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Sammanfattning 

Introduktion Lysergsyradietylamid (LSD) och psilocybin är två klassiska 

hallucinogena substanser som används i rekreationssyfte. Verkningsmekanismen bakom 

de hallucinogena effekterna är inte helt kartlagt men båda substanserna är agonister vid 

5-HT2A receptorer.  Under 1950 till 1970-talet utfördes många studier på substansernas 

terapeutiska effekt vid depression och ångest, vilka uppvisade lovande resultat. Men efter 

att substanserna narkotikaklassades under 70-talet upphörde till stor del all forskning 

och återupptogs inte förrän nyligen under 2000-talet. Depression är en folksjukdom och 

anses som den ledande orsaken till ohälsa. Depression uppkommer i olika typer och 

svårighetsgrader och medför en ökad risk för självmordstankar och självmordsförsök. 

Ungefär en tredjedel av patienterna med svår depression lider även av så kallad 

svårbehandlad depression. Förstahandsvalet av läkemedel vid depression är SSRI och 

andrahandsvalet är SNRI, vid insättande av dessa finns en förhöjd risk för ökad 

självmordsbenägenhet. Vid svårbehandlad depression kan tricykliska antidepressiva 

läkemedel (TCA) eller elektrokonvulsiv behandling (ECT) övervägas. TCA har många 

allvarliga biverkningar och ECT erhåller sällan långvarig effekt samt kan orsaka 

minnesproblem. Ångest förekommer vid depression men även i en rad olika 

ångestsjukdomar. Det uppskattas att ungefär var tredje kvinna och var femte man 

drabbas av en ångestsjukdom. Ångestsjukdomar medför risk för ökad 

självmordsbenägenhet. Läkemedelsbehandling innefattar främst SSRI och 

bensodiazepiner. Behandlingseffekten uppskattas som måttlig och biverkningar hos 

antidepressiva läkemedel är ofta ihållande under hela behandlingen. Bensodiazepiner är 

endast indicerat vid korttidsbehandling och kan medföra toleransutveckling samt risk 

för beroende.  

Syfte Syftet med detta arbete är att undersöka vilka effekter LSD och psilocybin har på 

ångest och depression samt deras biverkningsprofil och säkerhet. Detta för att bedöma 

deras potential som framtida behandlingsalternativ vid depression och ångestsjukdom.  

Metod Arbetet är en litteraturstudie där resultatet utgår från nio originalartiklar 

hämtade under april 2017 från databasen PubMed. Till diskussion och introduktion har 

även andra källor använts, bland annat översiktsartiklar från PubMed samt 

läkemedelsverkets hemsida. 

Resultat I samtliga studier som omfattade depression och ångest gav både LSD och 

psilocybin en signifikant minskning av symtom. I samtliga studier som undersökte 

långtidseffekter var minskningen ihållande under längre perioder. Båda substanserna 

uppvisade dosberoende effekter med högre behandlingseffekt vid högre doser jämfört 

med lägre doser samt jämfört med placebo. Både LSD och psilocybin tolererades väl av 

deltagarna i samtliga studier. Inga allvarliga, oväntade eller ihållande biverkningar 

rapporterades i någon av studierna, dock visade flertalet av deltagarna svårigheter att 

hantera de initiala effekterna. Båda substanserna framkallade (med varierande 

signifikans) mild till måttlig ökning av systoliskt och diastoliskt blodtryck, samt förhöjda 

plasmakoncentrationer av bland annat prolaktin och kortisol. 

Diskussion och slutsats Behandling med LSD och psilocybin verkar lovande vad 

gäller effekt vid behandling av både ångest och depression. Substanserna bedöms som 

säkra med låg toxicitet och biverkningsprofil. Materialet som arbetet bygger på är dock 

begränsad då få aktuella studier finns, samt att deltagarstorleken i samtliga inkluderade 

studier är få och ger därför ett osäkrare resultat.  

Nyckelord lysergsyradietylamid, psilocybin, depression, ångest, psykoterapi 



 
 

  



 
 

Förkortningar 

ASC = Altered States of Consciousness  

BDI = Beck Depression Inventory 

ECT = Elektrokonvulsiv behandling 

EKG = Elektrokardiografi 

GRIDHAM-D = GRID-Hamilton Depression Rating Scale 

HAM-A = The Hamilton Anxiety Rating Scale 

KBT = Kognitiv beteendeterapi  

LSD = Lysergsyradietylamid 

OCD = Obsessive compulsive disorder (tvångssyndrom) 

OIDS = Quick Inventory of Depressive Symtomatology 

POMS = Profile of Mood States 

PSI = Psychotomimetic States Inventory 

SNRI = Serotonin-och noradrenalinåterupptagshämmare 

SSRI = Selektiva serotoninåterupptagshämmare 

STAI = State-Trait Anxiety Inventory 

TCA = Tricykliska antrdepressiva  

YBOCS = Yale-Brown obsessive compulsive scale 
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Introduktion 

Hallucinogena substanser har under årtusenden används i rekreationssyfte. De anses av 

många bestå helande egenskaper och kunna öppna portar till andra dimensioner, och är 

därför vanligt förekommande i spirituella sammanhang [1]. LSD och psilocybin är två 

klassiska hallucinogena substanser som blev populära i västvärlden under 60-talets 

hippierörelse [2]. Nyligen har flertalet kliniska prövningar publicerats där substanserna 

uppvisar ångestdämpande och antidepressiva egenskaper [3]. 

Lysergsyradietylamid 

Lysergsyradietylamid (LSD), se Figur 1, syntetiserades för första 

gången år 1938 vid Basel Sandoz laboratorier av den schweiziske 

kemisten Albert Hoffman, i hopp om att få fram ett nytt 

analeptikum. De hallucinogena egenskaperna hos LSD blev dock 

inte känd förrän fem år senare [2] då Hoffman av misstag fick i 

sig substansen [3]. 

Verkningsmekanismen bakom de psykedeliska effekterna som 

LSD ger upphov till är inte helt känd. LSD är en 5-HT2A receptor 

agonist och evidens tyder på att detta är den främsta bidragande 

faktorn till denna effekt. LSD binder även dopamin D2-

receptorer som vilket tros bidra till den psykedeliska effekten [4]. 

Effekten av LSD beskrivs som ett psykos-liknande tillstånd. Bland annat framkallar 

substansen hallucinationer, spirituella upplevelser och förändring av perception. 

Sinnesintryck kan korsas så att personen upplever att den hör färger eller ser ljud [5]. 

Grundläggande farmakokinetisk information om LSD saknas i stor utsträckning. 

Maximal plasmakoncentration uppnås vid peroral administrering efter cirka 1,5 timme 

varefter koncentrationen successivt sjunker med en halveringstid på cirka 3,6 timmar 

[6]. Det uppskattade EC50-värdet för att framkalla substansens psykotropa effekt är 1,0–

1,3 ng/mL. Effekten är ihållande i cirka 12 timmar efter peroralt intag av en dos om 200 

µg LSD [7]. 

Under 1950–1970-talet var drogen ett hett forskningsverktyg inom psykoterapin. LSD 

hade några år tidigare, 1947 lanserats som ett läkemedel under namnet Delysid av 

läkemedelsföretaget Sandoz, med indikation att användas inom psykoterapin för bland 

annat ångestdämpande syften samt för att inducera psykoser vid experimentella studier 

[2].  

Under hippierörelsen på 60-talet kom drogen att bli synnerligen populär i 

rekreationssyfte, mycket tack vare psykologen Timothy Leary [2], en tidigare anställd vid 

Harvard University där han utförde många experiment med substansen [8]. 

Forskning kring LSD som läkemedel i stort sett upphörde vid slutet av 1960-talet. 1966 

upphörde Sandoz med all distribution av läkemedlet och det blev 1970 klassificerat av 

U.S controlled substance act som en drog ”without established safety record or accepted 

medical use” [2]. Detta främst som en politisk respons mot den växande hippiekulturen 

[3]. 

