: 500 mg. 
Adm. Instruktion: 1-4 ml vid svårt abstinenstillstånd och delirium tremens. 
Delas på Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� Haldol Oral lösning, 2 mg/ml, Maxdos/ dygn: 6 mg. 
Adm. Instruktion: 1-2 ml vid abstinenshallucinationer. Delas på 
Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� Haldol Injektionsvätska, 5 mg/ml iv, Maxdos/ dygn: 20 mg. 
Adm. Instruktion: 1 ml vid delirium tremens för att potentiera 
bensodiazepinernas effekt. Delas på Beroendecentrums avd/mott. 

� T. Lergigan 25 mg, Maxdos/dygn: 300 mg. 
Adm. Instruktion: 1-2 tabletter mot ångest och oro. Delas på 
Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� Inj. Phenergan 25 mg/ml im/iv, Maxdos/dygn: 300 mg. 
Adm. Instruktion: 1-2 ml mot ångest och oro/sövning vid delirium 
tremens. Delas på Beroendecentrums avdelning/mottagning. 
 

Diabetesbehandling för patienter med alkoholproblematik: 
 
Handläggningen skiljer sig beroende på om pat har känd diabetes mellitus 
eller ej och i så fall om patienten har diabetes typ I eller typ II. 
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• Patienter med eller utan diabetes mellitus i anamnesen men med förhöjd 
B-glukos: 
Vid B-glukos 14 - 18 mmol/L: 4 enheter Avtrapid. Kontroll om 2 timmar. 
Vid B-glukos 18 - 22 mmol/L: 6 enheter Avtrapid. Kontroll om 2 timmar. 
Vid B-glukos över 22 mmol/L: 10 enheter Avtrapid. Kontroll om 2 timmar. 

 
• Tablettbehandlad diabetes mellitus: 

Sätt ut tablettbehandlingen, kontrollera B-glukos och behandla patienten 
vid förhöjda värden enligt ovan. Efter avslutad behandling remittera 
patienten till läkaren som behandlar patientens diabetes för bedömning 
och ställningstagande till fortsatt behandling. 
Om man har behövt ge insulin vid behov under behandlingen bör man 
överväga att återinsätta patientens egna tabletter med undantag för 
metformin. 

 
• Insulinbehandlad diabetes typ II: 

Sätt ut långverkande bas-insulinbehandlingen tillfälligt under de 2 första 
dagarna. Ordinera B-glukos-kontroller enligt rutinerna (6 ggr/dag). 
Behandla patienten vid förhöjda värden enligt ovan. Sätt tillbaka bas-
behandlingen med halva dosen dag 3, hela dosen dag 4. 

 
• Typ I diabetes: 

Minska den aktuella dosen av långverkande bas-insulin endast under 
tillnyktringen och i så fall till 2/3 av den vanliga dosen, ordinera heldos 
om patienten har lägre alkoholkoncentration än 1 promille vid 
doseringstiden. Ändra inte bas-insulinbehandlingen om pat inte är aktuellt 
alkoholpåverkad! Sätt ut kortverkande insulin tillfälligt. Ordinera 
blodglukos-kontroller enligt rutinerna (6 ggr/dag). Behandla patienten vid 
förhöjda värden enligt ovan. Sätt tillbaka bas-behandlingen med halva 
dosen kortverkande insulin dag 2 om patienten inte är sövd och äter och 
dricker utan hinder. Hela dosen återinförs dag 3. 

 
Vid behov rådfråga Medicinkliniken S:t Görans sjukhus dagtid 8.15-16.00 
genom att söka endokrinjouren via S:t Görans växel, övriga tider 
medicinjouren/medicinakuten.  
 
Tänk alltid på ketoacidosrisken vid patienter med diabetes mellitus (särskilt 
vid symptom som polyuri, törst, illamående, kräkningar, diffus buksmärta, 
sjukdomskänsla). 
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4D) Alkoholabstinens 
 
Symtom på alkoholabstinens: 
 
Ospecifika 
 

• Autonom hyperaktivitet (svettning,rödbrusighet eller puls över 100) 
• Handtremor 
• Sömnsvårigheter 
• Illamående och kräkningar 
• Övergående visuella, taktila eller auditiva hallucinationer eller 

illusioner utan förvirring 
• Psykomotorisk agitation 
• Ångest 

 
Specifika 
 

• Abstinensepileptiska anfall (grand mal) 
• Delirium tremens-utveckling 
 

Behandlingsprinciper: 
 
• ALLA som har anamnes på mer än 2 dygns alkoholöverkonsumtion 

SKALL få 100 mg tiamin im(Neurobion 3 ml eller Betabion 2 ml) i 
minst 3 dagar somWernicke-prevention. 
 

• Inkomstprover (blodstatus, leverstatus, elektrolyter, CRP, B-glukos) 
skall tas på alla som läggs in för alkoholabstinensbehandling. 

 
• Bensodiazepiner: receptoradekvat medicinering – korstolerant 

behandling. Alkohol har effekter på samma receptor, varför 
alkoholabstinens enklast och snabbast kompenseras med 
bensodiazepiner. 

Fördelar:receptoradekvat behandling, brett terapifönster, låg 
toxicitet. 
Nackdelar: missbruksmedel i sig, interagerar med flera ämnen 
bl.a. alkohol, kan vara andningsdeprimerande.  
Nästan alla bensodiazepiner är lämpliga för 
abstinensbehandling, men oxazepam är förstahandsval p.g.a. 
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avsaknad av kick-effekt, inga aktiva metaboliter, lämplig 
halveringstid o.s.v. 
Diazepam finns som parenteralt preparat ochhar snabbare 
tillslag med större affinitet till receptorerna.Nackdelen är att det 
har aktiva metaboliter med långa halveringstider vilket med 
eventuellt alkoholintag ökar toleransutvecklingen. 

