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With this essay we have tried to bring up the different causes why there are so many 
prescriptions of benzodiazepines, the primary cares part in all this and why there are more 
prescriptions for women than men.  
 
The purpose of this study was to increase our knowledge about benzodiazepines, try to find 
out advantages and disadvantages in case of prescriptions of these preparation and if primary 
care was aware of these disadvantages in case of prescriptions especially at the matter of 
prescriptions for women.  
 
Some of the questions we asked ourselves were: what kind of risk is connected to 
benzodiazepines? What kind of responsibility does the doctor have in case of prescriptions of 
benzodiazepines? How is it that the women constitute the group which receives most 
prescriptions of benzodiazepines?  
 
Our method has been an explorative theoretical study combined with qualitative interviews. 
 
In our studies we have found that there is a big awareness about the disadvantages of 
benzodiazepines prescriptions among the doctors in primary care. And that the conversation 
between doctor and patient is important for the search of underlying causes. Finally that why 
women are overrepresented in the matter of benzodiazepine prescription could be due to that 
women to a greater extent seeks help in non-institutional care than men. 
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Detta arbete har försökt ta upp de olika orsakerna till varför det föreskrivs så mycket 
bensodiazepiner, primärvårdens roll i det hela och varför det föreskrivs mer 
bensodiazepiner till kvinnor än män. Syftet med denna studie var att fördjupa våra 
kunskaper om bensodiazepiner, försöka ta reda på fördelarna och nackdelarna vid 
föreskrivning av dessa preparat och om primärvården var medveten om dessa nackdelar 
speciellt när det gällde föreskrivning till kvinnor. Några av frågorna vi ställde oss var: 
Vilken risk finns kopplade till bensodiazepiner? Vilken roll respektive vilket ansvar har 
läkaren vid föreskrivning av bensodiazepiner? Hur kommer det sig att kvinnor utgör den 
grupp som erhåller flest bensodiazepinförskrivningar? Vår undersökning har varit en 
explorativ litteraturstudie kombinerad med intervjuer. Det vi har kommit fram till utifrån 
intervjuerna och litteraturen är att det finns en stor medvetenhet hos läkarna kring riskerna 
med föreskrivning av bensodiazepiner. Att samtalet mellan läkaren och patienten är 
viktigt för att utreda de bakomliggande orsakerna och att orsaken till att kvinnor är 
överrepresenterade vad gäller föreskrivningen av bensodiazepiner kan enligt litteraturen 
och läkarna vi varit i kontakt med bero på att kvinnor i större utsträckning än män söker 
hjälp inom vården 
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Vi har lärt oss en hel del under den här uppsatsen. Visst hade vi det lite besvärligt och stötte 
på en del hinder på vägen men är det inte så livet också ser ut. Vi vill först och främst tacka 
varandra för ett bra samarbete och för att vi har stått ut med varandras cynism när det har gått 
dåligt, men även för att vi har stöttat varandra med positiv feedback när det väl har behövts. 
Vi vill även tacka våra familjer, vänner och alla som trott på oss när vi själva inte gjort det 
samt vår handledare Stellan Jeppson för hans stöd, handledning och tips.  
 
Hoppas denna uppsats lär er något nytt och att ni finner den intressant, trevlig läsning. 
 
Mattias Edlund & Taskin Arslan 
 



Innehållsförteckning 
 
 
1 Inledning     1 
 
2 Bakgrund     1 
 
2.1 Bensodiazepiner     2 
 
3 Syfte och frågeställningar    4 
 
4 Metodologiska utgångspunkter   5 
 
4.1 Forskningstradition     5 
 
4.2 Forskningsmetod     6 
 
4.3 Forskningsetiska övervägande    7 
 
4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet   7 
 
4.5 Dataanalys     8
        
5 Planering och genomförande    9 
       
5.1 Presentation     10 
 
6 Resultat       10 
 
6.1 Preparatens effekt     10 
 
6.1.1 Ångest och oro     12 
 
6.1.2 Sömnsvårigheter     13
      
6.1.3 Narkotiska preparat     14 
 
6.1.4 Sammanfattning     15 
 
6.2 Biverkningar     16 
 
6.2.1 Beroende     18 
 
Psykiskt beroende     20 
 



Fysiskt beroende     21 
 
Toleransutveckling, rekyleffekt och abstinens   21 
 
6.2.2 Sammanfattning     24 
 
6.3 Missbruk     24 
 
6.3.1 Sammanfattning     25 
 
6.4 Riskgrupper     26 
 
6.4.1 Sammanfattning     28 
 
6.5 Läkarens roll och ansvar    28 
 
6.5.1 Allmänläkare sköter de vardagliga sjukdomarna   28 
 
Läkarens bedömning av problemen    30 
 
Hjälpa patienten med ”rätt hjälp”    30 
 
Ökad medvetenhet bland läkarna    32 
 
Uppmärksammat av myndigheter och i lagstiftning   33 
 
Utsikten är medvetna läkare    34 
 
Kritik riktad mot läkare     35 
 
6.5.2 Sammanfattning     36 
 
6.6 Aspekter på kvinnors bruk    36 
 
6.6.1 Olika perspektiv och teorier    36 
 
Funktionalistisk teori        37  
 
Strukturell ojämlikhet      38 
 
Social konstruktivism         39 
 
6.6.2 Faktabaserade aspekter    39 
 
6.6.3 Sammanfattning     40 
 



7 Teoretisk problematisering    40 
 
8 Diskussion      41 
 
8.1 Metoddiskussion     41 
 
8.2 Resultatdiskussion     42 
 
Referenser     45 
 
Bilagor 
 
 
 
 



 1

1 Inledning 
 
Beroende av läkemedel är ett område som uppmärksammats mycket under de senaste 
årtiondena, i kombination med kursen drogkunskap och beroendelära har vårt intresse för 
detta ämne färgat vårt val. Vi anser att vi i vårt framtida yrke som behandlare oavsett 
yrkesområde kommer komma i kontakt med klienter med denna typ av beroende, därför 
tycker vi det är viktigt att ha en god inblick i vad problematiken kan innebära. Beroende 
av denna form kan vara svåra att upptäcka och därmed försvåras även bemötandet för 
berörda parter, det är därför viktigt att kunna tyda tecken på vad som kan vara ett 
läkemedelsmissbruk. Denna missbruksform eller detta bruk är vanligare än många tror 
och det syns inte alltid på samma sätt. Siffror som har återkommit i den litteratur vi läst 
talar på att mellan 50000 och 200 000 människor är beroende, långt mer folk nyttjar dessa 
preparat dagligen och ligger inte i någon riskzon medan många gör det. Läkemedel har 
varit och är ett bra hjälpmedel och kan ge människor en drägligare tillvaro vid 
exempelvis svår ångest eller oro men det är även förenat med risker för vissa personer i 
vissa sammanhang. Vi tycker därför detta ämne är viktigt, inte bara för behandlare, 
läkare, kuratorer och andra berörda grupper utan kanske även arbetsgivare, 
familjenätverket och vänner. Vi hoppas denna undersökning kommer att ge läsarna lika 
mycket kunskap som den har givit oss, mycket har varit matnyttigt och informativt och vi 
hoppas ni tycker likadant. 
 
2 Bakgrund 
 
I alla tider har människan på olika sätt använt medel för att mildra oroskänslor för att må 
bra. De äldsta i dag kända medel som använts i syfte att dämpa oro och lugna människor 
är alkohol vilket användes redan under 6000 f. Kr. och cannabis vilket användes redan 
3000 f. Kr. Först i slutet av 1800-talet var det kemiska kunnandet så utvecklat att man på 
konstgjord väg kunde framställa mediciner (Holmberg m fl 2002)  
 
Bland de läkemedel som benämns som psykofarmaka, d v s den samlade beteckning för 
medel som används vid sjukdomar av psykisk natur, har vi valt att titta närmre på 
bensodiazepiner. Detta är ett medel som växte fram ur forskningen som en ersättning för 
de farliga barbituraterna vilka hade en hög toxicitet samt en rad andra kraftiga 
biverkningar. Det finns fördelar med preparaten, dessa är emellertid inte helt ofarliga och 
utan risker (Heilig 2004). 

 
Det första barbituratet en s.k. barbital kom 1903 ut på markanden i Amerika under 
namnet Veronal. Barbituraterna var fram till mitten av förra seklet standardpreparat vid 
behandling av sömnlöshet och orosproblematik. Man ansåg på den tiden att 
barbituraterna var en revolution inom behandling av psykiska besvär, detta eftersom 
preparaten sades vara fria från såväl missbruksrisk som biverkningar till skillnad från 
barbituraternas föregångare. Med anledning av sina framgångar fick läkemedlet stor 
utbredning och uppgick till som mest ett femtiotal olika preparat (Holmberg m fl 2002; 
Jonasson 1995).  
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Emellertid upptäcktes det efter hand att barbituraterna hade väsentliga nackdelar för 
användarna. De var oerhört giftiga samt hade allvarliga biverkningar. De hade också en 
starkt vanebildande effekt samt att de gick att missbruka. De visade sig också att 
preparaten vid flera tillfällen kom att användas i självmordssyfte. När de betydande 
nackdelarna upptäcktes kom medlet att ersättas av andra preparat (Holmberg m fl 2002). 
 
Efter barbituraterna dröjde det till mitten av femtiotalet innan något nytt lugnande medel 
lanserades och denna gång handlade det bl.a. om propandilpreparat, och metakvalon och 
pieridindionderivat. Trots en första försäkran om att medlen skulle vara ofarliga visade 
sig det dock att de inte skiljde sig avsevärt mycket från barbituraterna och dess 
skadeverkningar eller beroendeskapande effekter. De två sistnämnda preparaten gav 
t.o.m. en stark berusningseffekt och hade därmed en stor tillvänjningsrisk. Dessa medel är 
sedan 1979 avregistrerade i Sverige. I slutet av femtiotalet kom också sömnmedlet 
thalidomid som lanserades i Sverige under namnet neurosedyn. Detta har 
uppmärksammats för att det tyvärr bidrog till flera grava missbildningar av foster och 
därför avskaffades efter några år. Emellertid bidrog detta till att kontrollen utav 
läkemedlen skärptes före registrering (Hoffsten m fl 1981). 
 
2.1 Bensodiazepiner 
 
Den grupp av lugnande och sömnmedel som till slut kom att ersätta barbituraterna och 
numera erhålls och förskrivs i Sverige benämns som bensodiazepiner (SOU 1993:5). 
Denna farmaceutiska produkt upptäcktes av en slump 1957 och resulterade i att 
preparatet Librium introducerades på den internationella markanden 1960, tre år senare 
presenterades det mer kända ämnet Valium (Carlsson 1995). De nya bensodiazepinerna 
fick en enorm genomslagskraft över hela världen och i Sverige ökade försäljningen 
konstant fram till 1986, barbituraterna var nu i princip helt ersatta av bensodiazepiner 
(Jonasson 1995)  
 
I jämförelse med barbituraterna hade det nya preparatet en snabb effekt, det försvann 
även snabbt ur kroppen och hade heller ingen toxisk effekt. Precis som när barbituraterna 
lanserades intygade läkemedelsföretagen att medlen saknade beroendeskapande och 
biverkningseffekter, det var alltså en ”säker” medicin (Johansson 1992)   
 
Ganska snart visade det sig att det läkemedelsföretaget hade lovat inte alls överensstämde 
med verkligheten och varningsropen började höras. Trots detta fick det inte någon effekt 
och den allt mer accelererande förskrivningen fortsatte. Med beaktandet om att det före 
1965 endast förekom bristfällig statistik, visar undersökningar på att den totala 
läkemedelsförsäljningen i Sverige mellan 1947 och 1973 ökade från 2,3 till 5,1 recept per 
invånare i öppenvård det vill säga en ökning med 122 %. Mängden recept på sömnmedel 
och lugnande medel ökade även ännu lite mer än det totala antalet recept, en ökning som 
förmodligen hade samband med lanseringen av de nya medlen. Mellan 1965 och 1970 
fortsatte antalet doser sömnmedel och lugnande medel per invånare och år att öka från 38 
till 54, det vill säga med 42 % (Nilsson 1989).  
 



 3

Forskningsrönen om bensodiazepiner drunknade i den allmänna glädjeyran, trots att det 
alltså inte kan ha dröjt så länge innan man kommit underfund med att preparaten både 
hade en tillvänjningseffekt och allvarliga biverkningar med beroende som följd. Detta 
trots att det visades på att bensodiazepinerna precis som barbituraterna hade 
beroendeframkallande egenskaper redan vid terapeutisk dos samt att det kunde 
överdoseras och missbrukas för att ge liknande symptom som kunde uppkomma vid 
kronisk alkoholism eller olika hjärnstillestånd. Forskningen bidrog också till at ge 
kunskaper om att den totala tiden av förbrukningen också hade betydelse för riskerna 
med biverkningar, något som tidigare inte hade uppmärksammats i 
forskningssammanhang (Carlsson 1995). 
 
Hur det då kan komma sig att de nya bensodiazepinerna efterfrågades och förskrevs i 
sådan kvantitet finns det olika teorier om. Carlsson (1995) hävdar att det handlade om de 
stora belopp som lades på marknadsföring av de nya preparaten. Också det faktum att 
läkemedelsbolagens forskningsresultat som låg till bas för den skolutbildning många 
läkarstudenter fick, detta innebar att studenterna indoktrinerades i läkemedelsindustrins 
tankesätt. 
 
I början av 1970-talet, då försäljningen också var som störst, började ökningen av 
sömnmedel och lugnande medel dock att uppmärksammas och diskuteras i media. 
Socialstyrelsen utfärdade härmed också rekommendationer till läkarna avseende 
återhållsamhet vid förskrivning av bensodiazepinerna (Nilsson 1989). Detta verkade ge 
en viss effekt eftersom försäljningen av sömnmedel och lugnande medel med vissa 
svängningar ändå generellt minskade mellan 1971 och 1987, från 69,8 till 65,4 
DDD/1000 invånare/dag. Från 1990 fram till 2004 har gruppen lugnande medel minskat 
med 12 %, gruppen bensodiazepinderivat minskat med hela 20 %. Dock har under 
samma period gruppen sömnmedel ökat med hela 30 % (Apoteksbolagets mätenhet där 
”DDD” avser definierade dygnsdoser, normalförskrivningen för medlets 
huvudindikation). 
 
Det finns många människor som har kraftig ångest, oro och/eller sömnproblem pga. olika 
orsaker. För dessa två grupper har bensodiazepiner visat sig vara ett bra hjälpmedel för 
läkare i deras behandling av patienter med dessa symptom. Det finns risker med att 
användande bensodiazepiner i form av biverkningar däribland att de är 
beroendeframkallande. Kring hur beroende skall definieras råder det dock delade 
meningar om och det saknas en enhetlig definition. I socialstyrelsen Allmänna Råd 
(1990:7) finns det dock en åtskillnad mellan begreppen fysiskt och psykiskt beroende. 
 
Det fysiska beroendet innebär att kroppen fungerar på ett otillfredsställande eller oönskat 
sätt då tillförseln av bensodiazepiner minskar, upphör eller inte ökar vart efter kroppen 
anser sig behöva ha mer. Detta kan ta sig i uttryck i toleransökning, rebound samt 
abstinenssymtom (Johansson & Wirbing 2005) Tolerans innebär att kroppen inte får den 
mängd läkemedel som behöver för att fungera enligt önskemål (Agerberg 2004). Med 
reboundeffekten menas att de ursprungliga symtomen kommer tillbaka men i förstärkt 
form vid utsättning t ex oro ångest och sömnsvårigheter, dessa symptom försvinner efter 
en kortare tid. Abstinens är ett tecken på att kroppen blivit tillvand och att det härigenom 



 4

har uppstått ett beroende av bensodiazepinernas kemiska innehåll. Då koncentrationen av 
läkemedlet sjunker blir patienten abstinent (Johansson & Wirbing 2005) 
 
Abstinens och tolerans är ofta kopplade till varandra dock inte i fallet med 
bensodiazepiner där det kan utvecklas abstinenssymtom utan att toleransutveckling 
förekommit. Dosen behöver alltså inte blivit höjd och det kallas då lågdosberoende 
(Carlsson 1995) 
 
Det psykiska beroendet syftar till de olika psykiska effekterna och upplevelser medlet ger 
upphov till. Patienten har funnit en trygghet i bensodiazepinerna, som kan innebära att de 
har blivit fixerade vid att använda tabletterna i olika situationerna och upplever en önskan 
eller ett begär att nå psykiska effekter i form av exempelvis ångestlindring. 
 
Det är svårt att finna en klar skiljelinje mellan vad som bör definieras som missbruk och 
vad som bör definieras som beroende. Vanligtvis avser man att den som missbrukar 
bensodiazepiner är en person som överskrider föreskriven dos. Det talas även mycket om 
att missbruk är allt icke-medicinskt bruk av dessa preparat. Isolerat missbruk av höga 
doser är sällsynt. Det är dock inte ovanligt att personer som har en annan 
missbruksproblematik gällande t ex alkohol och narkotika använder bensodiazepiner i 
kombination med sitt missbruk i olika syften (Heilig 2004). I och med 
beroendeproblematiken så hamnar läkaren i en komplicerad situation. Det är svårt att 
med säkerhet i förväg säga vem som kan utveckla ett beroende eller få andra 
biverkningar. Detta bidrar till att läkaren ställs inför ett dilemma där en avvägning 
huruvida patienten kommer att bli hjälpt av bensodiazepinerna eller huruvida personen i 
fråga istället får utökad problematik. 
 