Drogen blev högst stigmatiserad och svår att få tag på, men bruk i rekreationssyfte 

fortsatte. Efter nästan fyra decennier uppstod i slutet av 2010-talet ett förnyat intresse 

för forskning om hallucinogena substanser [2].  

Figur 1. 
Lysergsyradietylamids 
kemiska struktur 
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Psilocybin 

Psilocybin (4-Phosphoryloxy-N,N-dimethyltrypamin), 

se Figur 2, är en tryptamin som återfinns i flertalet arter 

av hallucinogena svampar världen över. Varav många av 

dessa har i årtusenden används i spirituella ritualer, 

framförallt i områden som Latinamerika [3]. 

Likt LSD är psilocybin en receptor-agonist vid 5-HT2A 

receptorer. Den binder med hög affinitet till dessa samt 

med lägre affinitet till andra serotonin receptorer. 

Psilocybin metaboliseras snabbt efter intag till en aktiv 

metabolit, psilocin [9]. 

Psilocybin och psilocin återfinns i plasma 20–40 minuter efter 

peroral administrering och maximal plasmakoncentration uppnås efter cirka 80–105 

minuter. Halveringstiden för psilocin är cirka 2,5 timmar efter peroral administrering. 

Halveringstiden vid intravenös administrering är 1,23 timmar. De psykedeliska 

effekterna förekommer vid plasmakoncentrationer om 4–6 ng/mL. Effekten vid peroral 

administrering är ihållande i cirka 4–6 timmar. Vid intravenös administrering ses effekt 

efter 1–2 minuter, maximal effekt uppnås efter 4–5 minuter och effekten är ihållande i 

20 minuter [10]. 

Även forskning om psilocybin var populärt under perioden 1950–70-talet. Albert 

Hoffman lyckades under 1958 att för första gången syntetisera substansen. I studier 

undersöktes bland annat om drogen besatt egenskaper för att bota beroende, neuros och 

tvångssyndrom (obsessive compulsive disorder; OCD). Substansen gick dock samma öde 

till mötes som LSD och all forskning upphörde under slutet av 70-talet, även om många 

tidiga kliniska studier tydde på lovande resultat [3]. 

Depression 

Depression är en folksjukdom och anses som den ledande orsaken till ohälsa. Depression 

karakteriseras av bland annat nedstämdhet eller tappat intresse för aktiviteter som 

tidigare intresserat individen. Andra symtom inkluderar bland annat sömnproblem, 

minskad aptit och energi, känslor av hopplöshet och värdelöshet [11]. 

Det finns en rad olika varianter av depression. Den vanligaste, egentlig depression, 

förekommer i olika svårighetsgrad som innefattar lindrig, måttlig eller svår depression. 

Majoriteten av depressioner går över, oftast inom loppet av 3–6 månader [11]. Trots 

detta så uppskattas det att ungefär en tredjedel av patienterna som lider av svår 

depression har så kallad behandlingsresistent depression [12]. 

Behandlingsresistent depression eller svårbehandlad depression definieras som egentlig 

depression inte svarat på behandling trots adekvat behandling med två läkemedel av 

olika farmakologiska klasser under minst 4–6 veckor [11,12].  

Förstahandsvalet av läkemedel vid depression är selektiva 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och andrahandsvalet är serotonin-och 

noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Vid insättande finns initialt en risk för 

försämring av symtom vilket kan ge en förhöjd självmordsbenägenhet samt riskerar att 

påverka motivationen att bli behandlad hos patienten [11].  

Vid svår depression där tvångsvård blir nödvändig eller vid terapisvikt med SSRI och 

SNRI rekommenderas tricykliska läkemedel (TCA) [11]. TCA är en äldre grupp 

antidepressiva läkemedel som allt mer sällan skrivs ut då de har relativt kraftiga 

biverkningar, till exempel antikolinerga biverkningar [13]. 

Figur 2. Psilocybins kemiska 
struktur 
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Individer med depression, speciellt svårbehandlad depression löper en högre risk för 

självmord och inte allt för sällan används antidepressiva läkemedel vid självförvållade 

förgiftningar [14]. 

ECT-behandling kan rekommenderas vid svår depression där enbart 

läkemedelsbehandling ej gett tillräcklig effekt. En biverkan av ETC är minnesproblem 

som ofta varar några veckor efter behandling. Men hos vissa patienter har 

minnesproblemen rapporterats som ihållande. Återfallsrisken är hög och fortsatt 

läkemedelsbehandling är oftast nödvändig [11]. 

Ångest 

Ångest yttrar sig på olika vis. Ångest är en naturlig reaktion som de flesta människor 

någon gång under livet känt av, men det är först då ångesten begränsar det vardagliga 

livet som en ångestsjukdom kan misstänkas. Ångest förekommer vid bland annat 

depressioner men det finns även en rad olika specifika ångestsjukdomar. Det skattas att 

ungefär var tredje kvinna samt var femte man drabbas av en ångestsjukdom. Exempel 

på ångestsjukdomar är bland annat panikångest, tvångssyndrom (obsessive compulsive 

disorder; OCD), ångest vid sjukdom och generaliserat ångestsyndrom. Symtom kan te 

sig i form av bland annat obehag, oro, sömnproblem, andnöd och rädsla [15].  

Ångestsjukdomar medför en ökad risk för självmord. Risken för självmordstankar och 

självmordsförsök ökar ytterligare om det finns en samsjukdom som till exempel vid 

samtidig depression [15].  

Idag finns en rad olika behandlingar mot ångestsjukdomar, men på grund av sin 

komplexa natur är effekten av behandling ofta enbart måttlig. Behandling av 

ångestsjukdomar innefattar ofta läkemedel (främst SSRI och bensodiazepiner) i 

kombination med terapi (främst kognitiv beteendeterapi; KBT). Antidepressiva 

läkemedel kan ge en rad olika biverkningar som inte sällan sitter kvar under hela 

behandlingsperioden. Bensodiazepiner ger toleransutveckling vilket betyder att doser 

måste höjas och risken för biverkningar ökar ytterligare, samt att de har en hög risk för 

att orsaka beroende hos individen [15]. Trots att bensodiazepiner enbart har indikation 

för korttidsanvändning så är det många individer som står på dessa läkemedel för 

långtidsbehandling [16]. 

Instrument för att skatta depression och ångest 

 

The state-trait anxiety inventory (STAI) 

STAI är ett frågeformulär där individen får skatta närvaro samt intensitet av sin ångest. 

Formuläret utvecklades 1970 och har sen dess uppdaterats och finns tillgängligt för både 

barn och vuxna [17].  

STAI är uppdelat i två delar. Formuläret består sammanlagt av 40 frågor, varav 20 frågor 

återfinns i varje del. STAI-state behandlar det nuvarande tillståndet, det vill säga hur 

individen för tillfället upplever sin ångest. STAI-trait fokuserar på det generella 

tillståndet, hur individens ångestbenägenhet uppleves i det stora hela och berör en längre 

tidsperiod [17].  

Beck Depression Inventory (BDI) 

BDI är ett formulär som används vid depression för att kartlägga symtom och skatta 

svårighetsgrad. Formuläret utvecklades 1961 och har sen dess uppdaterats flertalet 

gånger. Frågorna besvaras med en skala på 0–4, höga poäng indikerar högre intensitet 

av symtomen [18]. 
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Quick Inventory of Depressive Symptomatology (QIDS) 

QIDS är ett formulär där både individen själv eller en läkare skattar symtomen vid 

depression. QIDS fokuserar på frekvensen av symtom snarare än intensiteten. Detta görs 

på en skala 0-3, där högre skattning indikerar högre svårighetsgrad. Symtom som skattas 

i formuläret är bland annat humör, koncentration och självkänsla [19]. 