 
� Dosering vid utvecklad abstinens: 10-30 mg diazepam - 

ekvivalent som testdos (10-30 mgStesolid eller 35-100 mg 
Oxascand). 

� Förstahandsval är oxazepam som monoterapi, i andra hand 
diazepam. Nitrazepamkan eventuellt adderas till natten. 

 
• Neuroleptika - ALDRIG FÖRSTAHANDSPREPARAT i abstinensfas, 

endast tilläggsbehandling vid förvirring/delirium/hallucinationer om 
korstolerantia inte ger tillräckliga effekter. Parenteral dos: 5-10 mg 
haldolekvivalent, vid enbart hallucinos 3-6 mg per oralt i mixturform. 

Fördelar med neuroleptikabehandlingsom tillägg tillkorstolerantia: 
Sederande genom andra system, potentierar effekt av 
korstolerantia, direkt effekt mot psykotiskt tillstånd. 
Nackdelar:biverkningar, fr.a. extrapyramidala;risk för 
maligntneuroleptikasyndrom. 
 

OBS! Ordinera inte Zyprexa för alkoholpatienter som inte redan står 
på detta preparat (psykospatienter). Zyprexas farmakodynamiska 
egenskaper höjer risken för deliriumutveckling och fördelar med bl.a. 
mindre risk för extrapyramidala biverkningar är försumbara i sådana 
fall. 

 
Behandlingen bör anpassas individuellt och ske med sådan aggressivitet 
att abstinensutvecklingen bromsas och patientens tillstånd stabiliseras. Vid 
hög promillehalt bör man vara försiktig med diazepam p.g.a. interaktioner 
med alkohol, dock skall objektiva abstinenstecken behandlas. Man bör 
givetvis alltid ta hänsyn till hela symtombilden och inte endast det 
oftatydligaste tecknet: pulsen. 
 
Stesoliddosens effekt bör utvärderas och ny dos övervägas efter ca 1 
timme. Oxascand ger effekt lite senare och kan utvärderas efter ca 75-80 
minuter. 
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Fortsatt behandling av alkoholabstinens 
 
Patient bör få korstolerant behandling tills abstinensen är under kontroll  
d.v.s. patientens puls har normaliserats och patienten visar inte några 
påtagliga övriga abstinenstecken. 
 
Den totala korstoleransdosen omräknas till ekvivalenta oxazepamdoser(10 
mg diazepam = 30 mg oxazepam, 10 mg nitrazepam = 30 mg oxazepam, 4 
mg lorazepam= 120 mg oxazepam). Observera att dessa ekvivalenser 
gäller vid akutbehandling, långvarig bensodiazepinanvändning ger andra 
ekvivalenssiffror (v.g. se kapitlet ”Beroendeframkallande läkemedel – 
analgetika respektive bensodiazepiner”).Vid dygnsbehov av över 100 mg 
oxazepam bör inneliggande avgiftning på avd52/54 övervägas.Användning 
av diazepamminskar dock nedtrappningsbehovet avsevärt genom de aktiva 
metaboliterna. 
 
Man bör ordinera oxazepam (Sobril/Oxascand) i nedtrappningsschema tills 
nästa läkarbedömning, vilket inom slutenvården innebär till nästa dags 
morgon.Observera att nästa morgondos bör vara lägre än föregående 
doser, med en daglig dosreduktion på ca30-50%.Vid utskrivning för fortsatt 
avgiftning inom öppenvården ordineras schemaför hela 
nedtrappningen.Inom öppenvården kan dock något långsammare 
nedtrappning än i slutenvårdenvara motiverad. 
 
 
4E) Handläggning av deliriösa patienter 
 
Om per oral abstinensbehandling inte är tillräcklig eller om patientenhar 
utvecklat delirium tremens bör intravenös behandling ges. Patienten bör 
ligga i ett ljust rum. Sätt urinkateter (KAD) och dropp (Ringer-acetat 1000 
ml/6-12 timmar),ordinera vätskelista, ta akuta inkomstprover (blodstatus, 
leverstatus, elektrolyter, CRP, B-glukos) före behandlingen och var 
förberedd för sövning.Läkare bör närvara första gången patienten sövs 
under ett och samma deliriumfall. 
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Ordinationsförslag: 
 
� Stesolid Injektionsvätska, 5 mg/mliv. Maxdos/dygn: 500 mg. 

Adm. Instruktion: 1-4 ml vid svårt abstinenstillstånd och delirium tremens. 
Delas på Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� Haldol Injektionsvätska, 5 mg/ml iv, Maxdos/ dygn: 20 mg. 
Adm. Instruktion: 1 ml vid delirium tremens för att potentiera 
bensodiazepinernas effekt. Delas på Beroendecentrums 
avdelning/mottagning. 

� Inj. Phenergan 25 mg/ml im/iv, Maxdos/dygn: 300 mg. 
Adm. Instruktion: 1-2 ml mot ångest och oro/sövning vid delirium 
tremens.Delas på Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� Ativan Injektionsvätska, 4 mg/mliv. Maxdos/dygn: 60-70 mg. 
Adm. Instruktion: 1-2 ml vid svårt abstinenstillstånd och delirium 
tremens.Delas på Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� Ringer-acetat Infusionsvätska: 1000 ml vid behov. 
Adm. Instruktion: 1000 ml/6-12 timmar vid behov vid delirium 
tremens.Delas på Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

 
Efter 80-120 mg diazepam-ekvivalent bör 5 mg Haldol ges intravenöst för 
att förstärka sederande effekt. Behandlingen bör pågå tills sedering och 
normal eller nära normal puls inträder. 20-40 mg diazepam (alternativt 2-4 
mg lorezapam) skall ges efter uppnådd sedering för att fördjupa och 
förlänga sederande effekter. Biverkningar bör monitoreras noggrant, och 
kontroll av både puls och saturation är nödvändiga då bensodiazepiner kan 
ge andningsdepression. Phenergan får endast användas efter minst 200 
mg diazepam (alternativt 20 mg lorazepam) om patienten inte längre 
uppvisar några vegetativa abstinenstecken men sederingen bör fördjupas. 
 