På grund av risken för beroendeutveckling vid behandling med bensodiazepiner bör dessa 
läkemedel användas med stor restriktivitet. Flera undersökningar har visat att behandling 
med dessa preparat vid normala doser under en lång tid kan leda till ett lågdosberoende. 
Mot bakgrund av detta har Socialstyrelsen utarbetat information om restriktiv 
förskrivning av just bensodiazepiner, och om behandlingsmetoder vid lågdosberoende. 
Det är viktigt att lokala riktlinjer utarbetas så läkare inom slutenvården samt inom 
primärvården samarbetar, detta eftersom patienter med ett missbruk ofta vänder sig till 
flera olika läkare för att tillfredsställa sitt behov. Vid samarbete mellan slutenvård och 
primärvård minskar således risken för att personer kan få flera recept utskrivna 
(Bäverbrant 1990). 
 
Bruk och beroende av bensodiazepiner finns till störst del bland kvinnor. Psykiska 
symtom, såväl ångest som depression, förekommer oftare hos kvinnor än hos män 
(www.can.se).  
 
3 Syfte och Frågeställningar 
 
Vårt syfte är att belysa vilka symtom som föranleder en förskrivning av bensodiazepiner.  
Vi skall även försöka ge en klarare bild av fördelarna kontra nackdelarna för patienten 
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vid bensodiazepinförskrivningar och hur medvetna man är inom primärvården om detta, 
speciellt när det gäller förskrivning till kvinnor. 
 
Våra frågeställningar är 

 
• Vilka symtom föranleder en förskrivning av bensodiazepiner? 
• Vilken risk kontra fördelar finns kopplade till bensodiazepiner? 
• Vilken roll respektive vilket ansvar har läkaren vid förskrivning av 

bensodiazepiner? 
• Hur kommer det sig att kvinnor utgör den grupp som erhåller flest 

bensodiazepinförskrivningar? 
 
4 Metodologiska utgångspunkter 

 
De svenska förskrivningstraditionerna när det gäller bensodiazepiner är det som ligger till 
grund för vår studie, detta eftersom materialet annars hade blivit oöverskådligt. Vi har 
valt att inte lägga vår tyngdpunkt på begreppet missbruk. Emellertid går det inte att bortse 
ifrån att det förekommer vilket har föranlett att vi kommer att behandla detta i ett avsnitt. 
Eftersom bensodiazepiner endast har funnits ca 43 år, har den tidsperiod som vårt arbete 
berört fallit sig naturligt. 

4.1 Forskningstradition 
Att använda sig av rätt forskningstradition och välja rätt metod, beror på vilken 
problemformulering/frågeställning man ska belysa. När man i sina utgångspunkter ska 
relatera teori och empiri till varandra, måste man ansluta sig till en forskningstradition för 
att finna kunskap. Det finns två vägar att finna kunskap som man anser vara vetenskapligt 
förankrade. Dessa traditioner är hermeneutiken och positivismen. Positivismen hör mer 
till naturvetenskapen medan hermeneutiken hör till samhälls- och beteendevetenskapen. 
 
Inom positivismen vill man nå kunskap genom mätbara företeelser, observationer och 
experiment. Detta bildar teorier som används för att förklara samband, hur världen är i sin 
helhet. Positivister anser sig ha möjlighet att finna absolut kunskap utan att innefatta egen 
tolkning (Bryman, 2004). 
 
Hermeneutiken inriktar sig på hur världen tolkas, hur den uppfattas av människor. En 
hermeneutiker menar att man inte kan ”mäta” kunskap kring människor livsvärldar, 
denna kan man enbart skaffa sig genom förståelse. Detta är kunskap som är svårt att sätta 
in i tabeller. Hermeneutiken försöker förstå människor i deras livsvärld genom att tolka 
språk och handling. Helheten anser ha större värde än delarna för sig. Man anser att den 
förförståelse forskaren har med sig är en tillgång och inte en svårighet. Forskarens egen 
förförståelse behövs för att kunna tolka människors erfarenheter. Man är intresserad av 
hur världen tolkas och hur den uppfattas, detta för att människors handlande styrs av hur 
de uppfattar världen, inte hur den är (Ibid.).  
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4.2 Forskningsmetod 
 
Inom samhällsvetenskapen kan man utskilja två olika metodologiska angreppssätt: 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvalitativa forskningen som metod är mer 
inriktad på ord och språk, vilket gör att denna hamnar under hermeneutiken, medan den 
kvantitativa som inriktar sig mer på siffror, står för den positivistiska forskartraditionen 
(Hartman, 2004). Skillnaden visar sig i hur informationen används. Mätning av 
modellens variabler blir olika och kraven på data blir olika. Målet med att använda en 
kvalitativ metod är vanligtvis ett förstående syfte och den är inriktad på att undersöka om 
informationen har generell riktighet. Det väsentliga är att samla in information från olika 
källor för att uppnå en djupare förståelse för den problematik man studerar och att 
beskriva helheten av det sammanhang det ryms. En kvalitativ undersökning medför 
närhet till enheterna i undersökningen. En närhet i form intervju viket är ett samspel 
mellan två människor som talar om ett ämne som intresserar dom båda (Kvale 1997). 
 
Genom att sätta sig in i situationen vilket den undersökte/intervjuade befinner sig i och se 
världen utifrån dennes helhetssyn, ska man som samhällsforskare försöka sätta sig in i 
problem som bara kan förstås ur detta perspektiv, detta synsätt kallas för hermeneutik. I 
den hermeneutiska vetenskapen strävar man således efter insikt för hur världen uppfattas 
av människor. Uppfattningar som dessa kan inte mätas utan måste tolkas för att på så vis 
nå en insikt för hur dom uppfattar världen (Hartman 2004). 
 
För att uppfylla det syfte vi har satt upp för uppsatsen är det viktigt att välja rätt metod. 
Metoden ska vara ett redskap, ett sätt att lösa ett problem för att komma fram till ny 
kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod. Huvudsyftet med 
uppsatsen är att diskutera fördelar och nackdelar med förskrivningen av bensodiazepiner. 
Utifrån detta syfte har vi till vår litteraturstudie valt en kvalitativ metod. 
 
Vårt motiv för att använda en kvalitativ metod bygger på problematiken och syftet med 
uppsatsen. Vår undersökning är en litteraturstudie med explorativa inslag. En explorativ 
undersöknings syfte är att inhämta så mycket information som möjligt inom ett bestämt 
problemområde och härigenom bredda kunskaper på området. Därigenom fastställs syftet 
och frågeställningarna. Lämpliga metoder i vårt fall är att studera litteratur och 
forskningsrapporter från 80 och 90-talet samt att göra efterforskningar i form av 
intervjuer.  
 
I vårt bakgrundsavsnitt ger vi en redogörelse av vårt problemområde, vilket är läkemedel. 
Inom detta område har vi valt ut bensodiazepiner vilket är en undergrupp till 
psykofarmaka. Bensodiazepiner är det preparat som ligger till grund för vår kvalitativa 
och explorativa litteraturundersökning. Vi är inriktade på att undersöka fördelar och 
nackdelar med förskrivningen av bensodiazepiner och vad det leder till. Vi har använt oss 
av litteraturstudier och intervjumaterial i uppsatsen för att undersöka det syfte vi 
fastställt. 
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4.3 Forskningsetiska överväganden 
 
Att utöva ett forskningsarbete som inblandar andra människor innebär ovillkorligt ett 
ansvar och en balansgång. Detta innebär samtidigt en skyldighet och ett ansvar att skydda 
enskilda individer så finns kravet att beskriva verkligheten. I en sådan situation krävs ett 
etiska övervägande. 

 
De genomsyrande och främsta principerna är utformade som forskningskrav och krav på 
individskydd med det sistnämnda som en självklar utgångspunkt. Även om de etiska 
följderna av forskningsresultat inte ses som obetydliga så koncentreras 
rekommendationerna kring de personer som direkt berörs av forskningsprocesser.  

 
Presentationen från vetenskapsrådet angående de forskningsetiska principerna kring fyra 
krav med tillhörande regler lyder: informationskravet vilket innebär att 
undersökningsdeltagare skall ha information och klargjorda villkor för sitt deltagande. 
Med samtyckeskravet menas att varje deltagande person själv skall bestämma över sin 
medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om och av deltagande 
personer skall behandlas och bevaras på sådana sätt att ingen obehörig kan ta del om 
dem. Med nyttjandekravet menas innebär att de erhållna uppgifterna enbart får användas 
för forskningsändamål (vetenskpsrådets hemsida). 

 
När det gäller informationskravets regel så kommer det att följas eftersom vi informerar 
berörda personer inom de yrkeskategorier vi har intervjuat. Informationen till våra 
intervjuobjekt bestod av intervjufrågor och uppsatsens syfte. 

 
När det gäller konfidentialitetskravet är den för oss uppfyllt, detta eftersom vårt 
tillvägagångssätt har varit att all insamlad information från intervjuerna med läkarna får 
fingerade namn samt att arbetsplats och ort inte avslöjas. 

 
När det gäller nyttjandekravet kommer informationen endast användas för uppsatsen, vi 
har inte för avsikt att på något sätt använda någon form av etiskt tvivelaktig information 
mot läkarna. 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

När man talar om giltighetsgranskning inom kvalitativ forskning kommer begreppen 
reliabilitet och validitet upp. Med reliabilitet menas att en undersökning kan upprepas på 
liknande sätt och samma resultat återskapas (Bryman, 2004). Med validitet menas att man 
undersöker det som man avser att undersöka, att man håller sig på rätt spår. Det finns en 
stor skillnad på hur man använder begreppet validitet i kvalitativ forskning gentemot 
kvantitativ forskning. I den kvalitativa forskningen ser man validitet som inte enbart en 
granskning av undersökningens resultat utan man låter validiteten finnas med i alla de 
steg man använder sig av i den kvalitativa forskningen, för att kritiskt granska 
undersökningens innehåll under processens gång. Man anser inom samhällsvetenskapen 
att validitet, reliabilitet och generalisering är vetenskapens treenighet som anses helig på 
det sätt att de ska eftersträvas. Detta behöver inte avfärdas för den kvalitativa metoden 
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utan använda begreppen i former som är relevanta till kvalitativ forskning (Bryman, 
2004).  Det man studerar i den kvalitativa forskningen är individer som man vill få en 
förståelse för på ett djupare plan. Det kan vara ytterst svårt att generalisera individer då 
ingen människa är den andre lik. Sociala livsvärldar utspelar sig här och nu och det är 
omöjligt att ha stadgar för att kunna generalisera det mänskliga beteendet (Kvale, 1997). 

 
För att uppfylla det syfte vi har satt upp för uppsatsen är det viktigt att välja rätt metod. 
Metoden ska vara ett redskap, ett sätt att lösa ett problem för att komma fram till ny 
kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod. Huvudsyftet med 
uppsatsen är att diskutera fördelar och nackdelar med förskrivningen av bensodiazepiner. 
Utifrån detta syfte har vi till vår litteraturstudie valt en kvalitativ metod. 

 
Inom samhällsvetenskapen kan man utskilja två olika metodologiska angreppssätt: 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Skillnaden visar sig i hur informationen används. 
Mätning av modellens variabler blir olika och kraven på data blir olika. Målet med att 
använda en kvalitativ metod är vanligtvis ett förstående syfte och den är inriktad på att 
undersöka om informationen har generell riktighet. Det väsentliga är att samla in 
information från olika källor för att uppnå en djupare förståelse för den problematik man 
studerar och att beskriva helheten av det sammanhang det ryms. En kvalitativ 
undersökning medför närhet till enheterna i undersökningen. En närhet i form intervju 
viket är ett samspel mellan två människor som talar om ett ämne som intresserar dom 
båda (Kvale 1997). 
 
Genom att sätta sig in i situationen vilket den undersökte/intervjuade befinner sig i och se 
världen utifrån dennes helhetssyn, ska man som samhällsforskare försöka sätta sig in i 
problem som bara kan förstås ur detta perspektiv, detta synsätt kallas för hermeneutik. I 
den hermeneutiska vetenskapen strävar man således efter insikt för hur världen uppfattas 
av människor. Uppfattningar som dessa kan inte mätas utan måste tolkas för att på så vis 
nå en insikt för hur dom uppfattar världen (Hartman 2004). 
 
4. 5 Dataanalys 
 
Vårt motiv för att använda en kvalitativ metod bygger på problematiken och syftet med 
uppsatsen. Vår undersökning är en litteraturstudie med explorativa inslag. En explorativ 
undersöknings syfte är att inhämta så mycket information som möjligt inom ett bestämt 
problemområde och härigenom bredda kunskaper på området. Därigenom fastställs syftet 
och frågeställningarna. Lämpliga metoder i vårt fall är att studera litteratur samt att göra 
efterforskningar i form av intervjuer  
 
I vårt bakgrundsavsnitt ger vi en redogörelse av vårt problemområde, vilket är läkemedel. 
Inom detta område har vi valt ut bensodiazepiner vilket är en undergrupp till 
psykofarmaka. Bensodiazepiner är det preparat som ligger till grund för vår kvalitativa 
och explorativa litteraturundersökning. Vi är inriktade på att undersöka fördelar och 
nackdelar med förskrivningen av bensodiazepiner och vad det leder till. Vi har använt oss 
av litteraturstudier och intervjumaterial i uppsatsen för att undersöka det syfte vi 
fastställt. 
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Den kvalitativa undersökningen består av ett antal intervjuer med företrädare för 
läkarkåren genom distriktsläkare utspridda på tre vårdcentraler i södra Sverige. 
Anledningen till valet av just distriktsläkare på vårdcentraler är för att 90 % av alla recept 
på lugnande tabletter skrivs ut på vårdcentraler och i öppenvård (www.kilen.org). Denna 
yrkeskategori valde vi då vi ansåg dem kunna ge oss en bild av det problemkomplex vi 
valt att studera utifrån deras egen erfarenhetsgrund och utbildning. 

 
5 Planering och genomförande 

 
Ett omfattande arbete har gjorts för att hitta så många källor som möjligt. 
Litteratursökningen gjordes på biblioteket i Växjö och Helsingborg. Vi använde oss av 
Internet samt fackpress och statistik från apoteksbolaget. Artikelsökning har gjorts på de 
flesta databaser vid biblioteken.  

 
Vi har presenterat vårt problem för intervjupersonerna via telefon och personlig kontakt, 
vi erbjöd oss också att skicka en intervjuguide. Vi har därefter besökt respektive läkare på 
den vårdcentral de arbetar på. De intervjuer vi genomförde ägde rum på tre vårdcentraler 
i södra Sverige, de som intervjuades var tre kvinnliga och en manlig allmänläkare med 
mellan tio och tjugotre års erfarenhet. Intervjuerna varade mellan tjugo och trettio 
minuter per person och vi spelade in detta på diktafon. När vi sammanställde intervjuerna 
skrev vi av dom ordagrant vilket tog ungefär tjugo timmar. Vi valde sedan ut citat vi 
tyckte var relevanta för vårt ämne. 

 
Kvalitativa undersökningar innebär stora krav på den som utför undersökningen. 
Intervjuer, där tankar och idéer står i förgrunden snarare än materialet, kan ge vissa 
mindre lämpliga effekter. Dessa effekter skulle kunna vara problem vid tolkning av den 
intervjuade eller att man under den begränsade intervjun inte behandlar de väsentliga 
frågorna (Patel & Davidsson 2003) 

 
Vår undersökning har varit inriktad på att upptäcka och förstå konsekvenserna med 
förskrivning av bensodiazepiner. Genom våra intervjupersoners uppfattning och 
erfarenhet hoppas vi ha speglat verkligheten. Val av intervjuobjekt gjordes med 
utgångspunkt i deras befattning på området. 

 
Både vid insamling och vid tolkning av informationen krävs att man kan argumentera för 
trovärdigheten. Särskilt kvalitativ metod eftersom närheten till den intervjuade och 
tolkningen av verbal information kan påverkas av våra personliga värderingar. Vi 
standardiserade därför intervjuerna med distriktsläkarna. Vi båda var närvarande vid 
samtliga intervjuer. En av fördelarna med intervjuer är att man kan ställa följdfrågor, 
vilket vi naturligtvis utnyttjade i vårt sökande efter en djupare och bredare kunskap om 
det valda problemområdet. 
 
 
 
 



 10

5.1 Presentation 
 
Vår uppsats utgörs av litteraturstudie som kompletteras med fyra intervjuer. Vi använde 
oss av våra informanter genom att citera de i olika sammanhang, vartefter vi behandlade 
våra olika avsnitt.  

 
Detta tillvägagångssätt valde vi då vi anser att vi härigenom skulle få en mer ”levande” 
uppsats som ger en direkt koppling mellan fält och teori. Den direkta återkopplingen 
tydliggör likheter och skillnader mellan våra primära och sekundära källor. Alla fick 
samma intervjufrågor. 

 
Uppsatsen inleds med ett avsnitt som behandlar vad bensodiazepiner är och vad de 
används till. Följande kapitel behandlar de biverkningar som bensodiazepiner kan 
medföra. Här tar vi upp begreppet beroende och definiera och vidare utveckla 
beroendeproblematiken. 

 
I det kortare avsnitt som sedan följer tas begreppet missbruk upp. Sedan diskuteras 
förekomsten av eventuella riskgrupper i ett eget kapitel. Därefter tar vi upp läkarens roll 
och ansvar i nästkommande avsnitt och efter detta följer ett kapitel där olika aspekter på 
varför kvinnor utgör den grupp som erhåller flest förskrivningar av bensodiazepiner.  

 
Som en avslutning på vår uppsats har vi en kort redogörelse för de resultat som vi genom 
den fortlöpande analysen kommit fram till samt visa de slutsatser som vi då har dragit. Vi 
avslutar med slutdiskussion kring det uppsatsen har behandlat där våra egna tankegångar 
ges utrymme.     
 
6 RESULTAT 
 
6.1 Preparatens effekt 

 
Ett samlingsnamn för de läkemedel som används vid sjukdomar och besvär av psykisk 
natur är psykofarmaka. Denna grupp är indelade olika undergrupper som i sin tur består 
av olika medel med enskilda egenskaper (Dencker & Dencker 1999). 
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Läkemedel 
 

 

      
    Figur 1 
 
Figur (1) visar vilka läkemedel som kan användas vid olika psykiska åkommorna. 
 