GRID-Hamilton Depression Rating Scale (GRIDHAM-D) 

Orginalet HAM-D utvecklades på 1960-talet och GRIDHAM-D versionen släpptes under 

2001.  

GRIDHAM-D används för att skatta svårighetsgraden av depression och nyttjads flitigt 

vid kliniska studier av antidepressiva läkemedel. Både frekvensen och intensiteten av 

symtom bedöms och dessa uppskattas var för sig [20]. 

The Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) 

Formuläret HAM-A används för att skatta symtom främst vid ångestsyndrom. Men det 

kan även användas vid depression och andra psykiatriska tillstånd. Formuläret 

innehåller en rad frågor och en hög slutpoäng indikerar en hög svårighetsgrad [21]. 

Yale-brown obsessive compulsive scale (YBOCS) 

YBOCS används vid bedömning av svårighetsgraden av symtom vid tvångssyndrom [22]. 

Metoden är intervjubaserad och fylls i av en läkare [23]. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka effekterna av LSD och psilocybin med 

avseende på ångest och depression samt deras biverkningsprofiler. Detta för att bedöma 

om LSD- och psilocybin-assisterad psykoterapi kan tänkas utgöra framtida 

behandlingsmetoder för depression och ångest. Studien syftar till att besvara följande 

frågeställningar: 

• Har LSD och/eller psilocybin-assisterad terapi en tydlig signifikant effekt på 

symtomreduktion vid depression och/eller ångest? – Långvariga eller kortvariga 

effekter? 

• Hur ser biverkningsprofilen ut för de båda substanserna? – Akuta samt ihållande 
biverkningar? 

 

Metod 

Arbetet är en litteraturstudie som bygger på nio orginalartiklar tagna från PubMed under 

april 2017, enligt tabell 1. Till introduktion har även översiktsartiklar från PubMed 

hämtats samt att andra informationskällor har använts, som läkemedelsverkets 

hemsida.  
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Tabell 1.  Artikelsökning i PubMed. 

Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Valda 

referenser 

170406 ("lysergic acid 

diethylamide"[Mesh]) 

AND 

"psychotherapy"[Mesh] 

Clinical trial 19 1, 2, 3 

170406 ("lysergic acid 

diethylamide "[Mesh] 

Clinical trial 109 2 

170406 ("Psilocybin"[Mesh])  Clinical trial 49 22, 25, 30,  

170406 (”Psilocybin”) 

(”depression”)  

            - 50 14, 25  

 

Enbart nya, aktuella studier från år 2000 och framåt som behandlade området ångest 

och depression valdes ut även om ingen begränsning av årtal gjordes under sökningen. 

Samt tre artiklar som undersökte effekter och biverkningar hos friska individer. Två 

orginalartiklar är från sökningar utan Mesh-termer och begränsningar, men samma 

inklusionskriterier användes. 

 

 

Resultat 

 

Av de nio kliniska prövningar som ingår i denna litteraturstudie var två randomiserade, 

sju dubbel-blindade och sex placebokontrollerade. Fyra studier mätte effekt och 

biverkningar hos LSD och fem hos psilocybin. Fem av studierna fokuserade på effekten 

hos ångest (varav en specifikt på OCD), två på depression samt tre av dom studerade 

effekt och säkerhet av substanserna hos friska individer. Deltagarstorleken varierade 

mellan 8–51 individer. På följande sida, i tabell 2, sammanställs studiernas utformning, 

antal deltagare, deras studiefokus samt vilka substanser och doser som användes. 
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Tabell 2. Sammanställning av studiernas utformning, antal deltagare, studiefokus samt vilka substanser 

och doser som användes. 

Referens 

nummer 

Utformning Antal 

deltagare 

Studiefokus Substans / doser 

24 Randomiserad, 

dubbel-blindad, 

placebokontrollerad 

12 Akuta och 

långvariga 

effekter på 

ångest 

LSD / 200 µg, aktiv 

placebo LSD 20 µg 

25 Randomiserad, 

dubbel-blindad, 

palcebokontrollerad 

12 Akuta och 

långvariga 

effekter på 

ångest 

LSD / 200 µg, aktiv 

placebo LSD 20 µg 

26 Open-label 12 Effekt på 

behandlings 

resistent 

depression 

Psilocybin / hög dos (25 

mg), låg dos (10 mg) 

27 Dubbel-blindad, 

cross-over 

51 Effekt på 

ångest och 

depression 

Psilocybin / låg dos 1–3 

mg/70kg, hög dos 22–

30 mg/70 kg 

28 Dubbel-blindad 9 Effekt på OCD Psilocybin / 25 µg/kg, 

100 µg/kg, 200 µg/kg,  

300 µg/kg 

29 Dubbel-blindad, 

placebokontrollerad 

12 Effekt på 

ångest 

Psilocybin / 0.2 mg/kg, 

placebo (niacin) 

30 Cross-over, 

placebokontrollerad 

20 Akuta och 

varaktiga 

effekter hos 

friska 

deltagare 

LSD / 75 µg, placebo 

(saline) 

31 Dubbel-blindad, 

cross-over, 

placebokontrollerad 

16 Akuta effekter 

hos friska 

deltagare 

LSD / 200 µg, placebo 

32 Dubbel-blindad, 

placebokontrollerad 

8 Akuta effekter 

hos friska 

deltagare 

Psilocybin / 45 µg/kg, 

115 µg/kg, 215 µg/kg, 

315 µg/kg 
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LSD-assisted psychotherapy for anxiety associated with a life-threatening disease: A 

qualitative study of acute and sustained subjective effects [24] 

Denna fas-II kliniska prövning utfördes med syftet att studera de akuta och långvariga 

effekterna hos LSD-assisterad psykoterapi med avseende på ångest hos patienter med 

terminala sjukdomar. Studien var randomiserad, dubbel-blindad samt 

placebokontrollerad.  

Till den initiala studien som syftade till att undersöka de akuta effekterna av LSD-

assisterad terapi, kvalificerades 12 deltagare varav sex deltagare var män och sex 

kvinnor, i åldrarna 39–64 år. Deltagarna fick under studiens gång genomgå sex till åtta 

psykoterapisessionen under en period över tre månader. Under två av dessa 

terapisessioner gavs deltagarna 200 µg LSD eller aktiv placebo (LSD 20 µg). De LSD-

assisterade terapisessionerna hölls med ett intervall på fyra till sex veckor. Under terapin 

var två terapeuter närvarande och höll korta diskussioner med deltagarna. Under resten 

av tiden fick deltagarna mestadels lyssna på musik. Deltagarna testades för läkemedel 

innan studien. 

De deltagare som administrerades placebo under den initiala studien fick efter den sista 

terapisessionen möjligheten att utföra två terapisessioner med 200 µg LSD, detta för att 

vidare studera de långvariga effekterna hos LSD.  

Totalt skedde ett bortfall av tre deltagare som berodde på att en av deltagarna valde att 

inte fortsätta delta efter den initiala studien, en fyllde inte i det slutliga formuläret samt 

en deltagare dog efter den initiala studien, data för dessa deltagare är därför inte 

medräknat i det slutliga resultatet. Totalt utvärderades resultat från nio av deltagarna. 

Av de 10 deltagarna som utförde både den initiala studien samt uppföljningen var 4 av 

dom kvinnor samt sex män. Åldersspannen var 39–64 år. Sju av deltagarna hade 

terminal cancer som primär diagnos och de andra deltagarna led av livshotande 

autoimmuna, neurologiska eller reumatiska sjukdomar. En av deltagarna hade tidigare 

erfarenhet av LSD.  

För att bedöma den akuta och den långvariga effekten på ångest användes ett STAI-test. 