Om sederingeninte uppnås med en sammanlagd dos på 500 mg diazepam 
på24 timmar eller vid svikt av vitala funktionerredan vid lägre doser bör 
jourläkare på IVA kontaktas för att överväga övertagning och sedering på 
IVA. 
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4F) Utskrivning till öppenvården 
 

• Patienten bör vara stabil i alla avseenden (puls, blodtryck, ha sovit 
o.s.v.). 

• Ordinera fortsatt nedtrappning och mediciner i 
läkemedelsjournalenTakeCare till den första ÖV-kontrollen. 

• Erbjud patienten Antabusbehandling innan utskrivning.  
Kontraindikationer:Inkompenserade hjärtsjukdomar (p.g.a. risk vid 
eventuell alkohol/antabusreaktion). Manifesta psykoser. Allvarlig 
organisk hjärnskada (då dessa tillstånd kan försämras). Tidigare 
leverpåverkan vid behandling med Antabus. Aktuell leversjukdom. 

 
OBS!! Bensodiazepin-nedtrappning utan Antabus-skydd medför risk för 
dubbel stimulering av GABA-receptorerna, riskerna bör noggrant 
övervägas, rådgör med ÖL/bakjour/erfaren kollega! 
 
För mer detaljerad information v.g. se processmanual! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 

5. Patienter med narkotikaberoende 
 

5A) Inläggningsindikationer för patienter med 
narkotikaberoende 

 
Inläggning av patient med narkotikaberoende är i allmänhet inte akut 
indicerat. Rehabiliteringsplanering vid svårt narkotikaberoende kräver 
samverkan mellan patient, beroendesjukvård, socialtjänst m.fl. Dessa 
samverkande rehabiliteringsfaktorer inträder aldrig akut och vid önskemål 
om inläggning för planerad behandling skall man alltid hänvisa till lokal 
beroendemottagning eller lokal socialtjänst(undantag inläggning enligt 
LOTS-projektet). Patienter med klar planering och remiss från BM (ej 
socialtjänsten) skall läggas in, vid akut platsbrist skall ärendet diskuteras 
med överläkare/bakjour. Följande situationer utgör indikationer för akut 
inläggning: 
 

•••• Överdos med opiater/heroin 
 
Livräddande behandling mot misstänkt opiatintoxikation skall 
OMEDELBART påbörjas på Beroendeakuten, se ordinationsförslag. Om 
utebliven effekt bör Flumazenil (Lanexat)-medicinering övervägas. 
 
Patienter som inkommermedoklart intoxikationstillstånd skall remitteras till 
Medicinakuten för bedömning och inledande av antidotbehandling. 
 
Om patienten har fåttbehandling med Naloxon(eller motsvarande antidot) 
skall patienten erbjudas inläggning på BAS/avd 7 för förnyad bedömning 
bl.a. av suicidalitet samt observation för reintoxikation. 
 
Ordinationsförslag: 
 
Naloxon Injektionsvätska, 0,4 mg/mlsc och iv. 
Maxdos/dygn: 10 mg=25 ml. 
Adm. Instruktion:Startdos är 0,4-2 mg naloxonhydrokloridsubcutant. Om 
önskad förbättring av andningsdepressionen inte uppnås direkt efter 
injektionen kan upprepade intravenösa injektioner ges med 2-3 minuters 
intervaller. Delas på Beroendecentrums avdelning/mottagning. 
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•••• Patienter omhändertagna för vård enligt LVM 
 
Patienter för vilka LVM-dom eller LVM-beslut gäller (jml § 4 eller § 13) 
erbjuds läkarundersökning och inläggning akut på Beroendecentrum 
oavsett tillhörighet, jfr LVM § 24. När slutenvård inte länge bedöms 
indicerad ska LVM-hemmets institutionschef (kontorstid) eller 
beredskapsansvarig (kvällar och helger) kontaktas. De tar nödvändiga 
beslut om LVM-vården, se processmanualom LVM-hantering.  
 
 
 
OBS! 
LVM-hem är ur medicinsk synvinkel att betrakta som öppenvård, d.v.s. 
patientens medicinska behov kan inte vara så stora att sjukvårdspersonal 
inklusive läkare behövs tillgänglig som på sjukhus. 
 
OBS! 
LVM-inskriven patient som anlänt/inlagts på sjukhus och som vill avvika 
SKALL kvarhållas på enheten i avvaktan på transport till LVM-hemmet (ny 
lag sedan 2005). Om denna situation uppstår skall överläkare/bakjour 
konsulteras om vilka åtgärder som ska vidtas för att hindra patienten att 
avvika. 
 
 
 

•••• Gravida narkomaner 
 
Dessa patienter erbjuds inläggning för att slussas vidare till familjesociala 
enheten vid Huddinge sjukhus.  
 

•••• Patienter med slutenvårdskrävande psykiatriska symtom och 
samtidig narkotikapåverkan/abstinens. 