Bensodiazepiner är psykofarmaka vilket innebär att det är ett läkemedel som har en stark 
inverkan på den psykiska upplevelsen, såsom att det verkar lugnande och sömngivande 
för individen. De vanligaste orsakerna till att läkemedlet förskrivs är att patienten har 
ångest eller sömnsvårigheter, upphovet till dessa problem kan vara att individen har 
genomgått en livskris i samband med närståendes bortgång eller någon annan kris som 
exempelvis ekonomiska problem eller att förlora jobbet (Elwin m fl 1997). 
 
Det finns i dagsläget ett flertal bensodiazepinpreperat ute på marknaden, vissa av dessa 
har samma verksamma substans, men det säljs under olika namn beroende på att det 
distribueras av olika företag (FASS 2005). 
De huvudsakliga farmakologiska effekterna som bensodiazepinerna har på människan är 
följande (Johansson, 1992; Elwin m fl 1997). 
 

• Sedativa (lugnande, används huvudsakligen vid ångest och oro). 
• Hypnotiska (sömngivande, används huvudsakligen vid sömnsvårigheter) 
• Antikonvulsiva (kramplösande) 
• Muskelrelaxerande (muskelavslappnade). 
• Anxiolytiska (ångestdämpande/antiaggressiva) 
 
En av intervjupersonerna beskriver en positiv effekt av bensodiazepiner på detta vis; 
 

”Alla stressymtom försvinner och allt lugnar sig. Ansiktsfärgen blir normal igen och 
hjärtat slutar banka. Paniken sitter inte bara i huvudet, den sitter i hela kroppen ända ut i 

            Psykofarmaka  
Samlad beteckning för medel 
som används vid sjukdomar

Sömnstörningar
, oro och ångest 

Sömnstörningar
, oro och ångest  

    Psykoser      Psykoser Affektiva 
tillstånd 

Sedativa/atarakt
ika 

     Hypnotika   Neuroleptika    Antipsykotiska  Antidepressiva 
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fingerspetsarna. Allt lugnar sig på en liten stund, det tar inte mer än en kvart tjugo 
minuter.”  
      
    
Tiden efter dosintaget tills preparatet ger effekt, anslagstiden, har liksom halveringstiden, 
vilket innebär den tid medlet finns kvar i kroppen har betydelse för intagning av medlet. 
De preparat med en kort halveringstid är medel som inte nödvändigtvis finns kvar i 
kroppen under nästa dag. Innebörden av detta är att preparaten kan tas vid behov och 
gäller främst sömnmedel. Preparat med lång halveringstid är följaktligen medel som kan 
finnas i kroppen under nästa dag och här avses i synnerhet lugnande medel. Det är 
emellertid viktigt att påpeka att halveringstiden inte är detsamma som verkningstiden för 
preparatet (Elwin m fl 1997) För att tydliggöra vilka preparat vår uppsats inriktas på har 
vi gjort en uppställning av respektive preparat, dess halveringstid och dess tillverkare. 
Detta återfinns som bilaga 1. 
 
”Verkningstiden är den tiden läkemedlet finns i kroppen. Halveringstiden är den tid det 
tar för kroppen att bryta ner läkemedelsmängden, substansen, till hälften.”  

   
De frekventaste orsakerna till att läkemedlet förskrivs är som nämnts ovan att patienten 
har sömnsvårigheter, oro eller ångest. Förutom dessa symptom så kan patienter även söka 
för somatiska besvär, dessa besvär har ofta ett samband med deras oro och ångest. Nedan 
förklarar en av intervjupersonerna en somatisk reaktion på ångest och oro. 
 
”Det är vanligt att patienten genomgår en kris när de besöker läkaren, men ofta så söker 
man för annat, t ex hjärtklappning. Det visar sig sedan i samtalet att det är något annat 
som ligger bakom. ” 
      
   
Symtomens uppkomst hos en patient kan ha flera förklaringar. Exempel på detta kan vara 
att patienten har genomgått en personlig kris i och med en skilsmässa, ekonomiska 
problem, närståendes dödsfall eller för hög stress. Händelser i individens närhet har 
resulterat i en stark känslomässig påverkan som yttrar sig på ett obehagligt sätt för 
patienten.  
 
6.1.1 Ångest och oro 
 
För att förstå ångest underlättar det om man är införstådd med hur svensk psykiatri 
diagnostiserar begreppet ångest, några exempel på detta kan vara: 
 

• Enkel fobi (En specifik fobi som riktar sig mot en situation eller sak och inte 
handikappar individen i livet, exempel på sådan fobi kan vara ormar eller höjder). 

• Social fobi (Innebär att man har en rädsla för att bli iakttagen av en eller flera 
människor och i denna situation göra något avvikande) 

• Panikångest (Panik över att tappa kontrollen över och/eller kontakten med 
verkligheten, även en känsla av att dö under attacken kan förekomma) 

• Förväntansångest (Ångest inför faror eller hot) 
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• Generaliserad ångest (Innebär att man ofta känner en ängslan eller oro vilket kan 
leda till muskelspänningar) 

 
Även utbrändhet, smärtproblematik och sömnproblem kan innebära en viss form av 
ångest (Nordlund 2004) 
 
Förskrivningen av bensodiazepiner kan bli aktuell särskilt vid svår ångest eller 
krissituation, i detta fall sedativa. Eftersom bensodiazepinerna har den bästa effekten om 
de endast används under en kortare tid, mellan två till tolv veckor, skall tiden man 
behandlas med bensodiazepiner hållas kort och patienten skall bli underrättad om 
ungefärlig behandlingstid (www.mpa.se). 
 
Det är svårt att ge några klara riktlinjer, men de viktigaste indikationerna är följande: 
 

• De svåra invalidiserande panikattackerna. 
• När ångesten är så svår att individen inte kan tillgodogöra sig psykologisk 

behandling. 
• När ångesten är så svår att den hotar individens existens (arbete, äktenskap, andra 

relationer). 
• När ångesten är kombinerad med svårare depressivitet. 
• När psykologisk behandling under längre tid inte givit tillfredsställande resultat 

Citat Nordlund 2004 s. 124 
 
Nordlund (2004) menar att när en patient lider av ångest och blir medicinerad med 
bensodiazepiner så är möjligheterna att må bättre ännu större om behandlingen 
kombineras med psykoterapi som fortsätter efter att bensodiazepinerna har trappats ut. 
Medicinen ger en möjlighet att dämpa den akuta ångestattacken, men läkemedel kan 
aldrig ersätta hjälp att finna tillvägagångssätt och lösningar på den ångest eller kris som 
egentligen ligger bakom. Vid krisbearbetning skall bensodiazepiner emellertid endast 
insättas om symptomen är så intensiva att krisbearbetning förhindras. Istället förespråkas 
att dessa normalpsykologiska reaktioner istället bearbetas istället för att riskera att 
medicinering kan bidra till en förlängning av reaktionen. En intervjuperson säger såhär; 
 
”En kris är jobbig och kan inte medicineras bort. Mycket skall medikaliseras. Man får 
aldrig vara ledsen eller ha ont. Ständigt gå lycklig genom livet. Detta ger en felaktig bild. 
När man pratar så kan det göra så att man kan sätta namn på känslan och hitta någon 
strategi att lösa det på. Bara att de får prata om det och sätta namn på det gör att de kan 
grunna vidare.”  
      
    
 
 
 
6.1.2 Sömnsvårigheter 

 
Sömnsvårigheter kan uppstå i samband med oro, ångest, depression eller som nämndes 
tidigare i anknytning med någon kris. Det finns även andra anledningar som exempelvis 
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problem på arbetsplatsen eller kroppsliga besvär som smärta som kan resultera i 
sömnbesvär. När nattsömnen är så dålig att den leder till dåsighet och trötthet under 
dagen, är det dags att åtgärda den på något sätt (Allgulander 1987:41). 
 
Dominansen av kroniska sömnproblem ökar med åldern, det är därför vanligt att äldre är i 
behov av sömnmedel (www.can.se). Av de boende i servicehus använder 50 % 
sömnmedel regelbundet. Dock är äldre mer känsliga för effekterna än yngre, eftersom 
läkemedelsutsöndringen hos äldre är fördröjd så kan även preparatet finnas kvar i 
kroppen en längre tid. (Elwin, 1996). 
 
Sömnsvårigheter kan således innebära att det blir aktuellt insättning av bensodiazepiner, i 
detta fall hypnotika. Vid sömnbesvär bör behandlingen vara avsevärt kortare än vid 
ångest och oro och tiden rör sig mellan några dagar upp till två-tre veckor. Har 
sömnbesvären pågått en längre tid bör en läkarutredning göras eftersom det i sådana fall 
kan finnas besvär av allvarligare art bakom. Sömnmedel skall generellt användas 
sparsamt och helst bara varannan natt. Utsättningen av läkemedlet skall också ske 
långsamt för att minska risken för ytterligare sömnproblem efter behandlingen 
(Trondsand, 2004) 
 
Det finns klara indikationer när man skall behandla sömnsvårigheter av olika slag med 
bensodiazepiner, här kan tre undergrupper urskiljas. 
 

1. Sömnsvårigheter vid sociala bekymmer som exempelvis ekonomiska problem, 
anhörigs bortgång o.s.v. 

2. Sömnsvårigheter vid psykiska problem eller sjukdomar som exempelvis 
depressioner, oro eller ångest. 

3. Sömnsvårigheter vid fysiska obehag eller långvarig somatisk sjukdom som t.ex. 
smärtproblematik, viss diabetes och lungsjukdomar. 

 
Innan man behandlar sömnproblem med läkemedel är det viktigt att läkaren har en klar 
bild över vad som är problematiken. För individer som inte lider av psykiska problem kan 
orsaken till sömnproblemen bero på andra mer lättjusterad problem som, t.ex. brist på 
motion, korta eller längre sömnperioder under dagen eller förbrukning av uppiggande 
medel såsom cigaretter, snus, socker eller koffeinrika eller koffeinlika preparat strax före 
sänggående. Har läkaren uppmärksammat dessa problem finns det enklare åtgärder än att 
skriva ut bensodiazepiner (www.mpa.se). 

 
6.1.3 Narkotikaklassade preparat 
 
Den grupp av läkemedel som bensodiazepiner tillhör innefattas av särskilda regler med 
stöd av Läkemedelsverkets förteckning över narkotiska preparat (LVFS 2004:15). Enligt 
läkemedelsverket klassificeras bensodiazepiner som en av grupperna som har den 
”lättare” narkotikaklassen, risken för tillvänjning finns alltså men den är mindre än hos 
vissa andra preparat (Johansson & Wirbing 2005). 
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I Socialstyrelsens allmänna råd, Beroendeframkallande psykofarmaka (1990:7), 
fastställdes riktlinjer för restriktiv förskrivning av bensodiazepiner och andra 
beroendeframkallande psykofarmaka. Även om det allmänna rådet officiellt upphört att 
gälla, är dessa riktlinjer alltjämt uttryck för vad som är vetenskap och beprövad 
erfarenhet och sakkunnig och omsorgsfull vård vid förskrivning av sådana medel. Det 
uttalades bl.a. att det inte i förväg går att identifiera dem, som vid användning av dessa 
läkemedel, senare kommer att utveckla ett beroende. Det är därför nödvändigt med en 
allmän försiktighet, när det gäller att sätta in dessa medel samt särskilt viktigt att 
medicineringen följs upp. Läkaren bör vara särskilt försiktig vid förskrivning till: 

• unga patienter och i synnerhet då ungdomar i mognadskris  
• patienter med realångest, om inte andra insatser samtidigt vidtas  
• patienter, som kan antas behöva psykofarmaka under lång tid  
• patienter, som kräver dosökning  
• patienter, som kräver upprepad förskrivning  
• patienter med känt eller misstänkt missbruk eller med nära anhörig, som är känd 

missbrukare  
• patienter, som läkaren inte känner närmare.  

(www.sos.se) 

Dessa beroendeframkallande medel kan om patienten under en lägre tid konsumerar 
dessa ha en negativ effekt på vederbörande. I många fall förekommer tolerans och 
abstinens vilket kan vara svåra att upptäcka för både patient och läkare. Dessa begrepp 
kommer att utredas längre fram i uppsatsen (Elwin m fl 1997). 

 
Poängteras bör också att bensodiazepiner (speciellt rohypnol) i kombination med alkohol 
kan få allvarliga konsekvenser, ett exempel på detta kan vara disinhibition vilket innebär 
att hämningar släpper och personen kan bli mycket våldsam eller få bristande sexuell 
kontroll som kan leda till exempelvis våldtäckt. Också självmordsförsök med alkohol och 
bensodiazepiner (oftast sömnmedel) förekommer, men här är risken inte så stor att 
utfallet lyckas (Johansson & Wirbing 2005).  
 
6.1.4 Sammanfattning 

 
Bensodiazepiner kan beskrivas som psykofarmaka som är snabbverkande, eftersom det är 
narkotikaklassat omfattas det vid förskrivning av särskilda reglar. Dessa preparat kan ge 
negativa effekter hos vissa individer eftersom de är beroendeframkallande, dessa 
bieffekter kan exempelvis vara toleransökning eller abstinens. Bensodiazepiner förskrivs 
oftast mot oro, ångest och sömnsvårigheter. Preparatet har i sig flera olika medicinska 
effekter, några av dessa är att de är kramplösande, sömngivande, muskelavslappnande, 
ångestdämpande/antiagressiva och lugnande. Anledningen till att personer får preparaten 
utskrivna kan vara en kris av något slag som i sin tur kan leda till oro, ångest och/eller 
sömnsvårigheter. Bensodiazepinerna användas mellan två till tolv veckor vid oro och 
ångest medan vid läkemedlet endast används några dagar upp till två – tre veckor vid 
sömnsvårigheter. 
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6.2 Biverkningar 
 
Bensodiazepiner anses av både Socialstyrelsen och läkare vara mycket värdefulla 
hjälpmedel i vissa fall. Det gäller inte bara vid behandling av kriser och ångesttillstånd 
utan också vid lindring av oro hos hjärtpatienter och smärtproblematik. Biverkningar kan 
vara en risk med dessa preparat, förskrivaren måste därför genom kontakt med individen 
väga de positiva mot de negativa effekterna eftersom patienten är den som känner av 
eventuell effekt. Det som för en individ kan leda till exempelvis dåsighet på morgonen 
kan hos en annan innebära en pigg start på dagen (Johansson 1995). En av 
intervjupersonerna uttrycker sig om ovanstående text på detta vis; 
 
”Bensodiazepiner är en utmärkt medicin, men man ska använda den med respekt. Man 
ska vara medveten om vad man gör och att man kan riskera patientens framtida hälsa 
genom att ge dem bensodiazepiner. Man tar alltid en risk med medicinering. Patienten 
kan ju dö av allergi mot penicillin. Fördelarna är större än nackdelarna för olika 
patienter. Man får alltid väga vad man har att vinna mot de risker som finns.”  
 
Bensodiazepinernas har sin huvudsakliga farmakologiska effekt på det centrala 
nervsystemet där den minskar aktiviteten, när det gäller biverkningar kan därför 
bensodiazepiner skapa motoriska och känslomässiga svårigheter hos vissa individer. 
Detta kan visa sig på så sätt att personen kan få försämrad precision, försämrad 
muskelkontroll och balans (här kan samband mellan lårbensfrakturer hos äldre och 
förskrivning av preparaten ses) samt bristande prestationsförmåga både fysiskt och 
mentalt. Eftersom dessa preparat sänker aktiviteten i centrala nervsystemet kan 
personerna även upplevas som instabila och ”flummiga”, detta kan ses i att individerna 
får minnesstörningar, humörsvängningar, dåligt omdöme, inlärningssvårigheter, dessa 
förändringar kan ses vid redan små doser (Holmberg m fl 2002). 
  
Förutom att bensodiazepiner dämpar ångest och oro påverkar dessa preparat även det 
övriga känslolivet på så sätt att de kapar topparna och dalarna. En person som har haft en 
längre tids förskrivning känner ofta likgiltighet, tomhet, trötthet och apati. På grund av 
detta är det relativt vanligt att antidepressiva läkemedel förskrivs till dessa individer. 
Cirka 20 % av de personer som har en lång tids förskrivning av bensodiazepiner har t ex. 
även en förskrivning av antidepressiva medel (Folkesson & Sahlström, 1995). 
 
FASS (farmacevtiska specialiteter i Sverige) delar in biverkningar i vanliga, mindre 
vanliga och sällsynta biverkningar (FASS 2005). Dessa drabbar inte alla som använder 
bensodiazepinpreparaten, risken tycks dock öka ju längre tid preparaten använts och ju 
högre dosen är (Jonasson 1995). Den vanligaste biverkningen som uppges är att 
bensodiazepiner kan ge upphov till dåsighet, detta anges att ha och göra med dosens 
storlek på sätt att ju större dosen är desto större är risken att få denna biverkning. 
Vanligtvis uppvisas detta symtom i början av behandlingen men avtar normalt efter en 
tid. Mindre vanliga biverkningar är yrsel, ataxi (svårigheter att samordna sina 
kroppsrörelser), koncentrationssvårigheter, muskelsvaghet, huvudvärk, förvirring. Till de 
sällsynta biverkningarna hör t ex. aggressivitet, hallucinationer, minnesluckor samt 
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paradoxala reaktioner (Thorberg, 1993). De så kallade paradoxala reaktionerna innebär 
att bensodiazepinerna får en motsatt verkan mot vad de var avsedda för. I stället för att 
patienten blir lugn och sömnig drabbas denna t ex övergående avhämning med ökad 
aktivitet och pratsamhet. Det är också under avhämningsfasen man kan stöta på det 
bensodiazepinrelaterade aggressions utbrott. Största riskgruppen är individer med 
personlighetsstörning, blandmissbruk och impulsiv aggressivitet (Heilig 2004). 
 