Formuläret fylldes i vid baseline, 1 vecka efter båda terapisessionerna med LSD och 

slutligen gjordes två uppföljningar, varav en vid två månader och en vid 12 månader efter 

sista terapibehandlingen. För att även bedöma deltagarnas egna subjektiva erfarenheter 

av terapin utfördes kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Dessa hölls hemma hos 

deltagarna eller över telefon. Intervjuerna fokuserade på erfarenheter som upplevd 

förändrad livskvalitet.  

Resultatet från STAI-testet visade en stabil och ihållande förbättring av ångestsymtom 

under hela uppföljningsperioden, se figur 3. Minskningen av ångestsymtom vid 12-

månadsuppföljningen jämfört med baseline var signifikant för både för STAI-state 

(p=0,0005) och STAI-trait (p=0,004). 
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Figur 3. Resultat av STAI trait och state anxiety vid baseline, vid slutet av studien samt vid 12 
månadsuppföljningen. Maxpoäng av STAI är 80 [24]. 

Från intervjuerna rapporterade 77,8 % av deltagarna minskad ångest, 77,9 % minskad 

rädsla för att dö samt 66,7 % upplevde en ökad livskvalitet. Många deltagare kände att 

dom genomgått en positiv personlighetsförändring med ökad öppenhet och fördjupad 

medvetenhet.  

En del av deltagarna upplevde under terapisessionerna svårigheter att hantera de initiala 

effekterna av LSD (dessa innefattade till exempel intensiva känslor, förändring av 

självkontroll. Utöver detta rapporterades inga varaktiga biverkningar. 

Safety and Efficacy of Lysergic Acid Diethylamide-Assisted Psychotherapy for Anxiety 

Associated With Life-threatening Diseases [25] 

Syftet med denna fas-II, dubbel-blindade, randomiserade samt placebokontrollerade 

studie som utfördes mellan 2008-2012, var att undersöka säkerhet och effekt av LSD-

assisterad psykoterapi med fokus på ångest hos patienter med livshotande sjukdomar. 

Sammanlagt deltog 12 individer med ångestsyndrom relaterad till deras sjukdom, av 

dessa hade 11 av de 12 deltagarna ingen tidigare erfarenhet av LSD. En deltagare 

exkluderades helt senare under studien. Av de 11 deltagarna vars resultat presenterades 

i studien var fyra kvinnor samt sju män. Åldern på deltagarna varierade från 39–64 år. 

Exklusionskriterier för studien var alkohol eller drogberoende, primär psykotisk 

sjukdom, bipolär sjukdom, konversionsstörningar, kognitiv funktionsnedsättning och 

graviditet.  

Under studien fick deltagarna genomgå två terapisessioner med ett två till tre veckors 

mellanrum. Deltagarna blev uppdelade i två grupper, varav en grupp fick LSD (200 µg) 

och den andra gruppen agerade kontrollgrupp med en aktiv placebodos (LSD 20 µg). 

Under terapin blev deltagarna tilldelade ett enskilt tyst rum. Bekväma stolar och 

madrasser fanns att tillgå och deltagarna blev rådda att ligga eller sitta ner och fokusera 

på sina inre känslor. Musik spelades under största delen av terapin. En terapeut fanns 

under hela terapin tillgänglig i närheten. 



9 
 

Deltagarna fick inte inta antidepressiva eller lugnande läkemedel, samt inte använda 

andra droger minst 24 timmar innan terapin (drogtest utfördes). Efter varje 

terapisession med LSD eller placebo fick även deltagarna genomgå tre drogfria 

terapisessioner där deras subjektiva upplevelser under de LSD-assisterade 

terapisessionerna diskuterades. Två månader efter den sista LSD-assisterade 

terapisessionen gjordes en uppföljning. Deltagarna som tidigare under studien blivit 

tilldelad placebo fick då möjligheten att genomföra en terapisession med LSD (200 µg) 

och en ny uppföljning gjordes efter 12 månader.  

STAI-test användes som det primära instrumentet för att bedöma resultatet, men även 

andra sekundära instrument användes. STAI-formuläret fylldes i vid baseline och en 

vecka efter den första LSD-assisterade terapisessionen, samt vid de två uppföljningarna 

efter två och 12 månader.  

Två av deltagarnas resultat för vecka ett efter terapisession två kunde användas på grund 

av akut behov av cancerbehandling. Eftersom urvalet av deltagare var så pass litet valde 

man att exkludera resultaten för alla deltagare från denna vecka ur studien. En deltagare 

från placebogruppens resultat exkluderades helt ur studien då individens diagnos 

ändrades och inte längre uppfyllde inklusionskriterierna. 

Vid tvåmånadsuppföljningen sågs en liten minskning av STAI-trait hos deltagarna som 

fått 200 µg LSD, medan hos alla i placebogruppen sågs en ökning av STAI-trait. 12-

månadsuppföljningen visar att alla deltagare (både i den initiala studien samt crossover 

studien) som genomgått en terapisession med 200 µg LSD behöll en minskning av STAI-

trait jämfört med baseline.  

Tvåmånadsuppfölningen visade en signifikant minskning av STAI-state hos deltagarna i 

LSD-gruppen jämfört med placebo (effektstorlek=1.2), medan två av deltagarna i 

placebogruppen visade på en ökning. Minskningen av STAI-state bibehölls under hela 

uppföljningsperioden och ingen skillnad sågs mellan första LSD-gruppen och crossover-

gruppen (p=0,531).  Resultaten presenteras i figur 4.  

 

Figur 4. Medelpoäng av STAI state och STAI trait anxiety vid baseline, efter terapisession ett, vid 
tvåmånadsuppföljningen, efter första och andra sessionen hos cross-over-gruppen samt vid 12-
månadsuppföljningen [25].  

Ingen signifikant ökning av blodtryck eller hjärtfrekvens i LSD-gruppen konstaterades. 

Inga allvarliga akuta biverkningar (panikattacker, självmordsbenägenhet eller psykotiskt 

tillstånd), eller kroniska biverkningar rapporterades hos varken LSD eller 

placebogruppen.  
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Psilocybin with psychological support for treatment-resistant depression: an open-

label feasibility study [26] 

I denna open-label studie undersöktes möjligheten att använda psilocybin som 

behandlingsmetod vid läkemedelsresistent depression. För att kvalificeras till studien 

krävdes en diagnos av måttlig till svår depression där ingen för förbättring av tillståndet 

konstaterats trots adekvat läkemedelsbehandling med minst två farmakologiskt olika 

läkemedel i minst sex veckor. Totalt uppfyllde 12 individer kraven och kvalificerade till 

studien. Av dessa var sex kvinnor och sex män. Åldersspannen på deltagarna var 30–64 

år. Av de 12 deltagare som ingick i studien mötte nio deltagare kriterierna för svår 

depression och resterande tre för måttlig depression. Ingen kontrollgrupp användes i 

studien. 

Deltagarna fick genomgå två terapisessioner med ett sju dagars mellanrum. Under den 

första terapisessionen gavs deltagarna en låg oral dos (10 mg) av psilocybin och under 

den andra terapisessionen gavs deltagarna en hög dos (25 mg). Deltagarna fick under 

terapin lyssna på musik mestadels ostört av terapiteamet.  

Flera olika formulär användes för att bedöma resultatet med fokus på STAI och BDI samt 

QIDS som det primära underlaget.  Under terapisessionerna fick observatörerna skatta 

intensiteten av effekten samt att deltagarna direkt efter terapin fick fylla i formulär om 

självupplevd intensitet. Dagen efter terapisessionen med den höga dosen fick deltagarna 

återvända till anläggningen där de fick fylla i formulär. En vecka efter den sista 

terapisessionen skedde en uppföljning vid anläggningen samt att uppföljningar gjordes 

via epost två, tre och fem veckor efter den sista terapisessionen. Slutligen gjordes en sista 

uppföljning efter tre månader.  