 
Dessa patienter kan ha substansbetingadepsykiatriska tillstånd, t.ex. akut 
suicidalitet, depressivitet, drogutlöst psykos, bensodiazepindelirium m.m. 
De läggs in för tillnyktring/abstinensbehandling på Beroendecentrum. 
Ibland finns kvarstående psykiatriska symtom som kan behöva psykiatrisk 
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slutenvård efter akut tillnyktring och abstinensbehandling. I sådana fall 
skrivs Ronny-remiss till Länsakuten för bedömning av lämplig 
vårdnivå/inrättning och ev övertagning. (Var god se Ronny-
överenskommelse i bilaga) 
 

•••• Behandlingsöverbryggande inläggning 
 
Patient som hänvisas av läkare/ssk/psykolog inom Beroendecentrums 
öppenvård skall läggas in, se processmanualenom 
behandlingsöverbryggande inläggning. När patient söker akut och uppger 
planering från lokal beroendemottagning ska detta stämmas av med 
beroendemottagningens medicinska personal via insänt 
remissmaterial/journalanteckning eftersom missförstånd mellan patient och 
olika vårdgivare inte är ovanligt i akutsituationen. P.g.a. logistiken och 
bedömningsmöjligheten på Avd 52/54 bör patienten uppmanas av 
öppenvården att söka på BAS måndag till fredag kl 8.00 – 15.00. 
 
 
5B) Allmänna regler vid inläggning/handläggning av patienter  
 med narkotikaberoende 
 
Vid avgiftning av narkomaner förekommer mycket sällan akut allvarliga 
abstinenstillstånd. Patienter som läggs in på BCS avdelningar behöver 
därför inte aggressiv akut abstinensbehandling i initialskedet. 
Farmakologisk abstinensbehandling förutsätter att inga 
beroendeframkallande droger tillförs utöver redan befintliga ordinationer 
(inte ens Nitrazepam). Om detta inte kan garanteras ska patienten inte 
ordineras abstinensbehandling. Farmakologisk behandling vid 
narkotikaabstinens är symtomatisk, d.v.s. ingen behandling ges innan 
objektiva symtom på abstinens konstateras. 
 
5C) Handläggning av patienter med opiatberoende 
 
• Kliniska tecken till opiatabstinens: 
 
Piloerection (inspektera huden på armarna samtidigt som du inspekterar 
injektionsområdena), mydriasis, bukkramper, gäspningar, ”snorighet”, 
svettningar, diarré, rinnande ögon, muskelryckningar, tremor, frysningar, 
kräkningar, svettningar. Symtomen inträder inom 1-2 dygn med maximal 
intensitet inom 3-4 dygn efter avbrutet heroinintag. 
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• Ordinationsförslag för patienter med kliniska tecken till 

opiatabstinensordineras: 
 
� T. Catapresan 75 mikrog, Maxdos/dygn: 12 tabl. (licenspreparat) 

Adm. Instruktion: Ges endast om patient har BT >90/60. Delas på 
Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� T. Lergigan 25 mg, Maxdos/dygn: 300 mg. 
Adm. Instruktion: 1-2 tabletter mot ångest och oro. Delas på 
Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� T. Brufen 400 mg, Maxdos/dygn: 1600 mg. 
Adm. Instruktion: 1 tablett mot smärta.Delas på Beroendecentrums 
avdelning/mottagning. 

� T.Dimor 2 mg, Maxdos/dygn: 10 mg. 
Adm. Instruktion:2 tabletter mot akuta diarréer. Delas på 
Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

 
Förebyggande behandling skall undvikas. Vid tillnyktring från opiater/heroin 
är trygg och hållande omvårdnad med rikligt vätskeintag väsentligt. 
 
OBS! Ordination på Suboxone skall alltid beslutas av överläkare/bakjour! 
Innan Suboxone ordineras ska patienten vara intagen på Avd7/52/54. 
Subjektiva och objektiva symtom ska ha uppträtt. Om Suboxone ges för 
tidigt utlöses hos många heroinberoende patienter svåra 
abstinenssymtom.Tänk på att undvika buprenorfinom patienten har en 
aktuell användning av långverkande opiater, t.ex. metadon.Suboxone ges 
vid kliniska abstinenstecken som första dos 12-16 mg. Andra dos om 8 mg 
ges förmiddag nästa dag. 4 mg dag 3 och 2 mg dag 4 varefter Suboxone 
utsätts obligatoriskt. 
 
� T. Suboxone 2 mg/0,5 mg, Maxdos/dygn: 24 mg/6mg. 

Adm. Instruktion: Nedtrappning av Suboxone mot opiatabstinens. Delas 
på Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

 
• Överdos med opiater/heroin:V.g. se 5A 
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5D) Intoxikation av centralstimulantia 
 
Målsättningen är att få patienter i sömn vilket kan ske utan farmakologiska 
insatser. All omvårdnad inriktar sig på att minska patientens excitation. Vid 
agitation ska bemötandet vara lågmält och stillsamt samt absolut inte 
innehålla konfronterande eller provokativa moment eftersom agitationen 
inte får förstärkas p.g.a. aggressionsrisken. Rikligt med vätska samt lugn 
och ro rekommenderas. Monitorera vitalparametrar! Vid påtagliga 
avvikelser av vitalparametrar rådgör med medicinkliniken/IVA. 

 
5E) Drogutlöst psykos 
 
Vid intoxikationssymtom med överaktivitet, lättväckt aggressivitet eller 
paranoia kan ges följande:  
 
Ordinationsförslag: 
 
� T. Zyprexa 10 mg, Maxdos/dygn: 20 mg. 

Adm. Instruktion: 1-2 tabletter mot psykos/agitationDelas på 
Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� Inj. Zyprexa 10 mg im, Maxdos/dygn: 20 mg. 
Adm. Instruktion: 10 mg im mot psykos. Delas på Beroendecentrums 
avdelning/mottagning. 