De patienter som har en varaktig konsumtion på mer än sex månader (Albinson & 
Westin, 1994) av bensodiazepiner enligt de erfarenheter KILEN (Institut för 
läkemedelsberoende) gjort en risk att drabbas av en rad långtidsbiverkningar som ibland 
får allvarliga följder för patienten. Långtidsbiverkningar av detta slag kan i flera år vara 
märkbara men de läker ut och tycks inte resultera i några permanent skador. De 
vanligaste symtomen på långtidsbiverkningar som patienter får är: 
 

• Extrem känslighet för stress 
• Koncentrations och minnesstörningar 
• Extrem trötthet redan efter liten arbetsbelastning 
• Magbesvär 
• Svårigheter med koordinationen (Svårigheter att anpassa rörelser och att handla 

riktig i en given situation) 
• Starka och snabba känslosvängnigar 
• Muskelbesvär (kramper, värk, krypningar, svaghet mm) 
• Ökad känslighet för läkemedel och andra ämnen, detta kan ibland utvecklas till 

allergier 
• Minnesbilder av det förflutna 
• Stark drömverksamhet under sömnen 

(Albinson & Westin 1994) 
 
 

Oavsett anledning till att individen fått bensodiazepiner förskrivna är det av vikt att hålla 
i minnet att bensodiazepiner inte är ett läkemedel med botande kraft. Beroende på av 
vilken anledning patienten fått förskrivningen kan det i olika grad vara väsentligt att hålla 
i minnet att då personen i fråga slutar att använda preparatet kan den ursprungliga 
orsaken till att personen i fråga sökte läkarhjälp fortfarande finnas kvar i obearbetad 
form. Tabletter kan under en tid mildra och stilla symtom samt underlätta så att 
sömnbehovet blir tillfredsställt. Det kan även vara av betydelse för individen att få en 
kompletterande hjälp för att kunna arbeta med ett eventuellt kristillstånd och därmed få 
en möjlighet att anpassa sig till den eventuellt nya livssituation som uppstått. Finns inte 
den möjligheten för individen kan det finnas en risk att de ursprungliga symtomen 
förvärras då personen inte längre har tabletterna till hjälp samt att detta betraktas lägga en 
grund för en ny tablettbehandling utan att andra alternativ betraktas för att lösa problemet 
(Albinson & Westin 1994).  
 
Detta resonemang hänger samman med den viktiga aspekten att det finns risker med att 
medicinera sociala problem i form av att personen i fråga kanske kan bli mindre benägen 
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att försöka lösa sina problem. Det kan heller inte uteslutas att patientens problematik kan 
förvärras genom t ex beroende och abstinens (Folkesson & Sahlström, 1995).   
 
Det är alltså viktigt att uppmärksamma att bensodiazepiner inte botar individen men att 
dessa preparat har en kortvarig positiv effekt. Både patient och läkare kan i vissa fall 
luras av den positiva effekten i början av en behandling och få den föreställning att 
medicinen var den hjälp som behövdes. Det gäller att inte glömma bort att noga väga 
bensodiazepinernas positiva effekter och biverkningar mot varandra och utvärdera den 
behandling som ges samt att anpassa denna varefter patientens behov förändras (SOU 
1993:5) 
 
6.2.1 Beroende 
 
Wienkonventionen klassade bensodiazepinerna som beroendeframkallande medel 1971 
(Jonasson, 1995). Vad det gäller att definiera vad beroende innebär finns det lite olika 
förslag, då detta begrepp är allt annat än enkelt och entydigt. Den definition och 
beskrivning som vanligtvis används är DSM IV: R återfinnas som bilaga 2 (Johansson, 
1998:3). Ett beroende enligt ICD-10 (WHO) är en grupp kognitiva och psykologiska 
fenomen som utvecklas efter en återkommande substansanvändning och som i typiska 
fall innefattar dessa fem punkter. 
 

1. Stark längtan efter drogen. 
2. Svårigheter att kontrollera intaget. 
3. Fortsatt användning trots skadliga effekter. 
4. Prioritering av substansanvändning högre än andra aktiviteter och förpliktelser. 
5. Ökad tolerans och ibland fysiska abstinenssymtom 

Citat ur Johansson & Wirbing 2005 s. 281 
 
I läkemedelsindustrins gemensamma läkemedelsförteckning (FASS) har beroenderisk 
betecknats genom en varningssymbol med den tillhörande texten ”Risk för tillvänjning 
föreligger, iaktta försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel” (FASS 2005).  
 
Vad det gäller omfattningen av beroendeproblematik har diverse studier visat på att 
beroendeproblematiken i samband med en behandling av bensodiazepiner är relativt 
vanlig. Det har t ex visats på att en tredjedel av de patienter som regelbundet använder 
dessa preparat under en period av ett halvår haft problem med beroende (Strömstedt, 
1998:35; Jonasson, 1995). Uppskattningarna av i vilken omfattning 
bensodiazepinberoende uppstår varierar kraftig beroende på vilken litteratur och vilken 
population som studeras (Heilig 1998:35). RFHL uppskattar att cirka 200 000 har ett 
behov av hjälp med ett tablettberoende (KILEN 1997a; Folkesson & Sahlström, 1995; 
Johansson, 1998:3). Andra beräkningar har kommit fram till att mellan 50 000 och 
60 000 personer skull kunna vara beroende av bensodiazepiner, medan andra hävdar att 
det handlar om några tusen (Johansson 1998:3). 
 
För att försöka övertala till en återhållsam användning samt för att minimera riskerna 
med bensodiazepinernas och andra beroendeframkallande psykofarmakas negativa 
effekter i form av t ex beroende har Socialstyrelsen i Socialstyrelsens allmänna råd 
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(1990:7) konstaterat att vissa riktlinjer bör följas vid förskrivning av bensodiazepiner. De 
riktlinjer som dragits upp består av nedanstående fem punkter. 
 

• Om andra behandlingsåtgärder inte haft verkan är bensodiazepinpreparat de 
lämpligaste läkemedlen vid svår ångest och oro. 

• Vid förskrivning mot sömnbrist respektive ångest bör läkaren alltid pröva icke 
beroendeskapande alternativ såsom antihistaminer eller antidepressiva. 

• Beroendeframkallande psykofarmaka skall föreskrivas med största försiktighet. 
• Beroendeframkallande psykofarmaka bör inte förskrivas till patienter inom vissa 

risksituationer 
• Bensodiazepinpreparat kan ibland ges vid svårare alkoholabstinens under 

granskade former vid dagliga besök exempelvis på specialmottagningar. 
 

Att bensodiazepiner är beroendeframkallande innebär att den patient som drabbas inte 
kan sluta att använda preparatet på grund av abstinensbesvär, toleransutveckling, rebound 
och/eller psykiskt beroende. Dessa komponenter kan patienten inte själv styra över. Det 
beroende som riskeras beror på läkemedlet och är ett kemiskt och psykologiskt beroende. 
Då bensodiazepinberoende har att göra med att detta preparat är ett läkemedel som på 
grund av sin verksamma substans kan ge upphov till beroende hör detta beroende till det 
som definieras som substansberoende (Johansson 1998:3). Patienten blir i sitt beroende 
till en stor del styrd av tabletterna och den tablettföreskrivande läkaren. Tabletten blir 
individens närmaste vän samtidigt som den sviker henne i hennes livsföring och åsamkar 
henne ytterligare problem (Folkesson & Sahlström, 1995). 

 
Redan i terapeutiska doser, d v s föreskriven dos kan bensodiazepiner ge upphov till 
beroende och det kan till en början vara svårt att skilja mellan symtom orsakade av 
preparaten och symtom patienten hade då behandlingen inleddes 
(www.beroendesidan.nu). 
 
Läkemedelsberoende förekommer alltså hos den som varken missbrukar eller 
överdoserar. Det finns något som kallas lågdosberoende, vilket just avser det beroende 
som patienten erfar trots att hon håller sig till ordinerad dos, men på grund av att en 
toleransökning skett upplever patienten dagligen abstinens (Johansson 1998:3). 
Karaktäristiskt för lågdosberoende är dock att abstinenssymtomen inte behöver föregås 
av en toleransökning eller en ökning av dosen (Allmänna råd från Socialstyrelsen 
1990:7). En intervjuperson förklarar nedan vederbörandes syn på lågdosberoende och 
dess risker på detta vis; 

 
”Med tanke på riskerna för ett lågdosberoende är det bättre att man använder 
bensodiazepiner som en behovsmedicin än att man använder dem kontinuerligt. En del är 
dock så handikappade att de behöver de jämt. Om man har sådan patient så försöker 
man att komma överens med patienten om att man kör det i några veckor, vanligtvis 
mellan tre och sex lite beroende på situationen. Sedan försöker vi trappa ner det och ha 
tabletterna som en behovsmedicinering. När den dagen kommer som det är dags att sluta 
så får man ompröva det och se om det går att sluta. Går det så är det bra, men det är inte 
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alltid det går. Vid de tillfällen som det uppstår svårigheter ska larmsignalen ringa och 
ofta är det kanske då det är allra viktigast att patienten får hjälp att sluta.”  

 
Utvecklingen av ett beroende kan alltså ske redan efter en vanlig och kort användning, ju 
längre tid preparaten används och ju högre dosen är ökar risken i allmänhet att bli 
beroende. Men man måste tänka på att det inte gäller alla utan cirka en tredjedel av de 
personer som får bensodiazepiner föreskrivet. Definitionsmässigt skiljer man mellan 
psykiskt och fysiskt beroende (Elwin m fl 1997; Johansson1992; Jonasson 1995).  

 
• Det psykiska beroendet syftar till de olika psykiska effekter och upplevelser 

medlet ger upphov till. 
• Det fysiska beroendet syftar på en utveckling av abstinenssymtom och/eller 

tolerans. 
 

Det är dock svårt att skilja det psykiska beroendet från det fysiska beroendet och se dessa 
som två helt olika företeelser. Ofta kan det sägas uppstå en ond cirkel, där fysiskt 
beroende ger upphov till psykiskt beroende och tvärt om (Nordlund 2004). Beroendet är 
inte bara kemiskt utan har att göra med individens livssituation i sin helhet (Thorberg, 
1993). 
 
Psykiskt beroende 
 
Det psykiska beroendet pekar på att patienten är en tänkande och kännande varelse 
(Albinsson & Westin 1994). Vetskapen om hur bra effekt läkemedlet har samt vetskapen 
om en utebliven effekt ger i sig ett beroende. Personens tro och önskan spelar här en roll 
för roll för effektens utgång. Att ta bensodiazepiner blir en del av livets gilla gång, då 
patienten anser sig behöva tabletterna för att kunna uthärda tillvaron (Nordlund 2004) 
alltså om det inre tillstånd som tabletterna ger upphov, där tabletterna är en förutsättning 
för att kunna nå det eftersträvansvärda (Folkesson & Sahlström 1995). En av 
intervjupersonerna menar att; 

 
”Det psykiska beroendet innebär att du måste ha det därför att annars tror du att 
ångesten väcks till liv igen. De här preparaten är ju starkt ångestdämpande. Om 
patienten inte tar tabletten så tror denne att något kommer att hända. Rädslan för ett 
genombrott av ångest är stort. Man är vidare exempelvis rädd för att inte kunna sova 
trots att man kanske inte har försökt. Det kanske skulle gå alldeles utmärkt.” 

 
Patienten förlitar sig på bensodiazepinerna och den positiva effekt som den innebär för 
individen. Detta kan innebära en fixering vid att använda tabletterna i olika situationer 
och upplevelsen i sig kan ge en önskan eller ett begär att nå psykiska effekter i form av 
exempelvis ångestlindring (Nordlund 2004). 

 
Bensodiazepinernas positiva beteendeförstärkande effekt har gjort att individen inte orkar 
med sin tillvaro utan de tabletter som beroendet utvecklats i förhållande till. Patienten är 
övertygad om att han eller hon inte klarar sig utan tabletterna och mår psykiskt dåligt vid 
försök att minska dosen eller att sluta med tabletterna. Det psykiska beroendet är således 
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kopplat till ett behov hos individen att återuppta intaget av bensodiazepinerna. Detta kan 
vidare till en viss del sägas hänga samman med att de verksamma substanserna i 
bensodiazepinpreparaten har en viss effekt på upplevelsen av den egna personen samt på 
hur omvärlden upplevs (Albinson & Westin 1994)  
 
Fysiskt beroende 
 
Med fysiskt beroende menas att kroppen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt då 
tillförseln av bensodiazepiner minskar, upphör eller inte ökar vartefter kroppen anser sig 
behöva mer (Allmänna råd från Socialstyrelsen 1990:7) Det fysiska beroendet är 
sannolikt mycket mer ovanligt. Det har hävdats att det inte alls utvecklas om man 
använder medicinen kortare tid än tre månader, beroendet kan heller inte styrkas inom en 
halvårsintervall. Om fysiskt beroende utvecklas kan detta visa sig i att man behöver en 
större dos för att uppnå den tidigare effekten, mer vanligt är att man upplever ett obehag 
då medicineringen avslutas. De besvär som man kan känna när medicineringen avslutas 
har ett annat utseende, för att slippa dessa symtom kan man istället trappa ut preparatet. 
Dessa besvär grundar sig i att kroppens egen produktion avstannat eftersom ämnet tillförs 
utifrån, slutar medicineringen tvärt innebär detta att kroppen inte kan producera 
tillräckliga mängder och man känner därför ett obehag (Nordlund 2004).  

 
Toleransutveckling, rekyleffekt och abstinens 

 
För vissa personer kan det vara ett problem att de redan efter ett kort bruk utvecklar en 
tolerans, detta innebär att kroppen inte får den mängd av läkemedlet som den behöver för 
att fungera enligt önskemål. Kroppen får för lite bensodiazepiner, varvid abstinens 
uppkommer. Att avbryta en medicinering i dessa fall kan få till konsekvens att symtomen 
kraftigt förvärras. Svårigheterna ligger här i att avgöra vad som är symtom från den 
ursprungliga orsaken som föranledde en tablettförskrivning och vad som är yttringar av 
biverkningar eller toleransabstinens (Albinson & Westin 1994). Vid toleransökning kan 
man alltså säga att personen upplever det som att han eller hon tål preparatet bättre 
(Johansson & Wirbing 2005), detta innebär att bensodiazepinerna har en sämre effekt på 
den mänskliga organismen i form av att effekten sitter i en allt kortare tid eller att 
effekten redan vid intaget av tabletten är mindre än organismens utökande behov. För att 
kunna uppnå samma effekt som bensodiazepinerna hade till en början kräver kroppen att 
dosen höjs (mer än 50 %) (Heilig 2004). 

 
Rekyleffekten eller rebound kan ses en varning eller ett första tecken på att personen i 
fråga kan ligga i riskzonen för att utveckla ett beroende. De ursprungliga symtomen 
kommer här tillbaka men i förstärkt form och kan sägas ge en utsättning av tabletterna 
den innebörden att bensodiazepinerna istället för att motverka det som de ursprungligen 
sattes in för att motverka istället ger upphov till en förstärkning av denna problematik. 
Detta innebär att symtomen blir värre när man försöker att sluta med medicinen 
(Johansson & Wirbing 2005). Detta bottnar i att kroppen behöver tid på sig att anpassa 
sig, då en behandling med bensodiazepiner upphör. Rebound är övergående och detta 
tillfälliga tillstånd varar vanligtvis bara ett par dagar efter utsättning (Johansson 1998:3). 
Det är dock lätt att tro att det är de ursprungliga symtomen som återkommit (Apoteket – 
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läkemedelsinformation). Är man inte vaksam på detta fenomen är risken stor att man 
börjar ta tabletterna igen i tron att det är dessa som skall hjälpa trots att det är dessa som i 
själva verket gett upphov till de ökade besvären. Abstinens i form av reboundeffekter kan 
härmed leda till att man ökar dosen och därmed riskeras även en toleransökning (Borg & 
Johansson, 1998). Rebound kan drabba individen redan vid en terapeutisk dos, d v s en 
normal dos. Detta fenomen behöver inte heller föregås av en toleransutveckling. De 
vanligaste reboundyttringarna är ångest, ängslan, dysfori, rastlöshet och sömnstörningar 
(Thorberg, 1993). 

 
Abstinenssymtomen är tecken på att ens kropp och psyke blivit anpassade och att det 
härigenom uppstått ett beroende av bensodiazepinernas kemiska innehåll. Detta yttrar sig 
på så sätt att så fort koncentrationen av bensodiazepiner sjunker för mycket i blodet blir 
patienten abstinent och måste snabbt stoppa i sig en tablett för att stävja abstinensen. 
Bensodiazepinerna har nu blivit ett problem istället för en hjälp åt individen (Heilig 2004; 
Borg & Johansson,). 

 
Abstinenssymtom kan uppträda även om man tar sina tabletter efter den ordination som 
läkaren gjort och kan långdragna (Folkesson & Sahlström, 1995). Det kan vara svårt att 
skilja mellan abstinenssymtom och bakomliggande problematik, då symtomen dessa 
tillstånd ger upphov till kan likna varandra och därmed förväxlas om man inte är 
  
uppmärksam (Larsson, 1992). En förklaring till abstinensen är att kroppen anpassar sig 
till användningen av läkemedlet och minskar därmed produktionen av de kroppsegna 
(endogena) substanserna, som har liknande verkan som läkemedlet (Johansson, 1995:81). 
 
Abstinensreaktionerna är individuella men i de flesta fallen drabbas individen av några 
eller flertalet av nedanstående symtom. 

 
Delirium  Ångest  Sömnsvårigheter 
Depression Nedstämdhet  Rastlöshet   
Paranoida tendenser Epileptiska anfall Darrningar 
Svettningar Ostadighet  Illamående 
 

I kliniska sammanhang delar man in abstinensen i tre olika faser, där ovanstående symtom i 
varierande utsträckning kan förekomma i olika grad (Holmberg m fl 2002; Jonasson, 
1995). 