QIDS-testet visade en signifikant minskning av depressiva symptom under hela 

uppföljningsperioden (p=0,003), med en maximal effekt efter två veckor (p=0,002), se 

figur 5. Alla patienter visade en minskning av depressiva symptom. En deltagare 

meddelade dock vid tremånadsuppföljningen en försämring av sin depression.  

 

Figur 5. Medelpoäng uppmätt på QIDS-testet vid baseline samt vecka ett, två, tre, fem och vid 
tremånadsuppföljningen efter administrering av hög dos psilocybin. 16–20 poäng anses representera svår 
depression, 11–15 poäng måttlig depression, 6–10 poäng mild depression. 5 poäng och under uppfyller inte 
kravet för depression [26].  
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Enligt BDI uppfyllde åtta deltagare (67 %) kriterierna för fullständig remission (BDI ≤9) 

vid vecka ett. Sju deltagare (58 %) visade fortsatt respons (50 % minskning av BDI 

jämfört med baseline) efter 3 månader, fem av dessa (42 %) uppfyllde fortfarande 

kriterierna för remission. STAI-trait visade en signifikant minskning vid vecka ett 

(p=0,002) och tre månader (p=0,004). 

De akuta effekterna av psilocybin tolererades väl av alla deltagare. Alla biverkningar som 

rapporterades var förväntade effekter av psilocybin. Den mest frekvent rapporterade 

biverkningen under substanspåverkan var ångest (n=12). Ångesten var övergående och 

mestadels mild. Inga allvarliga, oväntade eller långvariga biverkningar rapporterades. 

Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in 

patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial [27] 

Detta var en dubbel-blindad crossover studie där psilocybins effekt vid ångest och 

depression hos patienter med cancer undersöktes. Totalt deltog 51 individer i studien. 

Antalet kvinnor som deltog i studien var 49 % samt 51 % var män. Medelåldern på 

deltagarna var 56,3 år. Av dessa individer rapporterade 46 % att de hade tidigare 

erfarenhet av hallucinogena substanser. Alla deltagare hade en potentiellt livshotande 

cancerform samt en ångestrelaterad diagnos. Två grupper randomiserades fram varav 

en grupp administrerades först en låg dos psilocybin och sedan en hög dos. Den andra 

gruppen fick först den höga dosen och sedan den låga. Den låga dosen var 1 eller 3 

mg/70kg och den höga låg på 22 eller 30 mg/70kg.  

Ungefär en månad efter rekrytering hölls den första terapisessionen. Terapisession två 

hölls fem veckor efter den första. Drogtest utfördes för att säkerhetsställa att deltagarna 

inte intagit andra droger. Terapisessionerna hölls i enskilda rum som inretts för att 

efterlikna ett vardagsrum. Deltagarna fick lyssna på musik samt uppmanades att ligga 

ner och fokusera på inre känslor och upplevelser. På plats fanns även två övervakare. 

GRIDHAM-D-testet användes för att bedöma effekt på depression samt HAM-A som ett 

mått på ångest. Dessa test användes som primära underlag för resultatet men ytterligare 

15 sekundära mätningar gjordes, varav flertalet fokuserade på självupplevda 

förändringar av psykiatriska symtom, humör, ångest och livskvalitet. Data samlades in 

vid baseline, under båda terapisessionerna (både under och efter), fem veckor efter varje 

terapisession samt vid en sexmånadsuppföljning efter terapisession två.  

Mellan slutet av terapisession två och sista uppföljningen rapporterade sex deltagare att 

de hade börjat med ångestdämpande eller antidepressiva läkemedel. Data för dessa 

individer är med i resultatet då resultatet blev detsamma med och utan dessa deltagare. 

Psilocybin gav betydande och långvariga effekter på båda de primära mätenheterna 

(GRIDHAM-D samt HAM-A), liksom på de flesta sekundära mätenheterna (16 av de 17 

visade signifikant skillnad). Mätningarna på subjektiva upplevelser som utfördes direkt 

efter varje session visade bättre effekt vid den högre dosen än vid den lägre dosen. Flera 

deltagare uppgav att psilocybin-assisterad terapi (hög dos) var bland den mest, eller den 

mest meningsfulla och spirituella upplevelsen de haft i livet.  

I första högdos-gruppen visade 92% av deltagarna en signifikant skillnad (⩾50 % 

minskning relativt baseline) på GRIDHAM-D efter första terapisessionen. För lågdos-

gruppen var resultatet 32 % av deltagarna som visade signifikant skillnad efter första 

terapisessionen. Vid sexmånadsuppföljningen låg 79 % av deltagarna i första högdos-

gruppen kvar på en signifikant skillnad. På HAM-A uppmättes signifikant skillnad (⩾50 

% minskning relativt mot baseline) hos 76 % i första högdos-gruppen jämfört med 24 % 
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av lågdos-gruppen efter fem veckor. Efter sex månader var procenten för signifikant 

skillnad hos högdos-gruppen 83 %.  

Överlag visade de båda grupperna (efter intag av båda doser) 78 % respektive 83 % 

respons för depression och ångest efter sex månader, samt 65 % respektive 57 % hade 

full symtom-remission (⩾50 % minskning relativt baseline samt ⩽7 poäng på 

GRIDHAM-D eller HAM-A) efter sex månader. Ökad livskvalitet rapporterades hos 80 

% av deltagarna. Resultaten på GRID-HAM samt HAM-A sammanfattas i tabell 3.  

 

Tabell 3. Procent av deltagarna som visade klinisk signifikant respons samt symtom-remission efter 
terapisession ett och två samt vid sexmånadsuppföljningen på GRID-HAM samt HAM-A [27]. 

 
 

Ett antal förväntade biverkningar inträffade under sessionerna. Bland annat 

rapporterades ångest, psykisk stress och psykologiskt obehag, dock inga ihållande eller 

allvarliga biverkningar. Psilocybin orsakade en dos- och tidsberoende ökning av 

blodtryck. Ökningen var måttlig som mest och inget medicinskt ingripande behövde 

utföras.  

Safety, Tolerability, and Efficacy of Psilocybin in 9 Patients with Obsessive-Compulsive 

Disorder [28] 

I denna studie som utfördes mellan 2001 och 2004 undersöktes säkerhet, tolerans och 

effekt av psilocybin hos patienter med diagnosticerad OCD. Studien utfördes vid 

Department of Psychiatry vid University of Arizona, USA. För att få ingå i studien 

krävdes att individerna hade diagnosticerad OCD som inte tidigare svarat på adekvat 

läkemedelsbehandling samt inga andra psykiatriska störningar. Totalt ingick nio 

individer i studien varav sju var män och två kvinnor. Åldersspannen på deltagarna var 

26–62 år. Alla deltagare hade tidigare erfarenhet av hallucinogena droger.  

Deltagarna fick inte inta antidepressiva läkemedel i minst två veckor innan studien (sex 

veckor för fluoxetin). Drogtester utfördes inför varje terapisessions start. Deltagarna fick 

genomgå fyra terapisessioner i ett enskilt rum med musik spelades. Psilocybin 

administrerades i varierande doser vid varje terapitillfälle. Doserna innefattade låg dos 

(100 µg/kg), medium dos (200 µg/kg), hög dos (300 µg/kg) samt en väldigt låg dos (25 

µg/kg). Den låga till höga dosen gavs i ordning (från låg till hög dos) men den väldigt låga 

dosen gavs randomiserat ur när som helst under studien. Deltagarna var blindade för 

när den väldigt låga dosen administrerades. De psilocybin-assisterade terapisessionerna 

hölls med minst en veckas mellanrum. 