� Haldol Oral lösning, 2 mg/ml, Maxdos/ dygn: 6 mg. 
Adm. Instruktion: 1-2 ml mot drogutlöst psykos.Delas på 
Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

 
Användning av intramuskulär Zyprexa får enligt FASS inte kombineras med 
parenteral bensodiazepin inom 1 timme. Effekten kan istället förstärkas 
med im/iv Phenerganinj. Per oral Zyprexa-behandling kräver oftast högre 
doser (15-20 mg). Vid otillräcklig effekt kan Ativan 4 mg/ml 1-2 ml ges eller 
Stesolid 20-40 mg enligt rekommendation i FASS ovan. 
Kombinationsbehandling med bensodiazepiner är dock undantagsåtgärd.  
MaxdosZyprexaär sammanlagt 20mg olanzapin/dygn oavsett 
beredningsform. 
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Övriga ordinationsförslag: 
 
� Inj. Phenergan 25 mg/ml im/iv, Maxdos/dygn: 300 mg. 

Adm. Instruktion: 2-4 ml, lugnande vid drogutlöst psykos. Delas på 
Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� T. Stesolid 10 mg, Maxdos/dygn: 40 mg. 
Adm. Instruktion: 1-2 tabletter, lugnande vid drogutlöst psykos. Delas på 
Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

 
 
5F) Centralstimulantiaabstinens 
 
Abstinensbesvär som trötthet och nedstämdhet förekommer. Trygg och 
hållande omvårdnad med rikligt vätskeintag räcker som behandling. 
 
 
5G)Sömnproblem vid narkotikaabstinens 
 
Sömnproblem ska i första hand behandlas med sömnhygieniska åtgärder. 
Detta innebär att patienten på kvällen ska undvika koffein och göra sig i 
ordning för natten, lägga sig i sin säng och försöka sova med släckt lampa 
före midnatt. 
 
� T. Lergigan 25 mg, Maxdos/dygn: 300 mg. 

Adm. Instruktion: 1-2 tabletter mot sömnproblem. Delas på 
Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� T. Propavan 25 mg, Maxdos/dygn: 50 mg. 
Adm. Instruktion: 1-2 tabletter mot sömnproblem. Delas på 
Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� T. Nozinan 25 mg, Maxdos/dygn: 50 mg. 
Adm. Instruktion:1-2 tabletter mot sömnproblem. Delas på 
Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� T. Atarax 25 mg, Maxdos/dygn: 150 mg. 
Adm. Instruktion: 1-2 tabletter mot sömnproblem. Delas på 
Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� Theralen Oral lösning 40 mg/ml, Maxdos/dygn: 3 ml. 
Adm. Instruktion:0,5-2 ml mot sömnproblem. Delas på 
Beroendecentrums avdelning/mottagning. 

� Inj. Phenergan 25 mg/ml im, Maxdos/dygn: 300 mg. 
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Adm. Instruktion: 2-4 ml mot sömnproblem. Delas på Beroendecentrums 
avdelning/mottagning. 

 
Medicineringen ska utdelas 22.00-24.00. Sömnmedicinering som patient 
inte efterfrågar inom denna tidsrymd utdelas INTE eftersom dagsedation 
ska undvikas av motivationella och miljöterapeutiska skäl. 

 
OBS! 
Andra psykotropa eller analgetiska läkemedel utöver de ovan beskrivna 
situationerna får inte ordineras till svårt narkotikaberoende patienter utan 
särskilt ställningstagande av specialist i psykiatri.  
 
Följande läkemedelsgrupper SKA undvikas och får endast ordineras om 
särskilt ställningstagande skett via överläkare vid enheten. Indikationen ska 
redovisas på avdelningens behandlingskonferens. 
 
• Bensodiazepiner 
• Stilnoct, Imovane, Sonata 
• Antidepressiva 
• Analgetika av opiat/opioidkaraktär 
 
Vid hemgång/utskrivning ska läkemedel på recept inte lämnas direkt till 
patienten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

6. Beroendeframkallande läkemedel – analgetika 

respektive bensodiazepiner 

 
6A) Allmänna handläggningsregler 
 
Fördjupad information, se ”Regionalt vårdprogram: Läkemedelsberoende”. 
www.hsn.sll.se/mpa(klicka vidare till vårdprogram-läkemedelsberoende) 
 
Läkemedelsberoende/missbruk är sällan ett akut tillstånd utan oftast kan 
patienten remitteras för planerad behandling. Gäller både analgetika 
ochbensodiazepiner. 
OBS!Blandmissbruk är vanligt förekommande och diagnostiseras via 
anamnes och toxprover. Se respektive avsnitt för handläggning av alkohol- 
och narkotikapatienter. 
 
 
6B) Analgetika/opioider 
 
1. Symtom på opiatabstinens: 
 
Piloerection, stora pupiller, bukkramper, diarré, gäspningar, ”snorighet”, 
svettningar, rinnande ögon, muskelryckningar, tremor, frysningar, 
kräkningar. 
 
2. Handläggning 
Vanligaste analgetika är Treo Comp, Citodon, Panocod. De innehåller 30 
mg kodein. 120 mg kodein=10 mg morfin. Maxdosen enligt FASS är 8 st 
tabletter/dygn vilket motsvarar 240 mg kodein som kan jämföras med 20 
mg morfin. Abstinensen är att jämställa med sedvanlig opiatabstinens. 
Nedanstående riktlinjer kan tillämpas på samtliga preparat. 
 