 
1. Den akuta abstinensen kan pågå några dagar till ett par veckor, under denna tid är 

abstinenssymtomen vanligen kraftiga och mycket besvärliga för patienten. 
2. Den förlängda abstinensen varar från sex till tolv månader och har samma symtom 

som den akuta fasen men i denna fas förekommer dessa i mildare grad och kan 
komma och gå, likt en influensa. Besvären kan även ofta sägas utlösas av någon typ 
av stressfaktor eller av alkoholintag. 

3. Den betingade abstinensen inriktas på inlärda beteenden och psykiska reaktioner 
och kan variera i tid. 
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Bensodiazepiner har som tidigare nämnts olika halveringstider, vilket är ett mått på den 
tidslängd preparatet är aktivt i kroppen (Johansson & Wirbing, 2005; Jonasson, 1995). De 
preparaten med en kortvarig effekt och därmed även en kort halveringstid ger den 
svåraste formen av abstinensbesvär och är därmed i allmänhet svårare att sätta ut.  
Även behandlingens längd över tid samt storleken på dosen kan ha att göra med graden 
av abstinens. De besvärligaste abstinensproblemen får just patienten vid höga doser. 
Abstinensproblem under flera år är för vissa personer verklighet då bruket pågått en 
längre tid. (Johansson, 1995; Thorberg, 1993).  

 
Beroendeproblematiken kan sägas vara ett hopsatt problem där det psykiska och det 
fysiska beroendet hör samman och på olika sätt ger utryck för samma problematik 
(Thorberg 1993; Albinson & Westin, 1994). Genom utvecklingen av ett beroende och 
abstinensbesvär kan inte heller möjligheten att bensodiazepinbruket sekundärt kan 
förvärra individens ursprungliga problematik uteslutas (Folkesson & Sahlström, 1995). 
Det tillstånd många läkemedelsberoende befinner sig i beskrivs av dem som att vara i 
tabletternas våld. Individen begränsas kraftigt de upplever det som att inte kunna göra 
någonting utan att ta en tablett eller ha den med sig i fall att. 

 
Beroendet kan även ses som ett led i individens överlevnadsvillkor på så sätt att då 
personen i fråga upplever sig vara beroende av tabletter för sin överlevnad kan dessa 
förväntningar spela en stor roll för dennes livssituation samt för vilken betydelse 
tabletterna får i dennes liv. Om individen t ex är övertygad om att hon kommer att dö 
utan sina bensodiazepiner kan dessa förväntningar göra att det kan vara direkt skadligt för 
personen i fråga att sätta ut tabletterna just då (Albinson & Westin, 1994) 

 
Det finns skillnader mellan att vara omedveten och medveten om sitt beroende. Då 
individen följer läkarens ordination, kan denne ha svårt att tolka symtomen som något 
som skulle kunna bero på tabletterna, varvid symtomen ofta tolkas som sjukdom och 
svaghet inte som exempelvis tolerans och abstinens (Nordlund 2004) 

  
I och med att medvetenheten ökar så ökar också rädslan för att bli av med tabletterna, 
vanligt är även att känslor av skam är starka över att man har blivit ”en sån där”, en som 
inte klarar livet utan tabletter. Förvånansvärt många utvecklar snabbt en 
missbrukaridentitet, där rädslan för upptäckt t ex kan begränsningar i det sociala livet 
som följd, samt att individen isolerar sig och mår dåligt (Albinson & Westin 1994). 
Vilket i senare skede kan utvecklas till social fobi som också är en uttalad och varaktig 
rädsla för sociala situationer och möten i vilka man tror sig uppträda så att det blir 
förödmjukande eller pinsamt. Fruktan att göra bort sig så att det blir genant och yttra sig 
exempelvis genom typiska ångestreaktioner (www.angest.se) 

 
Symtom på ett beroende är ospecifika och är alltså följaktligen därmed lätta att förväxla 
med exempelvis ursprungliga symtom eller så kan de missas helt. Det kan vara till hjälp 
att försöka att utröna när besvären först uppstod och utifrån detta försöka att utröna vad 
som är vad gällande biverkningar och ursprungliga symtom (Albinson & Westin, 1994). 
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Något som kan sägas vara karaktäristiskt för beroende är symtom i form av att 
sinnesintryck förändras och att individen i och med detta upplever exempelvis ljud och 
ljus annorlunda, har en metallisk smak i munnen, öronsus och dubbelseende (Johannsson 
& Wirbing 2003) 

 
6.2.2 Sammanfattning 

 
Det finns många fördelar med bensodiazepiner då detta är ett preparat som snabbt lindrar 
ångest och oro samt att det hjälper vid sömnstörningar. Det finns dock även en rad 
biverkningar eller oönskade effekter med dessa medel. P.g.a. beroendeutveckling kan 
patienten få problem att sluta använda bensodiazepinerna. Definitionsmässigt skiljer man 
mellan psykiskt och fysiskt beroende. Det psykiska beroendet är inriktat på att individen 
funnit en trygghet i bensodiazepinerna som kan innebära att denne blir fixerad vid 
tabletterna i diverse situationer och upplever en önskan eller ett begär att nå psykiska 
effekter i form av exempelvis ångestlindring. Det fysiska beroendet syftar till 
utvecklingen av tolerans, abstinens och rebound.  
 
6.3 Missbruk  

 
Det är svårt att finna en klar skiljelinje mellan vad som bör definieras som missbruk och 
vad som bör definieras som beroende inom vården. Då allt bruk av bensodiazepiner är en 
följd av läkarförskrivning och därmed också är en medicinsk behandling skapas och 
upprätthålls denna användning inom sjukvården. Detta kallas att området är ett iatrogent 
fenomen (Folkesson & Sahlström 1995). Att benämna ett ordinerat intag av 
bensodiazepiner som missbruk kan på så sätt sägas vara förenat med svårigheter. Genom 
att man skulle kunna säga att det i stort sätt skulle innebära att man kriminaliserade 
sjukvården, som i sådana fall understödde detta missbruk (Jonasson 1995). 
 
Bensodiazepiner kan missbrukas, men vad man menar med missbruk får naturligtvis 
konsekvenser för hur man ser på detta samt för hur vanligt förekommande detta är. 
Vanligtvis avser man att den som missbrukar bensodiazepiner är en person som 
överskrider förskriven dos av detta preparat (Borg m fl 1986:5). Det talas även mycket 
om att missbruk är allt icke-medicinskt bruk av dessa preparat, vilket riktar sin 
uppmärksamhet mot dem som använder bensodiazepinerna i jakten på att uppnå 
berusning och eufori (1998:35). Isolerat missbruk av höga doser är emellertid sällsynta, 
då det stora flertalet som använder bensodiazepiner gör detta på och efter ordination av 
läkare (Albinsson & Westin 1994). Det är dock inte ovanligt att personer som har en 
annan missbruksproblematik gällande t ex alkohol och narkotika använder 
bensodiazepiner i kombination med sitt missbruk i olika syften (SOU 1993:5). 
 
Missbruksbegreppet kopplat till bensodiazepiner ger på många sätt ett värderande 
omdöme om individens karaktär, d v s att personen i fråga använder läkemedlet på fel sätt 
och t ex tar för stora doser. Bland de individer som överdoserar genom att t ex förfalska 
recept, gå till flera läkare för att få förskrivning, stjäla tabletter etc. är det dock 
fortfarande få som använder tabletterna för att på något sätt försöka att uppnå eufori eller 
berusning utan de används som ett sätt för individen att klara av att leva ett normalt liv 
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med barn, familj, arbete, umgänge osv. (Albinsson & Westin 1994). En intervjuperson 
menar att; 
 
”Jag kan ingripa när jag själv förskrivit, men jag vet ju inte om patienten går till andra 
istället. Förtroendet oss emellan är därför viktigt när jag frågar hur det ligger till. Ibland 
kan jag misstänka men jag kan inte göra något åt det.”  
 
En annan intervjuperson uttrycker sig på detta vis; 
 
Jag får diskutera det med patienten. Är det en patient som verkligen missbrukar då får 
jag ingen kontakt. Det är svårt att hantera det. Man försöker att inte hamna i den sitsen. 
Jag tycker att det är svårt. 
 
Läkarna har dock små möjligheter att kunna ingripa vid misstanke om att en patient 
missbrukar bensodiazepiner. En förutsättning är att patienten är införstådd och ger sitt 
samtycke till att läkaren agerar och eventuellt samarbetar med andra berörda parter, vilket 
regleras av sekretessbestämmelser både i hälso- och sjukvårdslagen och i 
socialtjänstlagen. Det enda läkaren annars kan göra är att upphöra med den egna 
förskrivningen (Bäverbrant 1990:42,). 
 
Att ställa beroende och missbruk mot varandra kan medföra att ett beroende kan 
förekomma även när konsumtionen äger rum enligt en läkarförskriven dos, medan man 
med missbruk mer syftar till en okontrollerad användning ofta även i berusningssyfte 
(Milton 1994). Vidare kan påpekas att beroende innebär att individen inte kan sluta med 
sin bensodiazepiner pga. att denna person har reboundbesvär, abstinensbesvär och/eller 
psykiskt beroende. Med missbruk i medicinsk betydelse är intresset mer inriktat på att 
personen har ett nedsatt omdöme, en synlig påverkan, minnesstörningar och som nämnts 
ovan har en okontrollerad användning av höga doser (SOU 1993:5). När det handlar om 
att ställa missbruk och beroende mot varandra ser man främst beroendet som ett 
förhållande mellan den mänskliga organismen och en substans medan beskrivningen av 
missbruk är mer inriktad på förhållandet mellan människan och hennes sociala 
sammanhang (Albinsson & Westin 1994). 
 
Medias definition av missbruk och det rådande samhällsklimatet kan sägas ligga bakom 
hur man definierar begreppet missbruk, speciellt media påverkar samhället när det gäller 
vad som är en acceptabel konsumtion och vad som inte är acceptabelt (Nordlund 2004).  
Variationer i hur man ser på missbruk av bensodiazepiner kan även ha att göra med att 
man kan välja olika infallsvinklar när man studerar detta fenomen och beroende på vad 
man är intresserad av har man användning för olika definitioner. När man kommer i 
kontakt med personer som har problem med sina bensodiazepiner är det dock viktigt att 
se till hela personens problematik och hur detta påverkar hennes livsföring och då beakta 
olika infallsvinklar samt dess påverkan och agera utifrån detta (Borg & Johansson 1998).  
 
6.3.1 Sammanfattning 

 
Det finns stora svårigheter vad det gäller att finna en skiljelinje vad som bör definieras 
som missbruk och vad som bör definieras som beroende. Sammanfattningsvis kan sägas 
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att när det handlar om att ställa missbruk och beroende mot varandra ser man främst 
beroendet som ett förhållande mellan den mänskliga organismen och en substans medan 
beskrivningen av missbruk är mer inriktad på förhållandet mellan människan och hennes 
sociala sammanhang. Ett isolerat missbruk av höga doser är sällsynt. De flesta som 
använder bensodiazepiner gör detta på och efter en läkarordination. 
 
6.4 Riskgrupper 

 
Det finns olika modeller och tankegångar om att vissa personer har lättare för att utveckla 
ett beroende än andra. Uppskattningarna av beroendepotentialen skiftar kraftigt, och den 
slutsats man kan dra är att omfånget av denna risk är tydligt knuten till den population 
som har studerats. Det finns däremot vissa grupper som har säkerställd hög risk för 
beroende utveckling.  
 

• Till att börja med kan sägas att personer som har en låg ångesttröskel samt 
betydande svårigheter att bemästra krissituationer kan ligga inom ramen för större 
risk att utveckla ett beroende. Dessa personer har ofta även en undanglidande 
personlighet och är ofta även osjälvständiga. 

• Personer som har en benägenhet att utveckla ett missbruk av något slag samt har 
låg impulskontroll och en instabil personlighet.  

• De individer som har benägenhet för att utveckla ett beroende genom sin hereditet 
i form av en eller flera förstagradssläktingar med beroende. 

• Den fjärde riskgruppen är de personer som tidigare har utvecklat ett alkohol- och 
läkemedelsberoende (Heilig 2004) 

 
De två sistnämnda gällande att patienter som har ett tidigare missbruk eller beroende 
ingår i en högriskgrupp för att även utveckla ett bensodiazepinberoende råder det stor 
enighet om i litteraturen. Detta gäller i särskilt stor utsträckning de som använder alkohol, 
vilket har ett samband med att alkoholen och bensodiazepinerna har samma kemiska 
påverkan på människor (Jonasson 1995). Den individ som använder alkohol blir därmed i 
samma utsträckning tillvand på bensodiazepiner och tvärtom, vilket kallas att dessa 
preparat är korstoleranta (Johansson & Wirbing 2005).  
 
Den biologiska känsligheten för olika preparat varierar hos olika personer, vilket gör att 
vissa är mer känsliga för dessa preparats beroendeskapande potential än andra. Även 
intagets storlek och under hur lång tid preparatet används spelar in (SOU 1993:5). Den 
psykosociala situationen individen befinner sig i kan t ex vara av betydelse för hur 
benägen denna person eventuellt är att använda bensodiazepiner. De människor som har 
många olika stressfaktorer i sitt liv och samtidigt har stora svårigheter att hantera denna 
stress kan t ex ha lättare för att tänka sig att använda lugnande medel och finna nyttan i 
dessa preparat, varvid dessa individer då kan ha lättare att komma i kontakt med 
bensodiazepinerna och bli beroende av dessa för sin livsföring (Johansson 1992). Den 
bakomliggande problematikens art och den aktuella livssituationen kan härmed alltså ha 
en inverkan på benägenheten att bli långtidsberoende av bensodiazepiner (Larsson 1992). 
Dock måste man påpeka att det inte finns tillräcklig tillförlitliga undersökningar baserade 
på populationen som kan bevisa att ett långtidsberoende av bensodiazepiner är frekventa. 
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De undersökningar som är tillgängliga uppger att av dem som har behandlats för 
beroendeproblem är det endast strax över 1 % som har ett renodlat 
bensodiazepinberoende (Heilig 2004). 
 
Även den tilltro individen har till läkemedlens hjälpande möjligheter och effekter, kan ha 
en betydelse för den symptomlindring tabletterna ger individen. Personens benägenhet att 
via höga förväntningar på medlets positiva effekt kan innebära en fortsatt önskan om 
användning trots eventuella biverkningar och ett eventuellt beroende. De höga 
förväntningarna på tabletten blir något positivt för personen som gör det svårare för 
individen att uppmärksamma riskerna och se de eventuella problemen. Vissa individer 
upplever även identitetsförändringar som kan göra att de känner sig som en helt annan 
människa när de tar tabletterna. Den blyge personen blir exempelvis framåt och 
utåtriktad. I och med detta identifierar sig exempelvis dessa individer som en person som 
behöver bensodiazepiner för att klara sin livsföring, de känner sig trygga och säkra med 
sina tabletter och vill inte förlora dessa (Larsson 1992). 
 
Författarna Folkesson och Sahlström (1995) kommer i sitt projekt fram till nedanstående 
slutsats, vad det gäller vilka individer som löper störst risk att bli beroende av 
bensodiazepiner: 
 
”Sammanfattningsvis säger oss forskningen i dagsläget att undergivna kvinnor i övre 
medelåldern och uppåt med ångest, oro, sömnsvårigheter, diffusa kroppsliga besvär, 
sociala problem som tidigare konsumerat bensodiazepiner och som bor i fel landsända 
och där möter fel läkare löper en särskild risk att bli långtidskonsumenter och beroende 
av bensodiazepiner.” 
      
  Citat Folkesson & Sahlström 1995  s19 
 
Författarna har tagit upp en rad riskfaktorer som de ansett vara av vikt, däribland 
regionala förhållanden, läkarens syn, kön, ålder, tidigare konsumtion och bristen på 
alternativa behandlingsresurser. De visar i sin undersökning att det finns stora variationer 
särskilt vad det gäller förskrivning i olika delar av landet samt att åsikterna om preparaten 
bland läkarna och tillgång till andra behandlingsmöjligheter spelar en stor roll för den 
hjälpen patienten får samt för den eventuella kontakten patienten får med 
bensodiazepiner och därmed även för riskerna att utveckla ett beroende. 
 
Trots att det i litteraturen tas upp olika riskgrupper för vem som kan ligga i riskzonen för 
att utveckla ett beroende är det viktigt att vara medveten om att man i förväg aldrig kan 
veta vem som i realiteten blir beroende. I princip kan all som får en förskrivning på 
bensodiazepiner utveckla ett beroende (SOU 1993:5).  
 
Det är följaktligen förenat med stora svårigheter att i förväg försöka att utröna vem som 
riskerar att utveckla ett beroende eller missbruk (Heilig 2004). Det man kan säga med 
största säkerhet är att vissa blir beroende av bensodiazepinpreparaten redan efter en 
mycket kort tid och andra först efter flera år eftersom bensodiazepiner har en känd och 
belagd potential som ett beroendeskapande läkemedel och därmed kan skapa ett beroende 
genom att den mänskliga organismen skapar sådana förändringar att man inte utan vidare 
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kan sluta tillföra medlet. Kroppen reagerar då exempelvis på detta med olika typer av 
abstinenssymtom, vilket tagits upp tidigare i uppsatsen. Det framgår även att risken för 
tillvänjning ökar ju längre tid man äter dessa preparat, likaså gäller detta angående dosens 
storlek, ju högre dos desto större risker föreligger (Albinsson & Westin 1994). 
Bensodiazepiner anses dock av läkare som mycket värdefulla hjälpmedel i vissa fall, trots 
att en behandling kan innebära stora risker för den enskilde individen. Det är viktigt att 
vara medveten om riskerna och att vara uppmärksam på hur dessa läkemedel påverkar 
individen (Thorberg 1993). 
 