För att mäta resultatet användes bland annat YBOCS. YBOCS mättes vid baseline, 4, 8 

och 24 timmar efter intag. Alla nio patienter administrerades den låga dosen. Två 

patienter avböjde vidare deltagande efter första sessionen på grund av obehag av 

sjukhusmiljön. Av de sju deltagare som fortsatte studien administrerades alla medium 

dos samt den randomiserade väldigt låga dosen. Totalt fick sex deltagare alla fyra doser.  
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Minskning av symtom sågs i varierande grad hos alla deltagare vid en eller flera sessioner 

(23 %-100 % reduktion av YBOCS poäng). 88.9 % av deltagarna bibehöll en minskning 

på >25 % och 66.7 % av deltagarna behöll en minskning på >50 % av YBOCS 24 timmar 

efter intag av minst en dos. Värdena på YBOCS efter intag jämfört med baseline för alla 

doser var statistiskt signifikanta (p=0,028). Se figur 6 för sammanställning av YBOCS- 

resultat. 

 

Figur 6. Medelpoäng på YBOCS uppmätt innan administration upp till 24 timmar efter administration 
av psilocybin [28]. 

Alla deltagare tolererade psilocybin väl. En patient en fick övergående förhöjning av 

blodtryck efter intag av medium dos, utöver detta observerades inga andra biverkningar.  

Pilot Study of Psilocybin Treatment for Anxiety in Patients With Advanced-Stage 

Cancer [29] 

Denna dubbel-blindade och placebokontrollerade studie utfördes mellan 2004–2008. 

Totalt deltog 12 patienter med cancer i sent stadium samt mist en ångestrelaterad 

diagnos. Av deltagarna var 11 kvinnor samt en man. Åldern på deltagarna var 36–58 år. 

Fyra patienter hade ingen tidigare erfarenhet av hallucinogena droger. 

Varje deltagare var sin egen kontrollperson och genomgick två behandlingssessioner 

med ett mellanrum på flera veckor. Deltagarna fick inte använda sig av andra psykotropa 

läkemedel två veckor före samt undvika all medicinering 24 timmar innan terapin. 

Terapin utfördes i enskilda rum som dekorerats för att skapa av en bekväm och trygg 

miljö. 

Deltagarna var medvetna om att de skulle få en dos psilocybin (0.2mg/kg) under en 

terapisession samt placebo (niacin) under den andra. Ordningen de fick doserna var 

randomiserad och dubbel-blindad. 

Efter varje terapisession fick patienten diskutera sina upplevelser. BDI, profile of mood 

states (POMS), STAI samt flera subjektiva formulär (som berörde deltagarnas egna 

upplevelser) gjordes vid baseline, dagen efter terapisessionerna, två veckor efter varje 

session samt en gång månadsvis i 6 månader efter sista sessionen.  

Alla 12 patienterna genomförde den första tremånadsuppföljningen, 11 genomförde de 

fyra månadsuppföljningarna och åtta patienter genomförde sexmånadsuppföljningen. 

Två patienter dog under den första uppföljningen samt två blev för sjuka för fortsatt 

deltagande.  
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BDI-testet visade en minskning på nästan 30 % mellan den första terapisessionen och en 

månad efter den andra sessionen (p=0,05). Minskningen var ihållande och anses 

statistiskt signifikant vid sex månadsuppföljningen (p=0,03), se figur 7. 

 
Figur 7. Medelvärdet av BDI-poäng uppmätt vid baseline samt vid månadsuppföljningarna efter 
terapisession två [29]. 

POMS -testet visade en förbättring av humör hos 11 av deltagarna efter intag av 

psilocybin (p <0,05). 

Minskning av STAI-state var minimal, men STAI-trait visade på en ihållande minskning 

under hela sexmånadsperioden och nådde statistiskt signifikans vid första 

månadsuppföljningen (p=0,001).  

Flertalet subjektiva upplevelser ansågs som statistiskt signifikant förstärkta efter intag 

av psilocybin jämfört med placebo (p <0,05). Psilocybin framkallade bland annat positiv 

derealisation, förändrad tidsuppfattning, hallucinationer, förändring av perception och 

ökad fantasi hos deltagarna.  

Mätning på fysiska effekter visade en mild men statistiskt signifikant ökning av 

hjärtfrekvens (p=0,03) samt diastoliskt blodtryck (p=0,03) och systoliskt blodtryck (p 

<0,001) jämfört med placebo. 

Alla deltagare tolererade psilocybin väl. Inga psykologiska bieffekter kunde konstateras 

efter studien.  

The paradoxical psychological effects of lysergic acid diethylamide (LSD) [30] 

Detta var en placebokontrollerad cross-over studie som studerade de akuta och varaktiga 

effekterna av LSD hos friska individer. Studien utfördes vid Cardiff University’s Brain 

Research Imaging Centre i England. Totalt kvalificerade 20 deltagare till studien varav 

fyra var kvinnor resten män, i åldrarna 22–47 år. Alla hade minst en tidigare erfarenhet 

av klassiska hallucinogena droger.   

Hälften av deltagarna gavs 75 µg LSD intravenöst under ett tillfälle samt placebo (saline) 

intravenöst vid ett annat (med mist två veckors mellanrum). Deltagarna men ej 

forskningsteamet var blindad för dosen som administrerades. De initiala effekterna av 

LSD mättes genom två primära formulär; Altered states of consciouness (ASC) samt 

Psychotomimetic States Inventory (PSI) efter varje session. Flertalet formulär användes 

för att utvärdera ihållande effekter efter två veckor.  
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De akuta effekterna innefattade bland annat hallucinationer, tankestörningar, kognitiv 

desorganisation, ångest, paranoia och humörförändringar. Av de 11 effekter som 

utvärderades i ASC var alla signifikant högre efter intag av LSD än för placebo (p <0,01). 

Även om de negativa effekterna som ångest och paranoia var förhöjda så var de positiva 

effekterna som ”blissful state” mer signifikanta än de negativa (p <0,01).  

PSI pekar på att LSD är en stark psykotomimetisk drog. Alla faktorer som utvärderades, 

förutom ”anhedoni” var förhöjda efter administrerad LSD-dos jämfört med placebo (p 

<0,01), se figur 8. 

 
Figur 8. Akuta effekterna uppmätta via PSI-formulär hos LSD jämfört mot placebo. Figuren visar 
medelvärdena [30]. 

Uppföljningen som hölls efter två veckor visade inga ihållande negativa symtom eller 

biverkningar. Däremot hade deltagarnas optimism och öppenhet ökat signifikant 

(p=0,005), vilket inte syntes efter placebo. 

Acute Effects of Lysergic Acid Diethylamide in Healthy Subjects [31] 

I denna dubbel-blindade, randomiserade, placebokontrollerade, crossover studien som 

pågick under juni 2013 till december 2014 vid University Hospital, Basel, Schweiz, deltog 

16 friska individer varav åtta män samt åtta kvinnor i åldrarna 25–51 år. Deltagarna fick 

under två tillfällen 200 µg LSD eller placebo med ett minst sju dagars mellanrum. Flera 

olika formulär användes för att bedöma de psykologiska effekterna samt att fysiska 

effekter även mättes.  

Effekten hos LSD varade i 12 timmar hos de flesta deltagare men upp till 16 timmar hos 

vissa. LSD inducerade tillstånd av positivt upplevd derealisation, depersonalisation, 

”blissful state” (p <0,001) samt ”ego-död” (p <0,01). Kraftig ångest eller panik 

framkallades inte hos någon av deltagarna. Dock reagerade två deltagare med 

övergående ångest samt rädsla att tappa kontrollen som varade i cirka två-tre timmar.  

