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Fr ån Psykia tri ska kliniken I, Lun d. 
(Chef: Professor E. Esse n-Möller) 

LSD-b ehand ling av neuro ser 
Av 

Lennart Kaij , Lund 

»Bizza re illn esses may requ ire b izarre treat me nt, 
and in psyc hiatr y they of te n ge l it .» 

Pat ridge: Prefronta l leucotomy. 

Tanken att utn yttj a psy kosframkall ande medel (p syko-
tomime ti ca, hallu c in oge ner , Ja ntasti ca, ps yc ol y ti ca) vid 
psy koterap i är ic ke ny. Redan på 20- talet gjo rde s försö k 
att använda mesca lin som adj uvans vid psy kote rapi , men 
för söken öve rgavs tämli ge n snart. För st sedan man fått till 
gå ng till det utom ordentligt pot enta medlet LSD , lyse rgsyre
diet y lamid , tog försö ken förn yad fart. Pionjärerna, Sandis on, 
Sp en ce r oc h Whit elaw, från Po wic k Hosp ital i England 
publicerade sina första resultat 1954 oc h litt eratur en i 
ämnet har sedan snabbt vuxit. Då metoden hitintill s sy nes 
va ra föga an vänd i vå rt land sy nes det mig finna s skä l för 
en kort redogö rel se de ls för preliminära eg na försö k, del s 
för ett besö k ho s Sandison hös ten 1962. 

I. Allmänt. 

LSD syntet iserad es hos A. G . Sando z i Base l i slut et av 
30-ta let och den psy kot omim et iska effek ten upptä cktes under 
dram atiska omständi gheter 1943 av Hoff mann. Den 
ursprunglig a tank en att man här hade att göra med en 
farmakolog isk t framka llad schizofreni ledd e till ex ten siva 
far mako log iska och neurofys iologi ska und ersök nin ga r, so m 
ge tt upp hov till en litt era tur omfattande ett tu sental skrifter. Fr ån 
klini sk synpunkt måste emellertid framh ålla s alt 
e ffekten av LSD på norm ala eller neuroti ska personer icke 
är ide ntisk med sc hizofrena reak tioner äve n om flera gem ensamma 
dra g finna s, t.e x. auti sm , para noida reak tioner, 
hallu cinationer , per so nli ghetsupplö snin g. Må rten s har ock så 
framh ållit skillnaden eff ekten mellan LSD och t. ex. 
tara xe in. 

Den typi ska LSD -reaktionen , som kan framkalla s i do ser 
(E ner till 25 mikro gram , är i stora dra g följande. Tju go 
min . till en hal vtimma efter det att dro gen int ag its peroralt 
uppl eve r försökspersonen spännin g, oro och/eller eufo ri sa mt 



en rad vegetativa symtom; rodnad , svettning, tachykardi 
med palpitationer och man observerar ofta en uttalad mydriasis. 
Sinnesstämningen kan växla kraftigt och ofta kommer den effekten i 
vågor. Den typiska psyki ska effekten är 
en förändrad perception, såvä l yttre so m »inre». För söks per so nen 
upplev er illusioner och hallucination er , såvä l visue lla som 
auditoriska, och särskilt påfa llande är ett fördjupat färgupplevande. 
Förändringar 1 den propriocepti ve 
perceptionen leder till känslan av att kroppen eller delar 
av den växer eller krymper ofta kombinerat med makr - resp. 
mikrop sier. Den i terapeutiskt sammanhang vikt igaste förändringen 
rör emellertid den »inre » perc eptionen . 
Försök spersonen erinrar sig län gese dan bortglömda händelser , i 
synnerhet obehagliga sådana , ibland med så sta rk inten sitet att man 
kan tala om ett åte rupple va nde. Särskilt när 
traumatiska minnen erinras kan detta ske under stark 
affekt, s . k . abreaction. Det är naturligtvi s i första hand 
denna effekt som har utnyttjat s av dynamiskt orienterade 
psyk iater för att påsky nda psykoa nalys eller annan psykoterapi . Det 
förefaller emellert id också som om fp, med tillräckli ga re surse r därtill, 
får en ökad förmåga till insikt och 
objektivisering av de egna re akt ionerna , en slag s sjä lvanalys. En del 
per so ner rapporterar att de upple ver sig som 
kluvna , där det ena »jaget» förmår att lik som utifrån betrakta det andra 
»jagets» inadekvata reaktioner och attityder. 

LSD -effe kten s duration varierar uppenbarligen kva ntitativt med 
dosen och kan kvarstå i dygn, men kan också avbrytas med hjälp av 
fentiazinpreparat eller barbiturater. 
Vid högre do ser ing rapporterar patienterna ofta att de i 
korta episoder kan känna av effekten flera dagar efter det 
de tagit dose n. 