•••• Om patienten redan har slut på medicin och söker akut 
 

Bedöm patientens allmäntillstånd och grad av abstinens. T Catapresan 
(Klonidin) kan ordineras enligt schema, t.ex.Catapresan à 75 
mikrogram 1x1-3. Avgiftning kan påbörjas i öppenvården och är ingen 
akut inläggningsindikation. Remiss till öppenvård, lokal 
beroendemottagning eller TUB-enheten. 
OBS!Receptförskrivning eller medicinutdelning ska ej ske på 
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akutmottagning. 
•••• Patienten har snart slut på medicin och vill ha recept akut 

 
Hänvisa till patientens ordinarie förskrivande läkare eller till öppenvård 
och erbjud remiss till avgiftning enligt ovan. Patient som står på höga 
doser har ofta fler förskrivande läkare! 

 
•••• Om patienten är inlagd eller vid planerad nedtrappning/avgiftning 

 
Man startar en avgiftning med att fördela läkemedelsintaget, särskilt vid 
stora doser, jämnt fördelat över dygnet. Dag 2 påbörjas nedtrappning 
med 1-2 tabl dagligen. När 2 tabl återstår av ursprunglig dos ”nollas” 
patienten, d.v.s. medicin utsätts helt. Vid behov av T Catapresan 
insätts i låg dos t.ex. T Catapresan 75 mikrogram 1 x 2-3 i ett par 
dagar, max en vecka (enligt ovan). Ibland kan tillfälligtvis en högre dos 
behövas initialt. Kontrollera patientens blodtryck samt notera grad av 
abstinenssymtom.  
GLÖM EJ hur viktig god omvårdnad och respektfullt bemötande är. 
Råd och konkreta tips om kost, motion, en varm dusch, hjälp vid diarré 
eller obstipation uppskattas.  
 
 

6C) Bensodiazepiner inklusive bensodiazepinbesläktade 
  preparat 
 
Sällan ett akut tillstånd som kräver akut inläggning.  

 
1. Symtom på bensodiazepinabstinens: 
 
Inträder smygande och fluktuerande ca 7-10 dagar efter avbrutet intag. 
Intag av >50 mg diazepam-ekvivalenter (175 mg Oxazepam, 10 mg 
Iktorivil, 10 mg Flunitrazepam) dagligen utan avbrott i minst 4 veckor anses 
utgöra risk för abstinensepileptiska kramper och bensodiazepindelirium. 
Blandmissbrukande narkotikaberoende patienter använder i allmänhet 
bensodiazepiner intermittentvilket ger låg risk för abstinensreaktioner. Man 
kan därför avvakta behandling tills symtom uppträder. Abstinensen 
omfattar ofta upplevelser av perspektivförskjutning och synförvrängning, 
hänsyftning, irritabilitet, svettning, tremor, tachycardi, illamående, smärtor i 
muskulatur. Vid svårare abstinens ses försämrat allmäntillstånd, 
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fluktuerande orientering, epileptiska kramper, desorientering och 
hallucinos.  
2. Handläggning: 
 

• Om patienten har slut eller snart slut på medicinen och söker akut 
för förnyat recept 

 
Hänvisa till ordinarie förskrivande läkare alternativ öppenvård. Erbjud 
remiss till lokal beoendemottagning eller TUB-mottagning. OBS!! 
Receptförskrivning eller medicinutdelning ska ej ske på 
akutmottagning. 

 
• Om patienten är inlagd eller vid planerad nedtrappning/avgiftning 

 
Använd den bensodiazepin patienten står på. Fördela 
läkemedelsintaget jämt över dygnet. Påbörja nedtrappning dag 3 med 
1-3 tabl/veckan beroende på hur höga doser patienten står på. Tätare 
nedtrappning vid höga doser. Vid höga doser kan man också halvera 
dosen direkt. Vid behov kan man ge Atarax eller Theralen vid oro och 
Theralen, Lergigan ellerNozinan vid sömnsvårigheter. 

 
 
3. Ekvivalenta doser: 
 
Observera att följande doser gäller vid regelbunden användning av 
substanserna, ekvivalens vid akutbehandling se kapitel 4D. 
 
5 mg Diazepam (Stesolid, Diazepam, Apozepam) 
25 mg   Oxazepam (Sobril, Oxascand) 
2,5 mg Nitrazepam (Nitrazepam, Apodorm) 
1 mg Lorazepam (Temesta) 
0,5 mg      Triazolam (Triazolam, Halcion) 
0,25 mg   Alprazolam (Xanor, Alprazolam) 
1 mg         Flunitrazepam (Rohypnol, Flunitrazepam, Fluscand) 
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4. Riktlinjer för slutenvårdsbehandling av bensodiazepinabstinens 
 

• Innan symtom uppträder: 
 
Ingen farmakologisk behandling ordineras med anledning av anamnes 
eller subjektiva symtom. Förebyggande behandling skall undvikas. Vid 
tillnyktring från bensodiazepiner är trygg och hållande omvårdnad 
väsentligt.  

 
• Vid grundad misstanke om kontinuerlig extrem konsumtion före 

intagning, milda/måttliga objektiva symtom: 
 
Ordinera T Gabapentin 300 mg enligt följande schema: 
Dag 1: 300mg x 1, Dag 2: 300mg x 2, Dag 3 och framåtTGabapentin 
300mg x 3 under 3-4 veckor, följt av uttrappningsfasca 1 vecka. 