Känslor som glädje (p <0,001) och välbefinnande (p <0,05) var signifikant högre hos 

individer som fått LSD än i placebo-gruppen, samt en liten men signifikant ökning av 

rädsla (p <0,003). Effekterna skildes inte åt mellan könen. 
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Både det systoliska och diastoliska blodtrycket ökade hos individer i LSD-gruppen (p 

<0,001), se figur 9, samt en märkbar skillnad i kroppstemperatur (p=0,004) och 

pupillstorlek (p <0,001). Deltagarnas förmåga att balansera försämrades signigikant 

jämfört med placebo-gruppen (p=0,001). Plasmakoncentrationer av kortisol (p <0,001), 

prolaktin (p <0,01), epinefrin (p <0,01) och oxytocin (p <0,01) var alla signifikant högre 

i LSD-gruppen.  

 
Figur 9. Medelvärdena av uppmätt systoliskt och diastoliskt blodtryck innan samt efter intag av LSD och 
placebo [31].  

Inga allvarliga eller oväntade biverkningar sågs och efter 24 timmar skiljde sig inte längre 

biverkningarna åt i de två grupperna. 

Acute psychological and physiological effects of psilocybin in healthy humans: a 

double-blind, placebo-controlled dose-effect study [32] 

I denna dubbel-blindade, placebokontrollerade studie undersöktes de akuta psykiska 

samt fysiska effekterna av psilocybin hos friska individer. Sammanlagt deltog åtta 

individer. Fyra av dessa var män samt fyra kvinnor, i åldrarna 22–44 år. Deltagarna hade 

väldigt lite eller inga tidigare erfarenheter av psyko-aktiva droger.  

Alla deltagare fick inta placebo samt fyra doser av psilocybin i slumpmässig ordning samt 

i intervall om två veckor. De doser som gavs var väldigt låg dos (45 µg/kg), låg dos (115 

µg/kg), medium dos (215 µg/kg) och hög dos (315 µg/kg).  

För att utvärdera de psykiska effekterna användes frågeformulär, samt gjordes fysiska 

undersökningar.   

De mest framträdande psykiska effekterna av den väldigt låga dosen psilocybin var ökad 

känslighet samt intensifiering av deltagarnas redan befintliga sinnesstämning.  Hos de 

resterande doserna tillkom hallucinationer, humörförändringar, förändrad uppfattning 

av tid, rymd och ego. Deltagarna beskrev upplevelsen på medium och hög dos med ord 

som ”vacker” och ”magisk”. En deltagare reagerade dock med stark ångest, depressiva 

symtom och rädsla för att förlora kontrollen vid hög dos. Dessa symtom minskade och 

övergick helt vid sex timmar efter administrering.   

Inga abnormiteter kunde ses på EKG. Blodtrycket efter intag av psilocybin ökade, både 

det systoliska och diastoliska trycket. Ökningen av det systoliska blodtrycket var 

statiskiskt signifikant vid 60 min efter intag av hög dos (p <0,001) och det diastoliska 

trycket vid 90 min efter intag av hög dos (p <0,05), se figur 10. Ingen signifikant skillnad 

i kroppstemperatur uppmättes vid någon av de administrerade doserna (p=o,452). 

Plasmakoncentrationen av tyreotropin (p=0,0009), prolaktin (p=0,0002), 
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adrenokortikotropthormon (ACTH) (p=0,0005) och kortisol (p=0,025) ökade 

signifikant jämfört med baseline och placebo. Alla hormonnivåer återställdes till baseline 

300 min efter intag. 

 

Figur 10. Medelvärdena av uppmätt systoliskt samt diastoliskt blodtryck efter administration av 
psilocybin jämfört mot placebo [32]. 

 

Sammanfattning av resultatet 

På följande sida, i tabell 4, sammanfattas resultatet av effekterna hos LSD- och 

psilocybin-assisterad psykoterapi på symtom vid ångest och depression. För en 

sammanställning av de rapporterade fysiska biverkningarna av LSD och psilocybin se i 

tabell 5. 

https://www.blodkollen.se/sv/analys/adrenokortikotropt-hormon-acth
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Tabell 4. Sammanfattning av LSD och psilocybins effekter med avseende på depression och 
ångestsymtom [24, 25, 26, 27, 28, 29]. 

 

 

 

 

 

 

 

Referens 

nummer 

Substans Effekt på ångest & depression 

[24] LSD Signifikant minskning av både STAI-state och 

STAI-trait, minskningen var ihållande under 

hela uppföljningsperioden. 

[25] LSD Signifikant minskning av STAI-state, 

minskningen var ihållande under hela 

uppföljningsperioden. 

[26] Psilocybin Signifikant minskning av depressiva symtom på 

QIDS under hela uppföljningsperioden.  

Signifikant minskning av STAI-trait 

42% av deltagarna uppfyllde kriterier för 

symtom-resmission på BDI vid sista 

uppföljningen 

[27] Psilocybin 78 % respektive 83 % av deltagarna visade 

respons på GRIDHAM-D samt HAM-A, samt 

65 % respektive 57 % visade full symtom-

remission  

[28] Psilocybin 88.9 % av deltagarna bibehöll en minskning på 

>25 % och 66.7 % av deltagarna behöll en 

minskning på >50 % på YBOCS 24 timmar efter 

intag av minst en dos 

[29] Psilocybin BDI-testet visade en minskning på nästan 30 %, 

minskningen var ihållande under 

uppföljningsperioden. 

Signifikant minskning av STAI-trait, 

minskningen var ihållande under hela 

sexmånadsperioden  
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Tabell 5. Sammanfattning av de fysiska biverkningar som rapporterades hos både LSD- och psilocybin-
assisterad psykoterapi [27, 28, 29, 31, 32]. 

Substans Fysiska biverkningar 

LSD Ökat blodtryck, märkbar skillnad I kroppstemperatur och 

pupillstorlek, försämrad balans, ökade 

plasmakoncentrationer av kortisol, prolaktin, epinefrin, 

oxytocin [31]. 

Psilocybin Ökat blodtryck [27, 28, 29, 32], ökad hjärtfrekvens [29], 

ökade plasmakoncentrationer av tyreotropin, prolaktin, 

ACTH och kortisol [32]. 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Forskning finns om flertalet olika klassiska hallucinogena substanser som alternativa 

behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa. Denna studie avgränsades med fokusering på 

LSD och psilocybin. Båda substanserna verkar som agonister på 5-HT2A receptorer och 

även om den fulla verkningsmekanismen är okänd har de mycket gemensamt och är 

därför intressanta att jämföra.  

För att ge en rättvisare bedömning av effekt och biverkningsprofil togs tre studier på 

friska individer med i studien [30, 31, 32]. 

Studien begränsades lite då urvalet av nya relevanta studier var få. Det är möjligt men 

inte troligt att andra sökord eller MESH-termer skulle ge fler träffar vad gäller nya 

studier gjorda med avseende för att studera effekterna av LSD och psilocybin-assisterad 

psykoterapi på ångest och depression. Vid sökningen användes inget filter av årtal men 

endast studier utförda från år 2000 och framåt inkluderades. Det finns många äldre 

studier på båda substanser som behandling vid både depression och ångest men dessa 

ansågs inte relevanta då de är mestadels från 60–70 talet och håller inte måttet för vad 

som idag anses vara en bra utförd klinisk prövning. 

Deltagarstorleken i de kliniska prövningar som användes som underlagt för denna studie 

var liten, de flesta prövningar bestod av mellan 8–20 deltagare samt en studie med 51 

deltagare. Detta ger förstås ett osäkrare resultat än vad en högre andel deltagare skulle 

gett.  

Det finns en viss oklarhet om de två studierna som behandlade effekterna av LSD på 

ångest [24, 25] hade samma deltagare. Om samma deltagargrupp användes i de två 

studierna kan det ha påverkat resultatet. 