6.4.1 Sammanfattning  
 
Det finns en rad teorier om att det finns personer som befinner sig i en riskgrupp vad det 
gäller att utveckla ett beroende. Det enda man med säkerhet kan säga är dock att 
bensodiazepiner är ett beroendeframkallande läkemedel och att ett användande av detta 
preparat kan medföra ett beroende. Man kan aldrig i förväg veta vem som i realiteten blir 
beroende, men det finns faktorer man bör ta i beaktande, då dessa kan innebära en ökad 
risk. 
 
6.5 Läkarens Roll och Ansvar  
 
Det är till läkaren som patienter med sömnbesvär, oro eller ångest vänder sig för att få 
hjälp med sina problem. Det är således läkaren som bedömer vilket hjälpbehov som 
föreligger och även tillsätter den hjälpen den hjälpen som behövs för att patienten skall 
undslippa sina besvär. Såväl för läkaren som för alla andra hjälpare så medför liknande 
bedömningar ett stort ansvar. Dels för att fatta besluten på goda grunder men också att se 
till att patienterna får den hjälp som är bäst avsedd för den typen av besvär som 
förekommer. När det handlar om psykiska tillstånd kan både fysiska och psykiska 
symtom föranleda behandling med bensodiazepiner. Det har riktats en hel del kritik mot 
läkarna avseende deras roll och ansvar. Emellertid har medvetenheten bland läkarna ökat 
i takt med att ny forskning görs på området (Nordlund 2004; Johansson 1992).  
 
6.5.1 Allmänläkare sköter de vardagliga sjukdomarna  
 
1991 svarade Bensodiazepiner för ca 90 % av Apoteksbolagets försäljning av lugnande 
medel och 70 % av sömnmedlen, 1997 hade siffrorna sjunkit till 87 % respektive 41 % 
(www.beroendemedicin.nu). De patienter som söker hjälp för ångest, sömnsvårigheter 
eller oro gör det i allmänhet i den offentliga vården, på den lokala vårdcentralen eller så 
vänder de sig till en privatläkare. Härmed kommer alltså patienten i kontakt med läkare 
och kan få bensodiazepiner förskrivet till sig, då läkaren anser att ett behov föreligger 
Detta innebär att majoriteten av de läkare som i den största utsträckning föreskriver 
medlen inte är specialister inom området utan ansvarar för de vardagliga sjukdomar som 
drabbar patienten (www.rfhl.se) 
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Ovanstående diagram (1) visar hur förskrivningen av bensodiazepiner såg ut november 
2005 (källa www. can.se). 
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Läkarens bedömning av problemen 
 
Läkarens uppgift är att hjälpa patienten med dennes problem. För att skapa en möjlighet 
för att på bästa sätt hjälpa patienten, måste läkaren göra en bedömning av de symtom som 
patienten uppvisar. Vid denna bedömning ställs läkaren inför en komplicerad och 
mångfacetterad situation som innebär ett stort ansvar. Bedömningen måste baseras på 
goda grunder vilka motiverar den typ av behandling som läkaren föreslår. Goda grunder 
skaffar man sig genom dels förvärvad kunskap men också genom att lyssna på patienten 
och i samråd komma fram till vad problemet handlar om. Om läkaren inte lyssnar till 
patienten utan istället tolkar och själv bestämmer vilket problemet är, behandlar de 
individen respektlös (Albinsson & Westin 1995). 
 
 Hjälpa patienten med ”rätt hjälp” 
  
När bedömningen är klar handlar det om att erbjuda patienten den hjälp som bäst 
motverkar de symtom som har uppkommit. Emellertid, bara för att det är läkaren som 
avgör så är det inte nödvändigt att det handlar om medicinsk hjälp. Det kan också handla 
om behovet av samtalskontakt. Viktigt att påpeka är också att det ena inte behöver 
utesluta det andra, utan en kombination av behandlingsformerna kan också medföra gott 
resultat I vissa fall kan behandling av något slag också helt uteslutas då patienten klarar 
av sina problem på egen hand efter besöket hos läkaren (Johansson 1992). Såhär 
uttrycker sig en av intervjupersonerna; 
 
”Förväntningarna ligger i botten och det är därför som de kommer hit. De hoppas på 
någon form av hjälp. Patienten vet inte alltid vilken sorts hjälp de vill ha mycket av 
samtalet går åt till att undersöka orsaken och se vad som passar bäst.” 
 
Vid behandling av psykiska problem är det angeläget att ta hänsyn till flera olika faktorer 
i behandlingsarbetet, såväl psykologiska, sociala som biologiska. De bakomliggande 
orsakerna till besvären är naturligtvis viktigast att först fastställa, något som dessvärre är 
behäftat med svårigheter. I vissa situationer kan det vara svårt att utreda vilka det är 
medan det i andra kan vara svårt att påverka dem med de resurser som finns tillgängliga. 
Ibland kan också den orsaksinriktade behandlingen bli alltför stor och ansträngande i 
förhållande till patientens upplevelser. I dessa fall får man inrikta sig på att i möjligaste 
mån lindra de besvär som uppkommit och en sådan behandling kan innehålla såväl 
psykologiska, sociala som farmakologiska inslag. De farmakologiska inslagen står 
läkaren själv för i och med förskrivning av läkemedel medan de sociala och psykologiska 
hänvisas till kuratorer eller psykologer. Ett flertal intervjupersoner menar att; 
 
”Vi distriktsläkare skall kunna sköta det normala livets sjukdomar och dit hör en livskris. 
Att hänvisa till psykiatrin är inte alltid nödvändigt, man kan sköta det själv. Men när det 
gäller de här gränsfallen då är det jättebra med kuratorn.” 
 
Ytterligare ett alternativ till en behandling med bensodiazepiner är enligt de 
distriktsläkare vi intervjuat de antidepressiva läkemedlen som finns. I vissa fall används 
bensodiazepinerna som ett komplement i början av en behandling med antidepressiva 
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läkemedel. Detta då bensodiazepinerna är snabbverkande i motsats till den sistnämnda 
gruppen. I takt med att de antidepressiva tabletterna börjar verka trappas 
bensodiazepinerna sedan ut (Johansson 92). En av de intervjuade säger att; 
 
”Visst finns det alternativ, men bensodiazepiner är snabbverkande. Antidepressiva 
läkemedel får man vänta lite mer på. Ibland har man de parallellt. I övrigt är det samtal, 
medvetandegöra, kontakt med hjälp och stöd. Acceptera att man mår dåligt.”   
 
En annan intervjuperson menar att; 
“Antidepressiva läkemedel går alltid före bensodiazepiner, vilka jag inte föreskriver så 
mycket. Jag har själv samtal med patienterna annars hänvisar jag till psykolog.  
 
En tredje uttrycker sig såsom att; 
 
”Sjukskrivning kan också förekomma. Ibland hänvisar jag till psykiatrin, men inte ofta. 
Vi har också två kuratorer här i xxxxxxxx som jag kan hänvisa till för samtal.”  
 
När läkaren anser att bensodiazepiner motsvarar en god behandling är det viktigt att 
läkaren iakttar de risker som finns med preparaten och väger de mot de fördelar som 
finns (Roos 1985:14). Riskerna med preparaten är, som det har presenterats tidigare, att 
de är beroendeframkallande och kan få negativa fysiska effekter genom abstinens, 
toleransökning och rebound samt medföra ett psykiskt beroende. Dessa påföljder måste 
observeras och beaktas för att inte onödig förskrivning skall utföras vilket kan bidra till 
att en patient kan hamna i ett beroende eller ett missbruk. Genom att 
 

• Undvika överförskrivning 
• Undvika riskgrupperna 
• Kontrollera behandlingsalternativen 
• Undvika att använda fler än ett preparat till samma patient  
• Göra en uppföljning av förskrivningen 
•  Vara noggrann med diagnos i journalen 
• remittera vidare till psykiatriker för medbedömning eller övertagande då längre 

vårdbehov krävs 
 
kan detta undvikas (Strömstedt 1998:35). Det är viktigt att bensodiazepiner aldrig 
används i stället för andra insatser som kan hjälpa patienten att finna ett sätt att lösa sina 
problem på och lära sig hantera ångesten (Ottoson 1991:28). 
 
Icke desto mindre får respekten och restriktiviteten bidra till att patienter som absolut 
behöver bensodiazepiner blir utan. Detta gäller främst patienter med allvarlig ångest där 
andra alternativ inte fungerar lika bra, utan där medlen i huvudsak fungerar positivt för 
patienten på olika sätt (Heilig 1998:35). Regelbunden, varaktighet och välskött 
bensodiazepinbehandling kan hjälpa patienten att befrias från ett besvärligt socialt 
handikapp, svåra kval och sjukpension (Strömstedt 1998:35). Exakt vad som skulle hända 
med dessa patienter, förutom att de skulle bli mycket sämre, är oklart men det kan utgöra 
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en risk för att patienten inleder alkoholism, lever ett liv präglat av olika fobier eller i 
värsta fall begå självmord (Allgulander 1987:41). 
 
När läkemedel inte skrivs ut i den utsträckning som behovet påkallar benämns detta som 
underförskrivning. Redan 1987 skriver Christer Allgulander i läkartidningen nr 41 om 
förekomsten av underförskrivningen av bensodiazepiner p.g.a. rädslan och respekten för 
medlen. I sin artikel skriver han om läkare som hade börjat avbryta sina pågående 
behandlingar för att undvika att hamna på den så kallade ”svarta listan”. Likaså uppgav 
han att det också fanns läkare som har ändrat förpackningsstorlek och doseringsperioder, 
trots att de aldrig tidigare har varit straffade för någon felbehandling. Läkarkritikerna 
menar att detta visar på att det har uppkommit ett ökat intresse av att utöva egen tillsyn 
över den egna förskrivningen, så kallad terapeutisk självrannsakan (Nilsson 1989) 
 
Emellertid kan läkarna hamna i ett etiskt trångmål då densamma dels skall informera om 
risker för beroende vid bruk av medlen samtidigt som de dels till patienter, vilka är i 
behov av lugnande eller sömngivande medel, skall hjälpa patienten att skapa ett 
förtroende för dem (Westerholm 1994:21). 
 
Ökad medvetenhet bland läkarna 
 
Det har bland läkarna skett en ökad medvetenhet. Forskningens utveckling och 
myndigheternas uppmärksammande och lagstiftande går att se som anledningar till detta.  

Som det nämndes i historiken så fick medlen när de introducerades på 1960-talet en 
enorm genomslagkraft och tilltro bland läkare (Heilig 2004). Trots att det påpekades att 
medlen hade risker så togs det väldigt liten hänsyn till detta till en början. Detta visar sig 
när man ser närmare på förskrivningarna. I Boston 1973 hade 30 % av alla patienter 
förskrivits diazepam och 32 % flurazepam (preparat som tillhör gruppen bensodiazepiner, 
detta preparat används dock inte i Sverige). Detta indikerar att det fanns ett stort antal 
symtom som kunde ligga till grund för förskrivningen och uppgifter om 
korttidsbehandlingen visar på att medlen användes till alltifrån tandvärk till diverse 
mindre operationer. Elwin 1997). 

 
Emellertid väcker universalmedel så småningom skepsis och ett stort antal godkända 
symtom bidrar inte till att meritera ett läkemedel, snarare tvärtom (Ibid.). Dessbättre har 
det efterhand uppkommit en diskussion angående beroendeproblematiken bland läkarna 
(Westerholm 1994:21). Forskningen inom området har också med tiden iakttagits och 
respekterats i större utsträckning vilket har kommit att påverka förskrivningen. Bland 
läkarna finns det numera en större medvetenhet och kunskap om de risker som finns med 
preparaten. Dessutom har forskningsresultaten spritt sig till den allmänna debatten och 
därmed skapat en större medvetenhet även där. Bland allmänheten har det emellertid 
överlag utvecklats en negativ inställning till psykofarmaka (Allgulander 1987:41). Detta 
har i sin tur medfört att uppmärksamheten har riktats mot läkarna och även bland läkarna 
har det uppkommit diskussioner kring fördelar och nackdelar. 
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Uppmärksammat av myndigheter och i lagstiftning  
 
Innan nya läkemedel marknadsförs i Sverige genomgår de stränga kontroller som bl.a.   
innebär ansökan om registrering samt bedömning av effekter och biverkningar, detta för 
att kunna utreda hur riskerna står mot nyttan med läkemedlet. Även efter registrering 
utövar Socialstyrelsen tillsyn över läkemedlen i och med uppföljningar av förskrivning 
och användning. Dessutom skall läkare rapportera allvarliga biverkningar till 
Socialstyrelsen. Denna kontroll skall medföra att mot det läkemedel som inte motsvarar 
kraven skall kunna vidtas åtgärder. Vad avser psykofarmaka kan det leda till 
narkotikaklassning och i de allvarligaste fallen kan det leda till en indragning (Nilsson 
1989). 
 
Berörda myndigheter har gjort insatser för att minska risken med läkemedelsberoende 
genom att informera olika berörda parter såsom förskrivare, patienter men även media 
och allmänhet (Westerholm 1994:21, Thorberg 1993). Socialstyrelsen, som är ansvarig 
för tillsynen av psykofarmaka har utfärdat Allmänna Råd (1990:7) samt att Statens 
Offentliga Utredningar (SOU) också har inriktat sig på området och publicerat ex 
 

• läkemedel och hälsa (SOU 1987:20) 
• SOU (1991:63) 
• SOU (1993:5) 

 
Dessutom blev Folkhälsoinstitutet 1 juni, 1992 tilldelat ett program från Programutskottet 
för alkohol- och drogfrågor som påpekar uppfattningen om att bensodiazepiner utgör ett 
folkhälsoproblem och pekar på konsumtionsmönster och skaderisker (SOU 1993:5 s.31). 
 

• Undvik att skriva ut bensodiazepinpreperat vid de första läkarbesöken. Avvakta 
effekten av psykoterapeutiska kontakten. 

• Undvik rutinmässig användning av sömnmedel i sluten sjukvård. 
• Förbehåll behandlingen åt svåra fall där stöd och rådgivning inte räcker. 
• Ge om möjligt enbart nattdos för att undvika trötthet och nedsatt 

reaktionsförmåga under dagen.  
• Lägg fast en maximal dygnsdos. 
• Lägg fast en maximal behandlingstid. 
• Dosera flexibelt. 
• Använd medicineringen för att vinna terräng i kampen mot ångest; kombinera 

med andra åtgärder som fobiträning, avslappning eller sociala insatser. 
• Sätt ut medicinen successivt för att minska abstinensbesvären. 
• Om långvarig medicinering är ofrånkomlig bör läkaren samråda med en 

psykiatriker och åtminstone en gång om året ompröva medlet. 
 

Socialstyrelsens riktlinjer 
 
Läkemedelslagen (1992:859) är också ett led i tillsynen över läkarna som medverkar till 
att tydliggöra de krav som ställs avseende information och samråd med patienten vi 
förskrivning.  
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”Sådan information om läkemedel som har särskild betydelse för att förebygga skada 
eller för att främja ändamålsenlig användning av läkemedel skall lämnas skriftligen när 
ett läkemedel tillhandahålls konsumenten.” Läkemedelslagen 1992:859 21§ 
 
”Den som förordnar eller lämnar ut läkemedel skall särskilt iaktta kraven på upplysning 
till och samråd med patienten eller företrädare för denne.” Läkemedelslagen 1992:859 22§ 
 
Andra sätt som läkemedlen har uppmärksammats på är dels genom särskilda 
receptblanketter som skall användas vid förskrivningen samt genom märkningen med den 
röda triangeln av preparaten vilket indikerar en varning för både läkaren och patienten. 
Dessutom så har beroendeproblematiken uppmärksammats i utbildningen för läkare och 
sjuksköterskor i större utsträckning under senare år samt att det även anordnas utbildning 
för läkare med specialistkompetens (Westerholm1994:21). 
 
Till patienternas fördel har det också bildats patientorganisationer såsom Riksförbundet 
för Hjälp åt Läkemedelsberoende, RFHL som bildades 1965 och institut för 
läkemedelsberoende, KILEN som startade 1990. RFHL är numera omdöpt till 
Riksförbundet för narkotika- och läkemedelsberoende och arbetar nu enbart med sociala 
problem och narkotika. KILEN arbetar med råd, stöd och kunskapsspridning rörande 
läkemedel, biverkningar och beroende. 
 
Utsikten är medvetna läkare 
 
Medvetenhet och kunskap kring lågdosberoendet har sannolikt bidragit till att beroendet 
av bensodiazepiner har uppmärksammats i större utsträckning (Borg 1986:5). De 
riktlinjer som finns utformade kring medlen uppmanar till försiktighet och restriktivitet 
både pga. de är beroendeframkallande och narkotikaklassade men också för att 
forskningen har visat på att endast begränsad förbrukning av medlen ger den bästa 
effekten vi sömnlöshet i många fall (läkemedelsboken 03/04; Thorberg 1993) 
 
Förhoppningen med de riktlinjer som har utfärdats avseende förskrivningen är att fler 
läkare skall följa dem och därmed också bidra till att förskrivningen inom primärvården 
kommer att minska i antal samt att de förskrivningar som utfärdats blir mer adekvata. I 
förlängningen skulle läkemedlen således i större utsträckning innebära ett komplement 
till andra insatser när dessa inte är tillräckliga samt även bidra till att risken för utveckling 
av beroende minskar (Johansson 1992) 
 
De distriktsläkare vi har kommit i kontakt med har alla uppgivit att det inom läkarkåren 
idag iakttas en större försiktighet vid förskrivning och att de är väl medvetna om de 
riktlinjer som har utfärdats. Två olika intervjupersoner säger såhär; 
 
”Vid behovsmedicinering är det en alldeles ypperlig medicin, däremot vid ständigt 
behandling av ångest med bensodiazepiner är det lätt att hamna i ett beroende. ” 

     



 35

”Jag är väl medveten om riskerna och är sträng vad gäller bensodiazepiner. Jag har 
många diskussioner med mina patienter om detta.” 