 
• Vid svår abstinens med påverkat allmäntillstånd, sensorium (med 

evdelirium) eller abstinensepileptiska kramper: 
 
Kontakta ordinarie överläkare/sektionschef vid enheten då 
bensodiazepinbehandling kan vara aktuell. 
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7. Handläggning av patient som inte skall läggas 

in akut 
 
Generellt: 
 
Patient som inte uppfyller kriterierna för akut slutenvårdsbehandling 
hänvisas till sin lokala mottagning inom Beroendecentrum. Alla patienter 
har lokal tillhörighet enligt sin folkbokföring. Alla lokala mottagningar inom 
Beroendecentrum Stockholm ska kunna erbjuda en kontakt inom två 
arbetsdagar för akutsökande patienter. Utskrivande sjuksköterska kan boka 
tid på Beroendecentrums mottagningar via TakeCare. Om patienten hör till 
annan beroendemottagning, bör patienten erbjudas remiss dit. 
 
Alkohol- och narkotikapatient: 
 
Patient som inte uppfyller kriterierna för inläggning enligt gällande PM och 
som inte begärts bli inlagd av kollega på mottagning inom 
Beroendecentrum skickas hem enligt ovan.  
 
OBS! 
Receptförskrivning eller medicinutdelning ska ej ske på akutmottagning. 
Sjukintyg skrivs också på den lokala mottagningen. 
 
Läkemedelsberoende patient: 
 
Beroende/missbruk av läkemedel (opiater eller bensodiazepiner) är mycket 
sällan ett akut tillstånd. Bedöm patientens allmäntillstånd och grad av 
abstinens. Om patienten är i gott allmäntillstånd, hänvisa till patientens 
ordinarie förskrivande läkare. Erbjud remiss till lokal beroendemottagning 
eller TUB-mottagning på Sabbatsbergs Sjukhus. Detta gäller båda 
analgetika och bensodiazepiner. Om blandmissbruk förekommer, se 
respektive avsnitt för akut handläggning av alkohol- och 
narkotikaberoende. 
 
Se i övrigt PM om läkemedelsberoende. 
 
OBS! 
Receptförskrivning eller medicinutdelning ska ej ske på akutmottagning. 
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8. Praktiska informationer 
 
8A) RONNY-projektet 
 
• Överenskommelse för alkoholpåverkade patienter som söker akut 

på Beroendeakuten eller Psykiatriska Länsakuten (ordagrant citat 
från överenskommelsedokumentet gällande mars 2011): 

 
Om promillehalten är mer än 1,5 ‰ vid ankomsten till Beroendeakuten 
eller Länsakuten skall patienten handläggas på BAS under hela 
vårdförloppet. Om patienten söker på Länsakuten skall läkaren först 
bedöma om patienten överhuvudtaget behöver inläggning innan remiss till 
BAS skrives.  
 
Om promillehalten är mellan 0,8 ‰ och 1,5 ‰ skall patienten i första hand 
behandlas av BAS under hela förloppet på samma sätt som ovan.  
Patienter med ovan promillehalt men som har uppenbart huvudsaklig 
psykiatrisk problematik kan, om läkaren på Länsakuten medger detta, 
vårdas på Länsakuten. 
Om Länsakutens läkare inte anser att det är lämpligt att vårda patienten på 
Länsakuten gäller samma som för patient över 1,5 ‰. 
Om promillehalten hos en patient med psykiatrisk problematik är under 0,8 
‰ skall patienten handläggas av Länsakuten, såvida inte uppenbar 
risktillnyktring/riskabstinens pga alkoholmissbruk enligt BAS gällande PM 
föreligger. 
 
Om det uppstår oklarheter kring vad som är patientens huvudsakliga 
vårdkrävande problematik på respektive enhet skall andra enhetens 
jourhavande läkare konsulteras. Patienten stannar kvar på respektive 
enhet till jourhavande läkare på andra enheten gjort sin bedömning.  
Om patientens problem efter tillnyktring är huvudsakligen psykiatrisk skall 
jouren på Länsakuten sköta hela handläggningen oavsett om patienten 
ligger kvar på BAS. Motsvarande gäller för beroendepatient på Länsakuten. 
Det är alltid läkaren som går mellan enheterna och inte patienten.  
Remisser mellan enheterna efter den första bedömningen enligt ovan om 
vart patienten hör skall leda till att man som läkare går som konsult till den 
andra enheten och inte att man flyttar tillbaka patienten. 
Transporter ombesörjs av den enhet som har ansvar för vidare vård, d.v.s. 
om patienten skall transporteras till psykiatrisk klinik sköter Länsakutens 
personal transporten. Motsvarande gäller för beroendepatient på 
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Länsakuten. Detta gäller även för fortsatt remittering till respektive 
öppenvårdsmottagning. 
Beslut om tvångsåtgärder av olika slag måste däremot, av legala skäl, 
fattas av den läkare som tjänstgör på den klinik där patienten är inlagd. 
Detta sker vid behov i samråd med läkare från andra kliniken, d.v.s. 
respektive jourläkare sköter överföringen till vederbörande klinik. Sålunda 
avskrives eventuellt LPT, patienten skrivs ut och eventuell medicinering 
sker av den läkare på den enhet där patienten ligger inlagd. Den läkaren 
flyttar även patienten enligt LPT§. 
 
• Överenskommelse mellan Beroendeakuten och Psykiatriska 

Länsakuten för patienter med narkotikamissbruk: 
 
Angående patienter med haschmissbruk: 
Patienter som p.g.a. psykos behöver läggas in och är positiva på THC skall 
första dygnet läggas på Beroendeakuten. Därefter skall diskussion ske 
mellan ansvariga överläkare dagtid. Om en patient skall läggas in av annan 
orsak än psykos är det inte relevant huruvida patienten är positiv på THC 
eller ej, varför patienten i händelse av inläggning till följd av psykiatrisk 
problematik skall vårdas på Länsakuten. Vårdplanering sker mellan 
enheterna dagtid. 
 