Effektdiskussion 

Resultatet av denna studie visar att LSD och psilocybin båda är starka psykoaktiva 

substanser som även vid relativt låga doser framkallar hallucinogena effekter. LSD-och 

psilocybin-assisterad terapi gav båda signifikant terapeutisk effekt på ångest [24, 25, 26, 

27, 28, 29] och depression [26, 27, 29]. Även om signifikansen av effekt varierade visade 

alla kliniska prövningar med avseende på ångest och depression någon form av statistisk 
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signifikant minskning av symtom. Vad gäller effekt relativt till tid så tyder mycket på att 

effekten är som starkast någon vecka efter behandling samt att signifikant minskning av 

symtom ofta är långvarig. För båda studierna på LSD-assisterad terapi vid ångest [24, 

25] var minskning av STAI ihållande samt att liknande resultat skådades för psilocybin, 

där alla kliniska prövningar som behandlade ångest eller depression [26, 27, 28, 29] 

visade en trend av långvarig effekt på någon av mätningarna. Liknande resultat har 

rapporterats i andra översiktsartiklar [33, 34]. Inga slutsatser vad gäller 

långtidseffektivitet av psilocybin-assisterad terapi vid OCD kan dras då ingen 

långtidsuppföljning under denna studie utfördes [28]. Kortsiktigt sågs dock en 

minskning av symtom vilket är av stor betydelse då OCD generellt anses svårbehandlat 

[33]. Vidare studier på långtidseffekt hos patienter med OCD kan vara av intresse för 

framtiden. 

Resultatet tyder också på att både psilocybin samt LSD producerar bättre 

behandlingseffekt vid höga doser jämfört med både låga doser och placebo. Samt att 

behandlingseffektiviteten verkar öka vid upprepade behandlingar.  

STAI-trait minskade signifikant i två av studierna efter behandling med psilocybin [26, 

29] samt i en studie vid LSD-assisterad terapi [24]. Detta är av relevans då STAI-trait är 

ett mått som fokuserar på individens ångestbenägenhet under en längre tidsperiod och 

förväntas därför inte ändras under kortare perioder. Vidare studier på detta skulle 

föreslås. 

Flertalet individer som genomgått psilocybin-assisterad terapi uppvisade symtom-

remission [26, 27]. Det är ovanligt med spontan remission hos patienter med svår 

depression [26] varav resultatet högst troligt beror på terapin. Fler studier borde utföras 

för att se om resultatet kan återskapas.  

Alla kliniska prövningar var inte placebokontrollerade. Men det kan tänkas att 

placebokontrollerade studier kan vara delvis ineffektiva i studier där starka psykoaktiva 

substanser undersöks, då även om deltagarna är blindad för vilken dos som 

administreras så är det högt troligt att dom kan förutsäga om det var placebo eller inte. 

Samt att aktiv placebo med samma substans stöter på samma problem där deltagaren 

med högsta sannolikhet känner skillnad på en hög respektive låg dos. Kanske är det 

därför mer relevant för framtida studier att jämföra LSD och psilocybin mot varandra 

eller mot andra substanser (tex antidepressiva, eller ketamin som visat på liknande 

resultat vid behandling av depression [33]), eller enbart mot psykoterapi. Flertalet 

deltagare hade tidigare erfarenhet av hallucinogena substanser och alla deltagare fick 

utförlig information om substansernas verkan innan terapins start. På grund av detta är 

det svårt att säga om resultatet kan ha påverkats av förväntan eller tidigare erfarenheter. 

De mer kvalitativa resultaten, det vill säga de självskattade upplevelser som bland annat 

ökad öppenhet och ökad livskvalitet är svårare att jämföra mot varandra men dock så 

relevanta med tanke på att många av deltagarna led av cancer med en förväntan att dö 

inom en kort framtid, men ändå sågs stor positiv inverkan på deras välbefinnande. LSD 

och psilocybin framkallade inte bara ökat välbefinnande hos grupperna som 

behandlades för psykisk ohälsa utan även hos de friska deltagarna.  

 

Biverkningsdiskussion 

Även om en del deltagare visade på svårigheter att hantera de initiala effekterna av LSD 

och psilocybin så tolererades båda substanserna väl hos alla deltagare i samtliga studier. 

Det rapporterades mer om positiva än om negativa effekter. Alla biverkningar som 
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inträffade var förväntade och tydliga psykologiska reaktioner på substansernas effekter. 

Negativa reaktioner som ökad ångest och rädsla att förlora kontrollen är vanligt 

rapporterade bieffekter efter intag av hallucinogena substanser [5] och förekom även i 

denna studie till viss grad. De relativt låga doserna som användes vid prövningarna är en 

trolig orsak till den låga biverkningsgraden som denna studie resulterade i. Extrem 

ångest och stark rädsla är främst kopplade till höga doser [5] vilket även sågs i denna 

studie då de negativt upplevda effekterna rapporterades i högre utsträckning hos de 

högre dosgrupperna än hos lågdosgrupperna och placebo. Det är högst troligt att om de 

administrerade doserna varit högre skulle fler negativa bieffekter som rädsla och 

paranoia rapporteras. En annan tänkbar orsak till den låga biverkningsfrekvensen är att 

samtliga studier helt enkelt var utformade för att minimera biverkningar. Prövningarna 

utfördes under kontrollerade former, i enskilda rum utformade för att skapa trygghet då 

man vet att ”set och setting” har en stor inverkan på hur individer reagerar på dessa 

substanser [5]. Det är även högst troligt att individuella skillnader är en stor faktor för 

resultatet. Hur människor reagerar psykiskt på effekterna av hallucinogena substanser 

kan skilja enormt [5], samt att även här kan förkunskaper och förväntningar ha varit en 

bidragande faktor till resultatet.  

Vad gäller fysiska biverkningar så var dessa enbart synliga under påverkan och avtog 

efteråt. Både intag av LSD och psilocybin höjde det systoliska samt diastoliska 

blodtrycket [27, 28, 29, 31, 32]. Detta tycks dock vara en dosberoende effekt som enbart 

förekom i mild till måttlig form samt att den inte alltid höjdes med en statistisk 

signifikant ökning. Inte heller rapporterades det om en ökning i alla studier. 

Ökning i plasmakoncentrationer av kortisol, prolaktin, epinefrin och oxytocin, 

tyreotropin, prolaktin samt adrenokortikotropthormon sågs [31, 32]. Förhöjda nivåer av 

dessa kan möjligtvis förklara en del av effekterna och biverkningarna. Alla nivåer var 

återställda efter substanserna lämnat kroppen så det förklarar inte det uppmätta 

långtidseffekterna. Båda substanserna tycks ha lämnat en stor psykologisk inverkan hos 

deltagarna, med bland annat många rapporter om att upplevelsen var bland den mest 

meningsfulla, eller den mest meningsfulla händelsen i deras liv. Långtidseffekterna 

verkar vara delvis kopplad till själva upplevelsen och en förändring hos individens psyke 

snarare än till en enbart farmakologisk verkan. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar denna studie på goda resultat av både LSD- och psilocybin-

assisterad psykoterapi. Få terapisessioner behövdes för att ge signifikanta och långvariga 

minskningar av depression- och ångestsymtom samt att remission sågs hos flertalet 

deltagare efter psilocybin-assisterad terapi. Flera deltagare rapporterade om en ökad 

livskvalitet. Biverkningsprofilen för de båda substanserna var låg och de mest frekvent 

rapporterade biverkningarna var psykologiska. Fysiska biverkningar inkluderade bland 

annat milt till måttligt förhöjt blodtryck och hjärtfrekvens. Inga allvarliga, oväntade eller 

ihållande biverkningar rapporterades. Underlaget för denna studie är dock begränsad i 

omfattning då få nya, relevanta studier från år 2000 och framåt har utförts. Fler studier 

med avseende på både effekt och biverkningsprofil behöver utföras för att kunna ge ett 

mer säkert resultat, samt att studier på substansernas effektivitet jämfört mot andra 

läkemedel eller enbart mot terapi vore högst relevant inför framtiden. 

 

https://www.blodkollen.se/sv/analys/adrenokortikotropt-hormon-acth
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