     
Kritik riktad mot läkare 
 
Det har framförts en hel del kritik mot läkare inom olika områden. Främst kommer 
kritiken från dem som behandlar eller på annat sätt är aktiva i diskussionen kring 
beroendeproblematiken med bensodiazepiner, men även inom läkarkåren riktas det kritik 
mot varandra. Det är läkaren som anses som den mest ansvarsfulla för om en patient 
ingår i ett beroende eftersom det är de som står för förskrivningen och insättningen av 
medlet. Det är läkarna som har kunskaperna kring effekter och verkan. (Nordlund 2004). 
Dessutom ligger det på läkaren att med jämna mellanrum kontrollera att behovet 
fortfarande föreligger och om det inte gör det, ansvara för att medlen sätts ut (Se 
Socialstyrelsen Riktlinjer). 
 
Avseende graden av bedömningskriterier vid bensodiazepinförskrivning har utsatts för 
kritik. Den oro eller de sömnsvårigheter som har utvecklats är inte alltid av den grad att 
de behöver medicineras. Symtomen kanske hör samman med de ordinära livsproblem 
som uppkommer i livet och som bara för att de inte alltid är så bra för patienten, betraktas 
de som en sjukdom som behöver medicineras (KILEN m.fl. 1997a). En del av 
förskrivningen blir således omotiverad och oriktigt och kan bidra till mer eller mindre 
dolda lågdosberoenden (Strömstedt 1998:35). 
 
 
När bedömningskriterier inte är tillräckliga kan detta ha ett samband med så kallad 
överförskrivning. Med överförskrivning, eller slentrianförskrivning som man också 
benämner det, innebär upprepad urskillningslös medicinering. Läkaren tar således inte 
tillräckligt hänsyn till patienten problem utan bedömer att behovet fortfarande föreligger. 
Dessa förhållande kan främst förekomma bland äldre patienter där svår oro har föranlett 
förskrivningen, men ej ifrågasatts efter hand. Orsaken till detta kan vara att det sker täta 
läkarbyten för patienten och där läkaren då följer de tidigare ordinationer (Lidbeck 1987: 
84). 
 
De korta behandlingstiderna som läkaren kan erbjuda kan också vara orsak till de dåligt 
underbyggda behandlingskriterierna. Jäktade läkare har svårigheter att ställa en diagnos 
och erbjuda rätt hjälpbehov till patienten. Det förefaller vara en enklare utväg och 
dessutom en möjlighet att vinna tid att erbjuda en medicin mot de problem som patienten 
presenterar. På så sätt behöver densamma inte inleda en tidsödande, ingående 
undersökning för att finna orsaken till patientens problem. Istället kan de tillmötesgå 
patienten med snabb och effektiv hjälp genom att skriva ut ett läkemedel. Eftersom det 
föreligger svårigheter kring att fastställa psykiska problem, eftersom de kan yttra sig 
fysiska åkommor, kan detta få till följd att sådana feldiagnoser ställs och överförskrivning 
sker (Dencker & Dencker 1999). 
 
Stor kritik har slutligen också riktats mot att informationen kring läkemedlen är för dålig, 
något som också det flertalet av de patientberättelser vi har läst visar på (Nilsson 1989). 
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Patienterna uppger att de inte har fått information om de beroendeframkallande 
egenskaperna och de biverkningar som finns (KILEN 1997b). Emellertid så visar sig en 
studie av den aktuella patientinformation som förmedlas från Apoteket att dessa uppgifter 
framgår (Apotekets Läkemedelsinformation). Dock har vi ingen kunskap kring hur länge 
sådan patientinformation har förmedlats från Apoteket. 
 
 Läkarens förmåga att klara av livskriser har också ifrågasatts. De menar att 
läkarutbildningen tillför föga till förmågan att bemöta svåra kriser. Dessutom är läkarna 
verksamma inom en arbetskår där ett gott renommé är viktigt och vilket grundas på 
förmågan att inte begå misstag. Det lättaste sättet att behandla ångest blir således att ge 
patienten bensodiazepiner och på så sätt lösa problemet på egen hand (Nilsson 1989). 
 
Läkaren har således inte en lätt situation och utsätts för en hel del kritik. Emellertid är det 
viktigt att komma ihåg att patienten också har ett ansvar. Graden av detta kan väl 
diskuteras, men det förekommer också att det är patienten som aktualiserar 
bensodiazepinmedicineringen och kan vara nog så bestämda i sina åsikter. Därmed är det 
orättvist att lägga hela ansvaret på de förskrivande läkarna (Nilsson 1989).   
 
6.5.2 Sammanfattning 
 
Läkarna har en roll och ett ansvar mot de patienter som de träffar som inbegriper att göra 
rätt bedömning av problemen för att sedan erbjuda patienten rätt hjälp. Denna hjälp 
behöver emellertid inte alltid vara av medicinsk art utan det kan också handla om 
samtalskontakt eller i vissa fall bådadera. För vissa patienter behövs det inte någon 
behandling utan samtalet med läkaren kan för dem vara hjälp nog. Det är också viktigt för 
läkarna att vara medvetna om de alternativa behandlingssätt som finns. Numera finns det 
en ökad medvetenhet bland läkarna vilket kan förklaras ur den ökade uppmärksamheten 
som myndigheter har riktat mot dem och den lagstiftning som därmed har följt. 
Emellertid riktas det fortfarande kritik mot läkarna och deras förfarande vid 
förskrivningen. 
 
6.6 Aspekter på kvinnors bruk  
 
Vid aktuella jämförelser mellan män respektive kvinnors användande av psykofarmaka 
visar ett flertal studier att kvinnor förbrukar nästan dubbelt så mycket som män 
(Johannson 1998). Åldersmässigt är kvinnorna i medelåldern eller i övre medelåldern. 
Över huvudtaget så förbrukar kvinnor en större andel läkemedel än män (Apoteksbolaget 
2005). Hur det kommer sig att det förhåller sig på det sättet, finns det olika aspekter på, 
både sociologiska och fakta baserade. 
 
6.6.1 Olika perspektiv och teorier 
 
Det finns ett flertal teoretiska inriktningar inom den moderna kvinnovetenskapliga 
forskningen med basen i olika vetenskapliga discipliner och/eller filosofiska, sociologiska 
och politiska. Nedan följer en presentation av tre olika sociologiska teorier som har 
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använts för att se närmre på problematiken kring kvinnors större andel av förbrukning av 
psykofarmaka än män (Milton 1994) 
 

• Det funktionalistiska synsättet presenterar olika hypoteser som är kopplade till de 
olika könsrollerna. Innebörden av dessa generellt att kvinnor på ett annat sätt än 
män tillåts visa sina känslor vilket medför att symtomen upplevs annorlunda. Den 
högre andelen psykofarmakabruk förklaras med att läkarens reaktion på detta blir 
att skriva ut psykofarmaka. 

• Strukturell ojämlikhet, samhället är ojämlikt och vissa grupper innehar svårigheter 
att påverka sin situation. Kvinnorna ses som dominerade av männen och kvinnors 
psykofarmakabruk kan ses som en dold kontroll för att de ska anpassa sig till den 
traditionella kvinnorollen. 

• Social konstruktionism, betoningen ligger på hur omgivningen uppfattar och 
definierar individens psykiska besvär. Skildrar också massmedias bild av hur 
psykofarmakaberoende har skapats.  

 
Utav dessa tre olika exempel på teorier som har studerat problematiken kring varför 
kvinnor står för en större förbrukning än män, har det funktionalistiska synsättet 
dominerat forskningen. Inte desto mindre ger alla de tre sociologiska teorier som 
presenterats ett synsätt som är betydande för förståelsen kring problematiken (Järvinen & 
Rosenqvist 1991). Därför kommer alla tre teorierna diskuteras för att skapa en ökad 
förståelse för problematiken. 
 
 
Funktionalistisk teori     
 
Inom den funktionalistiska teorin vilket är kopplad till könsrollstänkande och de olikheter 
som finns mellan könen har den s.k. förenlighetshypotesen lagts fram som menar att den 
kvinnliga könsrollen är överensstämmande med antagandet av en sjuk roll. Det centrala 
argumentet är att det förekommer skillnader i könsrollerna vilket medför att den 
kvinnliga rollen utmärks av känslomässighet och den manliga rollen kännetecknas av det 
återhållsamhet. Kvinnor tillåts att visa känslor på ett accepterat sätt i samhället vilket 
också medför att de kan uppleva symtom på ett annorlunda sätt än män. Dessutom 
förmodas kvinnor tidsmässigt ha större möjlighet att vara sjuka och därmed också större 
benägenhet att tillägna sig sjukrollen. Denna uppfattning har bidragit till att förklara den 
högre andelen psykofarmakabruk bland kvinnor med att den känslomässiga framtoningen 
medför att läkarna svarar med att skriva ut psykofarmaka till dem (Järvinen & Rosenqvist 
1991)  
 
Ur ovanstående hypotes går det således att tolka att det anses mer legitimt för kvinnor än 
för män att söka hjälp för problem av känslomässighet slag. För män är det ett 
svaghetstecken att vara i behov av att gå till läkare för att de har nervproblem. För att 
undkomma detta har det förklarats med en annan hypotes, substitutionshypotesen, att när 
en människa tillfälligt eller permanent lider av ett psykiskt problem så använder denne 
sig av olika metoder för att döva sina problem. Det finns två olika sorters 
anpassningsbeteenden där det ena är självmedicinering i form av bruk av alkohol och det 
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andra är bruk av psykofarmaka som en läkare har förskrivit (Trulsson 2003). Männen 
bedövar sig således med alkohol medan kvinnorna använder psykofarmaka istället för att 
”själmedicinera” de psykiska problem och besvär som uppkommer hos individen 
(Järvinen & Rosenqvist 1991). Det är accepterat för kvinnor att erkänna och visa känslor 
av rädsla, sorg och ömhet. För män är det tvärtom och de förväntas inte alls visa den 
typen av känslor (Trulsson 2003). 
 
Detta ensidiga könsrollinriktade tankesätt har naturligtvis kritiserats av flera orsaker. Den 
största kritiken som har framförts mot att den funktionalistiska teorin, om den dras till sin 
spets, är att den kan tolkas som att könsrollen föranleder till ett psykofarmakabruk, vilket 
sedan ses som synonymt med det beteende som könsrollen innefattar. Emellertid klargör 
inte teorin vare sig hur eller varför olika könsroller har uppstått. Istället förstås de olika 
könsrollerna både som givna och som ändamålsenliga för att kärnfamiljen i det moderna 
samhället skall fungera. Uppfattningen om att kvinnor har mer tid att vara sjuk visar på 
en uppfattning om att kvinnans hemarbete uppfattas som en fritidssysselsättning i stället 
för ett vanligt arbete (Järvinen & Rosenqvist 1991). 
 
Strukturell ojämlikhet   
 
Detta synsätt inom sociologin utgår ifrån att det finns sociala skillnader i samhället, men 
de är inte enbart av positivt slag. Istället kan dessa leda till att det finns grupper som har 
lägre status och därmed också få möjligheter att göra något åt sitt tillstånd. Den 
traditionella kvinnorollen har beskrivits i sådana ordalag (Hilte 1996).   
 
I forskningen kring psykofarmakabruket är patriarkteorin utgångspunkten och arbeten 
med en tydlig feministisk tolkning av bruket har lagts fram. Dessa menar att bruket av 
psykofarmaka bland kvinnor medför en osynlig kontroll av kvinnor eftersom bruket 
vägleder dem till anpassning till den traditionella kvinnorollen (Järvinen & Rosenqvist 
1991). Enligt den är det accepterat för kvinnor att leva ut sina känslor, men inte om de är 
av negativ art. Att inneha aggressiva känslor för en kvinna är näst intill förbjudet. Istället 
skall de i stor utsträckning förstå och beakta andras känslor även om de är negativa 
eftersom det inte anses moderligt (Trulsson 2003). 
 
En forskare vid namn Koumjian menar att när förskrivning görs av dessa och kvinnor 
använder dem, så fungerar det som ett sätt att omdefiniera social problem till medicinska 
problem, vilket medför särskilda sociala effekter. Han menar att det antal människor som 
går till läkaren för sociala problem såsom att de känner sig övergivna eller har problem i 
äktenskap och då blir behandlade för de symtom som detta ger upphov till t ex oro, 
ångest och sömnbesvär, blir fler. Poängen är, menar han, att om det bortses från att det 
finns ett samband mellan det sociala och lidandet, minskas möjligheterna till utveckling. 
Andra forskningsresultat visar dock att förskrivningen av dessa medel både kan medföra 
social kontroll, men att detta inte sker i all fall (Larsson 1992). 
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Social konstruktivism     
 
Teorin har en syn på sjukdom och psykiska problem som föränderliga och 
samhällsdefinierade företeelser. Betoningen ligger på hur de symtom som uppvisas 
uppfattas och preciseras av omvärlden och riktar mindre uppmärksamhet mot själva 
symtomen (Järvinen & Rosenqvist 1991). 
 
Inom psykofarmakaforskningen har några forskare från Storbritannien utfört studier kring 
vilken social och symbolisk betydelse som brukaren ger psykofarmaka och vilket 
samband det finns med långvarigt bruk av medlen. Dessutom har teorin använts vid 
studier av den skildring som massmedia gör av psykofarmakakonsumtion. 
Utgångspunkten i dessa studier är att den medicinska kunskapen står för ett resonemang. 
Detta medför att det är viktigt att utvärdera vem som fastställer den medicinska 
kunskapen och hur den fastställs. Media förmodas utgöra en betydande roll i 
genererandet av denna kunskap även formandet att förhållningssätten till psykofarmaka 
(Ibid.). 
 
Det har gjorts två typer av studier av massmedia, en där reklam för psykofarmaka i 
tidskrifter för läkare har studerats och en annan där studien har inriktat sig på hur media 
har bidragit till skapandet av samhällets attityd till medlen (Ibid). Den förstnämnda 
studien konstaterades att den på 1970-talet av media skapade typiska konsumenten var en 
kvinna i en stereotyp kvinnoroll och livssituation. Forskarna menade att denna bild 
bidrog till att forma negativa eller patologiserande attityder gentemot kvinnor. Efter 
reklamen av hemmafruar övergick det senare till att skildra kvinnor med en yrkesidentitet 
som lärare eller sekreterare, men fortsatte ändå att framställa kvinnorna enligt den 
traditionella kvinnorollen (Milton 1994). 
 
Den andra studien kring media och psykofarmaka visar att media har haft en väsentlig del 
i berättigandet av psykofarmaka som ett beroendeframkallande läkemedel och som ett 
socialt problem, det synsätt som media har bidragit till att skapa blir ett socialt faktum 
som parallellt definieras av och avspeglas i den sociala verkligheten. Media har således 
lyckats skapa en allmän opinion kring denna fråga vilket har ifrågasatts läkarnas 
auktoritet och deras position inom vården. Denna typ av studie har emellertid inte beaktat 
att majoriteten av brukare är kvinnor (Ibid.). 
 
6.6.2 Faktabaserade aspekter 
 
Psykiska symtom, såväl ångest som depression, förekommer oftare hos kvinnor än hos 
män. Enligt den svenska Lundbystudien är risken för att insjukna i någon typ av 
ångestsyndrom före 60 års ålder omkring 20 procent för kvinnor och 10 procent för män. 
Emellertid utgör ångestsymtom endast en liten del av de diagnoser som föranleder 
bensodiazepinförskrivning, vilket medför att det inte kan ses som en tillfredställande 
motivering av könsskillnaderna (Johansson 1998). 
 
Kvinnor har kontakt med läkare i större grad än män, vilket också är ett villkor för 
förskrivningen skall äga rum. Orsaken till detta har menats går att finna i att kvinnor tar 
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på sig ett stort ansvar för att familj och släkt skall må bra och därmed kommer i kontakt 
med vården, men också p.g.a. att kvinnor på ett naturligt sätt oftare kommer i kontakt 
med sjukvården i och med gynekologiska kontroller, gradvitet etc. Dessutom förekommer 
det oftare att kvinnor tar kontakt med läkaren redan i ett tidigt stadium då de känner 
besvär och dessutom är de mer vänligt inställda till att äta läkemedel än män (Ibid.). 
 
Något som naturligtvis också är av betydelse är det faktum att kvinnor lever längre än 
män. De kommer på så sätt i kontakt med sjukvården under längre tid. Statistiken visar 
också att de flesta förskrivningar sker till kvinnor i medelåldern och övre medelåldern 
(Milton 1994). Trots att kvinnorna lever längre så menar man att det emellertid 
förekommer en s.k. könsparadox vilket innebär att män dör yngre medan kvinnor är mer 
sjukliga. Således verkar det finnas starka paralleller mellan kroppsliga åkommor och 
användandet av bensodiazepiner (Johansson 1998). 
 
6.6.3 Sammanfattning  
 
Det finns ingen direkt förklaring till hur det kommer sig att det är fler kvinnor än män 
som får bensodiazepiner föreskrivet till sig. För att komma i närheten av en förklaring har 
vi studerat tre olika sociologiska teorier men även sett till faktabaserat material. Teorierna 
menar dels att den kvinnliga könsrollen kan ses som förklaring till psykofarmakabruket, 
dels att bruket kan ses som en dold kontroll av kvinnor genom att få dem att anpassa sig 
till den traditionella kvinnorollen och slutligen medias betydelse för skapandet av 
samhällsattityden till psykofarmaka samt medias utformning av psykofarmakareklamen 
där kvinnor står i förgrunden. De faktabaserade uppgifterna visar dels på att förekomsten 
av symtomen ångest, oro och sömnsvårigheter är mer hos kvinnor men också att kvinnor 
oftare kommer kontakt med läkare och nämner även den s.k. könsparadoxen. 
 