Angående patienter positiva på opiater: 
Patienter som är positiva på opiater men i behov av inneliggande vård 
p.g,a. psykossymtom skall trots positiv u-tox vårdas på Länsakuten, såvida 
patienten inte är uppenbart opiatabstinent eller påverkad av opiater. Övriga 
patienter som söker och är positiva för opiater men vars problem är av 
psykiatrisk karaktär skall vårdas ett dygn på Beroendeakuten innan man tar 
ställning till vidare handläggning. OBS! Patienter kan förstås vara 
ordinerade analgetika innehållande kodein och visar även då positivt u-tox 
utan att vara beroende eller ha missbruk. Fortsatt 
handläggning/vårdplanering skall ske i samverkan mellan enheterna. 
 
Angående patienter positiva på amfetamin och kokain: 
Alla patienter som är positiva på amfetamin eller kokain skall ligga på 
Beroendeakuten så länge urinstickan är positiv. När denna ej längre är 
positiv och en patient är i behov av ytterligare vård skall denna ske inom 
psykiatrin. Vid oklara fall bör respektive enheter komma överrens 
individuellt. 
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8B) Viktiga telefonnummer 
 
BAS-- -------------------------------- 123 459 00 
Avd 7 --------------------------------- 123 459 07 
Avd 52/54 plan 1 ------------------ 123 459 51 / 53 
Avd 52/54 plan 3 ------------------ 123 459 54 
Länsakuten ------------------------- 123 49 203 
Medicinakuten---------------------- 587 028 03/82 
Hjärtstillestånd --------------------- 587 010 20 
IVA ------------------------------------ 587 012 23 
Narkosen ”stickhjälp” ------------- 587 012 30 
Kirurgakuten ------------------------ 587 02 883 
Ortopedakuten --------------------- 587 028 16 
Giftinformationscentralen-------- 736 03 84 
Socialjouren ------------------------ 508 400 00 / 669 1146 
S:t Görans växel ------------------- 587 010 00 
 
 
 
8C) Take Care 
 
Man kan lätt komma åt patientens läkemedelsförteckning via 
läkemedelsjournalen i TakeCare. Det finns en grön knapp med LF avsedd 
för det i nedre kanten av fönstret. Kontakta TakeCare administratören(08-
123 470 05, kristina.linden-bjorklund@sll.se) ifall knappen inte fungerar 
(är t.ex. inte grön utan grå). 
 
Man kan skapa egna läkemedelsfavoriter under fliken personliga 

inställningar i TakeCare’s systemmeny. I Take Care har man även ett 

”fraslexikon” (under ”Personliga inställningar som man hittar under dator-

ikonen) där man själv kan skapa korta kommandon för standardfraser. 
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8D) Information om Ativan 
 
Motivering: 
Diazepam har lång halveringstid med aktiva metaboliter med extremt långa 
halveringstider. I akuta situationer bör Diazepam administreras intravenöst 
eftersom det tas upp långsamt efter intramuskulär administration.Ofta krävs 
dock tvångsmedicinering enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, vilket är 
svårt att genomföra med intravenös medicinering. 
Lorazepam (Ativan) har elimineringshalveringstid på cirka 12 timmar, inga 
aktiva metaboliter, starkt affinitet till receptorerna, hög biotillgänglighet och 
snabbt upptag även vid intramuskulär användning (beroende på mindre 
fettlöslighet). Flera studier visar att lorazepam är minst lika effektivt som 
diazepam. Farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper gör det 
mycket lämpligare att använda lorazepam vid nedanstående tillstånd. 
 
Indikationer: 
Sedering där intramuskulär administration är att föredra. 
Upprepade abstinenskramper (enligt rekommendationer av EFNS TF). 
 
Ekvivalenta doser: 
1 mg lorazepam = 10 mg diazepam = 30 mg oxazepam, d.v.s. 1 ampull (= 
1 ml) Ativan 4 mg/ml = 40 mg (= 8 ml) Stesolid = 120 mg Sobril/Oxascand. 
Erfarenhetsmässigt är den kliniska effekten av lorazepam ännu starkare vid 
parenteral administration. 
 
Rekommenderade doser: 
1-2 ml intravenöst eller intramuskulärt: d.v.s. 4-8 mg 
Ativan/doseringstillfälle. 
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Om du hittar fel i ”Rosa elefanten”, har synpunkter/förbättringsförslag 
eller kanske saknar viktiga informationer, var god skriv ett 
meddelande till överläkare Istvan Szabo (istvan.szabo@sll.se) med 
förbättringsförslag inklusive hänvisning med sidonummer! 
 
Din hjälp är mycket viktig för oss för att kunna förbättra/uppdatera 
materialet hela tiden. 
 
Tack på förhand! 
 
”Finsk tango” uppdateringsteam 
 
István Szabó Överläkare   istvan.szabo@sll.se 
Ádám Fürbach ST-läkare   adam.furback@sll.se 
Joar Guterstam ST-läkare  joar.guterstam@sll.se 
Péter Inkő ST-läkare   peter.inko@sll.se 
 
 
 
postadress: 
BAS Beroendeakuten/Avdelning 7, S:t Görans sjukhus, 112 81 Stockholm 
 
Besöksadress: 
Vårdvägen 11, Byggnad 09 
(T-bana Stadshagen, ca 75 m rakt fram från uppgång mot S:t Görans 
sjukhus) 
 
Tel Akuten:  
08–672 25 50,  
Tel Avdelning 7:  
08-672 10 07 
Fax: 
08-672 19 79 
Hemsida:  
www.beroendecentrum.se 
E-post:  
fornamn.efternamn@sll.se 