 
7 Teoretisk Problematisering 
 
Vi finner överlag stora likheter mellan den litteraturen som använts i bakgrunden och 
informationen från våra respektive informanter. I de frågor där det förekommer 
åsiktsskillnader mellan läkarna, har detta framgått för att förtydliga skillnaden i deras 
infallsvinklar. Att sådana divergenser förekommer ser vi inte som något osannolikt just 
med tanke på att de har olika infallsvinklar vad det gäller kön. Emellertid ligger deras 
gemensamma intresse i att vara till hjälp för patienten.  
 
Efter den löpande analysen där vi har varvat primärdata och sekundärdata, följer här en 
sammanställning av de slutsatser som vi har kommit fram till gällande nyttan och 
riskerna med förskrivningen av bensodiazepiner för patienten. Slutsatserna grundar sig på 
de data som har presenterats i uppsatsen. 
 

• Bland de läkare som vi har kommit i kontakt med finns en stor medvetenhet om 
eventuella risker med bensodiazepinbehandling samt att de är restriktiva med sin 
förskrivning. Den bild som har framkommit ur litteraturen visar också på att det 
föreligger på detta viset inom läkargruppen som helhet. 
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• Det är viktigt att inte förskriva bensodiazepiner så fort patienten uppvisar symtom 
som oro, ångest och/eller sömnsvårigheter. Det finns andra behandlingsalternativ 
som också bör beaktas. Nyttan och riskerna med de olika behandlingarna är det 
som skall avgöra vilket behandlingsalternativ som är bäst lämpat för patienten. 

• Samtalet mellan läkaren och patienten är viktigt för att utreda de bakomliggande 
orsakerna och därmed kunna erbjuda lämplig behandling. 

• Bensodiazepiner är ett läkemedel som kan vara till hjälp för patienten. 
• Bensodiazepiner kan ge upphov till en rad biverkningar, däribland ett 

läkemedelsberoende. 
• Det går aldrig att i förväg med säkerhet förutse vem som blir beroende. Emellertid 

finns det riskfaktorer som särskilt bör beaktas. 
• Enligt de läkare vi varit i kontakt med finns det inget som talar för att de skriver 

ut mer bensodiazepiner till kvinnor, trots detta är kvinnor överrepresenterade. 
• Orsaken till att kvinnor är överrepresenterade vad gäller förskrivningen av 

bensodiazepiner kan enligt litteraturen och läkarna vi varit i kontakt med bero på 
att kvinnor i större utsträckning än män söker hjälp inom vården. 

 
8 Diskussion  
 
Vi har i vår uppsats behandlat ett ämne som har berörts lite under kursen drogkunskap 
och beroendelära. Därför fann vi ett intresse i att fördjupa våra kunskaper inom detta 
område. Den litteratur och de intervjuer som vi har gjort har hos oss tagit fram en ökad 
förståelse och insikt i problematiken, vilket vi har funnit vara mycket givande. 
 
Vi stötte under vår resa på en del otrevliga överraskningar vilket medförde att vi fick 
ändra lite på vår uppsats, ett exempel på detta var när samtliga intervjupersoner cirka tio 
dagar innan utsatt tid som vi hade bestämt avböjde på grund av tidsbrist. Detta innebar att 
vi fick leta rätt på nya intervjupersoner vilket kan ha medfört att resultatet inte blev som 
vi önskat. En annan incident var på sista intervjun, efter att ha provat så inspelningen var 
hörbar intervjuade vi läkaren för att när vi sedan skulle renskriva upptäcka att det inte 
gick att höra vad han sagt. 
 
8.1 Metoddiskussion 

 
Ett alternativ till vald metod skulle kunna vara att intervjua ytterligare personer för att 
även få deras perspektiv. Exempel på sådana personer kan vara ytterligare representanter 
från läkarkåren och de olika inrättningar samt arbetsområden som dessa arbetar efter t ex 
läkare inom psykiatrin. Vidare skulle vi ha kunnat ta kontakt med fler personer och även 
organisationer som arbetar med stöd och hjälp åt läkemedelsberoende. En undersökning 
med fler perspektiv än det valda hade kanske förbättrat undersökningen, men detta hade 
varit ett väldigt tidskrävande arbete. Vi anser emellertid att vi inte haft denna tid samt att 
vi tror oss täcka de nödvändiga perspektiven.  

 
Vi skulle även ha kunnat välja att koncentrera oss på grupper av patienter som själva 
kommit i kontakt med bensodiazepiner och därmed personligen upplevt dess nytta och 
eller dess risker. Vi anser oss dock inte ha den tiden till vårt förfogande som vi behöver 
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för att komma i kontakt med denna grupp samt att sedan kunna behandla den information 
de eventuellt skulle ge oss på ett tillfredställande sätt, också det faktum att vi inte tilläts 
intervjua klienter gjorde att detta val föll bort. Vi kom vidare fram till att syftet med vår 
uppsats bättre uppfylls av vårt valda tillvägagångssätt. 

 
Då vi framförallt grundligt vill sätta oss in i varje intervjuad persons uppfattning om den 
belysta situationen anser vi vidare att en kvantitativ undersökning med exempelvis 
enkäter inte skulle kunna ha uppfyllt vårt syfte på ett tillfredställande sätt. Detta trots att 
en kvantitativ undersökning med enkäter ger säkrare svar på enskilda frågeställningar, då 
dessa normalt innebär fler svarande. En enkät kräver vidare klara och precisa frågor 
medan vi har försökt eftersträva följdfrågor, vilket leder till ett annat djup i 
undersökningen (Bryman 2002). Vi är ute efter en helhetsbild av nyttan och riskerna med 
förskrivningen av bensodiazepiner, istället för enskilda variablers separata betydelser. 
Givetvis kan man gå till väga på flera sätt, men det är kring dessa vi har resonerat vid 
utformningen av vår metod  
 
Ett annat problem som vi inte hade räknat med var av litterär art, det visade sig ganska 
snabbt att det fanns en nästan obefintlig mäng artiklar och böcker som behandlade vårt 
problem efter 2000. Den mesta litteraturen var från mellan åren1985 och 1995, bara ett 
fåtal böcker har behandlat detta ämne efter år 2000. Bara för att ta ett exempel när det 
gäller allmänna riktlinjer från Socialstyrelsen så är denna rapport från 1993, den anses 
fortfarande som aktuell och skall vara en guide för läkare trots att den är tretton år 
gammal. 
 
Läkarnas trovärdighet är också något vi funderat på under resans gång. Vi blev 
fundersamma när vi ställde intervjumaterialet mot litteraturen, detta eftersom den i det 
närmaste var identisk med vad författare och forskare rekommenderar när det gäller 
förskrivning av beroendeframkallande preparat. En av läkarna sa själv ”Jag hoppas jag 
lever som jag lär” vilket kanske talar för att denna person bara sa det vi ville höra. Vad 
som talar emot allmänläkarna i detta avseende är apoteksbolagets statistik som förvisso 
visar en minskning de senaste tjugo åren men denna minskning är i stort sett marginell. 
Vi upplever det som att detta ämne fortfarande är väldigt känsligt, även fast det knappt 
nämns i media eller press. Kanske var det därför vi hade problem med att skaffa 
intervjupersoner till vår undersökning. 
 
8.2 Resultatdiskussion 
 
Området har som sagt skapat många intressanta diskussioner, både mellan oss författare 
och under våra intervjuer. Det centrala i uppsatsen har varit studera nyttan kontra 
riskerna, effekterna av preparaten samt förskrivningen av bensodiazepiner. Utifrån detta 
har det väckts ett antal frågor hos oss som vi tar upp här i vår slutdiskussion. 
 
Har vi då fått reda på vad vi ville i vår undersökning? Bensodiazepiner är ett läkemedel 
som lindrar men inte botar. Vi tycker att det är viktigt att ha i åtanke att det är många som 
får det lättare i livet tack vare bensodiazepiner. Emellertid är det också viktigt att komma 
ihåg att det finns stora risker med preparaten som t o m kan förvärra de ursprungliga 
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problemen. Bensodiazepiner är ett läkemedel som är beroendeframkallande i sig, vilket 
aldrig går att bortse ifrån. Därför tycker vi att det är viktigt med avvägningen mellan 
nytta o risker för den enskilda patienten.  
 
Läkaren har i detta ett stort ansvar, enligt vår åsikt. Vi tror också att det finns många 
svårigheter förenade med en förskrivning eftersom denne bland mycket annat bör vara 
observant på såväl positiva som negativa förändringar i patientens tillstånd. Emellertid 
har vi i vår kontakt med läkarna fått den uppfattningen att de är medvetna om riskerna 
och att de är restriktiva i sin förskrivning. Några läkare har uppgivit att de använder andra 
läkemedel istället vid behandling av oro, ångest och sömnsvårigheter och däribland har 
nämnts antidepressiva medel. Vi ifrågasätter om antidepressiva läkemedel är bättre än 
bensodiazepiner. Ett preparat som förskrivs mycket är Cipramil som enligt de kunskaper 
vi har så har det funnits i cirka tio år. Kan det vara så att Cipramil idag har samma höga 
tilltro hos läkarna som bensodiazepiner hade när de introducerades? Vart efter 
forskningen går framåt, kommer detta förhållande att förändras? Barbiturater, 
bensodiazepiner, antidepressiva medel, vad kommer sen? 
 
En annan fråga som också dök upp är om man verkligen ska bemöta kvinnors 
livsproblem med att diagnostisera allt som sjukt utifrån symtom som orsakas av vanliga 
händelser i livet. Det kan vara olika problem som kan dyka upp vid olika åldrar t ex 
ensamhet och separation som kan få flera att hålla sig vaken i många sömnlösa nätter ska 
få diagnosen insomnia då och medicineras därefter. Eller vid arbetslöshet, barnlöshet och 
dödsfall som kan orsaka ångest, oro och sömnsvårigheter ska man få diagnosen 
psykoneuros då och medicineras därefter. Vi anser att samtalen som vissa av läkarna som 
vi har varit kontakt med har med sina patienter är en viktig del av behandlingen. Det 
leder även till en mer restriktiv hållning när det gäller utskrivning av lugnande. Vi måste 
också påpeka att vi är medvetna om att det inte är många läkare som har den lyxen att ha 
gott om tid med sina patienter men det är då kuratorer och psykologer kommer in i 
bilden.   
 
Tillgången på psykologer och kuratorer på vårdcentralerna är emellertid begränsad och i 
vissa fall tyvärr obefintlig. De distriktsläkare som vi har varit i kontakt med fastställer att 
de hänvisar till sådan personal för de patienter som är i behov av det och att de ser att det 
finns en stor förfrågan. 
 
Det har framhållits men inte empiriskt bevisats att det förhåller sig så att när kvinnor 
besöker läkaren för psykiska problem så får de mer vård, t ex genom läkemedel än vad 
män får i samma situation Således finns det flera olika aspekter på hur det kommer sig att 
kvinnor står för en större förbrukning av psykofarmaka, och därmed också 
bensodiazepiner, än män. Någon direkt enstaka förklaring till problematiken går icke att 
finna utan istället får de olika faktorer som har presenterats på området beaktas för att 
försöka få en förklaring. Vår syn på det hela är att kvinnor har en större möjlighet och 
förmåga att komma underfund med sina känslor än män och därmed också lättare kan se 
känslomässiga problem som drabbar de själva. Kvinnor känner en större tillåtelse än män 
att tala med läkaren om sina känslomässiga problem. 
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Enligt vår mening kan det vara en av orsakerna till att kvinnor får utskrivet mer lugnande 
eftersom de söker vård mer än vad männen gör. Det har även påpekats i de teorierna vi 
tidigare har tagit upp att det kan anses som svagt för det manliga könet att söka vård för 
känslomässiga eller psykiska påfrestningar. Däremot så tror vi att den bilden på dagens 
män håller på att tunnas ut, åtminstone i Sverige. Trots ovanstående stycke har vi 
observerat att det i viss mån bland läkarna, i synnerhet hos de manliga, finns en 
föreställning om att kvinnliga patienter är mer emotionella än män, vilket föranleder en 
högre andel förskrivningar av lugnande medel till kvinnor.  
 
Således finns det olika teoretiska tankar vilka vi försökt ta upp i vår resultatdel, kring 
varför det är flest kvinnor som brukar psykofarmaka och där bensodiazepiner är en del av 
dem. Emellertid kan bara förskrivningsskillnaderna delvis förstås utifrån sociologiska 
teorier, eftersom det också finns andra viktiga faktum som måste beaktas. 
 
Följaktligen kan bruket av bensodiazepiner medföra svårigheter för läkaren med att finna 
en balans mellan när de skall förskriva eller låta receptblocket förbli i skrivbordslådan. 
Men, som nämndes ovan föreligger kunskaper och väl grundad bedömning underlättar 
besluten för dessa frågor. 
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             Bilaga 1 
 
 
 
 

Listan över bensodiazepiner  
Namn Verksamt ämne Halveringstid Tillverkare Sömnmedel Lugnande
Sobril Oxazepam 10 timmar Pharmacia  X 
Oxascand Oxazepam 10 timmar Enapharm  X 
Serepax Oxazepam 10 timmar Wyeth  X 
Alopam Oxazepam 10 timmar Dumex  X 
Valium Diazepam 21-37 timmar Roche  X 
Xanor Alprazolam 12 timmar Upjohn  X 
Xanor 
depot Alprazolam 12 timmar Upjohn  X 

Alpralid Alprazolam 12 timmar Dumex  X 
Temesta Lorazepam 12 timmar Wyeth  X 
Temesta 
Expidet Lorazepam 12 timmar Wyeth  X 

Mogadon Nitrazepam 18-36 timmar Roche X  
Apodorm Nitrazepam 18-36 timmar Dumex X  
Diazepam Diazepam 21-37 timmar Nordic  X 
Stesolid 
Novum* Diazepam 15 min Dumex  X 

Stesolid  Diazepam 21-37 timmar Dumex  X 

Tranxilen Dikaliumklorazepat 42-96 timmar Kabi-
Pharmacia  X 

Iktorivil Klonazepam 26-49 timmar Roche  X 
Flupam Flunitrazepam 13-19 timmar Tika X  
Rohypnol Flunitrazepam 13-19 timmar Roche X  
Fluscand Flunitrazepam 13-19 timmar Enapharm X  
Halcion Triazolam 2-4 timmar Upjohn X  
Dormicum* Midazolam 1 1/2-3 timmar Roche X  

* Stesolid Novum och Dormicum är injektionspreparat 
 
 

 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
 
 
Missbruk (enligt DSM IV) – om minst ett av följande kriterier uppfylls 
under en och samma tolvmånadersperiod: 
1. Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på 
arbetet, i skolan eller i hemmet. 
2. Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada ( t ex rattfylleri). 
3. Upprepade problem med rättvisan då personen varit påverkad. 
4. Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig 
natur orsakade eller förstärkta av berusning. 
 
Beroende (enligt DSM IV) – om minst tre av följande kriterier uppfylls 
under en och samma tolvmånadersperiod: 
1. Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd p g a påtagligt minskad effekt. 
2. Abstinens – karakteristiska abstinenssymptom eller återställare. 
3. Använder t ex alkohol i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs. 
4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket. 
5. Mycket tid ägnas åt att få tag på t ex alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten. 
6. Viktiga aktiviteter – på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter etc, överges eller minskas på 
grund av bruket. 
7. Bruket av ex alkohol fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
 
 
 
Växjö 7 februari 2006 
 
Hej! 
Vi är två studenter vid Växjö universitet som förnärvarande skriver vårt examensarbete på 
programet Pedagogik med inriktning missbruk och ungdomsvård. Vårt examensarbete är tänkt 
att handla om föreskrivningen av bensodiazepiner ur ett genuspespektiv, vi har valt att närma 
oss detta ämne ur en kvalitativ synvinkel för att få ett så stort djup som möjligt. Tanken är att 
vi skall intervjua två till tre manliga och kvinnliga läkare för att få en bild av deras syn på just 
föreskrivning av bensodiazepiner. 

Intervjun kommer att ta ungefär 30 minuter beroende på följdfrågor och dylikt, 
intervjumaterialet kommer även att behandlas ur ett forskningsetiskt perspektiv. Detta innebär 
att namn, arbetsplats, klinik, stad eller annat som kan få läsare att härleda uppsatsen till 
enskild person inte kommer att förekomma, finns det önskemål från er sida kommer även det 
färdigställda intervjumaterialet skickas till er för ert godkännande. Har ni några ytterligare 
frågor är ni välkommna att kontakta oss eller vår handledare.  

 

Med vänliga hälsningar 
 
Mattias Edlund 
Mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx 
Telefon: xxxx-xxxxxx 
 
Taskin Arslan 
Mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx 
Telefon: xxxx-xxxxxx 
 
Handledare Stellan Jeppson 
Telefon : xxxx-xxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 4 
 
 
     Intevjuguide 
 

1. Till vilken typ av diagnoser skriver du ut bensodiazepiner? 
2. Är det någon skillnad om patienten är man eller kvinna? 
3. Vid vilka tillfällen anser du det vara onödigt att skriva ut bensodiazepiner? 
4. Är det kvinnor eller män du förskriver mest till? 
5. Kommer du i kontakt med många patienter som vill få bensodiazepiner 

utskrivet? 
6. Vilka symtom som patienten beskriver anser du kan leda till en behandling 

med bensodiazepiner? 
7. Hur upplever du som läkare patientens förväntningar på bensodiazepiner? 
8. På vilket sätt tycker du att bensodiazepiner hjälper patienten? 
9. Vilka risker ser du med bensodiazepiner 
10. Hur ser du på beroendeproblematiken? 
11. På vilket sätt kan du ingripa och hjälpa patienter som du misstänker är 

beroende av bensodiazepiner? 
12. Vilka alternativa behandlingsmöjligheter ser du till bensodiazepiner? 
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