Det som väckte det största intr esse t i Sandisons et al. 
meddelande var att man på stod sig kunna påve rka obsessiva 
och psykopat iska tillstånd i gynnsam riktnin g . Deras resultat har 
sedermera bekräftats, del s av dem sjä lva, del s av 
fl era andra und ersökar e och till listan över med andra 
metoder svå rbehandlade ti llstånd kan fogas fr amför allt 
sex uella insufficienser: impoten s, frigidit et och vag1msm 
och homosexualitet. Där utöver har metoden givetvis använts vid snart 
sagt alla neuro se r och psyk iska insufficien ser och litteraturen är i 
snabbt växa nde. 

Svaret på fråga n om hu r den terape uti ska effek ten uppn ås är helt 
höljt i dunkel. Från psykodynamiskt håll hävda s, att det är frågan om 
ett psykologi skt skeende. Någon 

927 



biologiskt grundad förklaring har icke kunnat presteras. 
Som alltid när det gäller behandling av psykiska rubbning ar måste 
möjli ghete n av en sugges tion seffekt hå11as öppe n. 
Sedvanliga kontrollförsök med placebobehandling har av 
förklarliga skäl inte kunnat utföras. Mot en sugge stion seffekt talar 
den allmänna erfarenheten att både anankastiska tillstånd och t. ex. 
impoten s är ytterst resistenta mot 
suggestiv påverkan. Vidare förefaller dramatiska tillfri sk nanden vid 
LSD -be handlin g att vara tämligen sä11sy nta , 
även om de förekommer , utan det typi ska förloppet är en 
gradvis förbättrad anp ass ning. Ä andra sidan är det uppenbart att 
mån ga blir hög eligen sug ges tibla und er LSD-påverkan; denna 
sug ges tibilitet synes dock inte vara korrelerad till den terapeuti ska 
effekten. 

2. Egna erfarenheter 

I Lund har vi sedan 1957 prövat LSD -behandling på samma nla gt 
elva patienter, flertalet sedan hösten 1961. Behandlingen har givits 
utesl utand e på inn eliggande patienter. Do sen har varierat mellan 50 
och 700 mikrogram , behandlin gen har givits en till två gånger i 
vecka n och anta let behandling ar har varierat mellan 6 och 40. 
Patienterna har icke lämnat s ensamma under LSD-på verkan och va rje 
gång fått en a två timmar s understödjande psykoterapi av lä 
kare och avdelning sskö ter ska. 

Patienter na som samtli ga är kvinnor , har utgjort s av fem 
klassiska anankastiska till stånd , en decenniegammal anorexia 
nervosa hos en obsessiv person , en lindrig depression 
med tvångsmässiga sjä lvfö rebr ådser , en kon vention shys teri , 
en organiskt präglad primitiv kvinna med långvarigt ångesttillstånd 
och starkt skif tand e försvarsmekanismer samt en 
passi v-dependent kar aktär sne uro s. Av dessa har de sex sis tnämnda 
icke haft någon mer påtaglig terapeuti sk nytta av 
behandlingen. Bland anankasterna förblev en opåverkad 
och lobotomerade s sena re med gott re sultat , en ble v helt 
åte rställd efter en mer än tvåårig invaliditet , medan de tre 
återstående blev i varierande grad förbättrade, i samt liga 
fall med en ökni ng av arbetsförmågan. I bely snin g av senare 
erfarenheter sy nes dock ingen av dessa patienter (utom den 
åters tällda) ha fått tillräckligt lån gvarig behandling. 

3. Powick Ho spital. 

För att vinna erfarenhet om LSD-behandling 1 stö rre 
ska la har ja g under ett par veckor i augusti och septe mber 
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1962 besökt Sandison på Powi ck Hospi tal i Wor cester. Resan 
möjliggjord genom bidrag från A. G. Sandoz. Sjukhu
set är ett medel stort land sortss jukhu s som föga skilj er sig 
från våra svenska ment alsjukhu s. LSD-av delnin gen är inrymd i en 
liten tillb yggna d och består av fem tämli gen väl 
ljudisolerade rum , möblerade med en säng och ett bord 
sam t uta nför rumm en en korridor och ett litet pentry. Per sona len 
består av två sister nurses med en utbildnin g som 
drygt mot svara r våra mental sjukskö terskor s. En legitimerad 
sjuksköter ska har ansvaret för avde lnin gen, men har 
dessutom en vanli g vårdavdelnin g. Sandison lägger stor 
vikt vid personalens lämplighet och de två sköter skorn a 
gjorde verkli gen intryck av att vara handplo ckade: välbegåvade, 
toleranta, generösa, varma , trygga och med lång 
erfarenhet av mental sjuk vård . 

Patientern a beh andl ades ambul ant. Endast undant agsvis 
gav man LSD till inn eligga nde patienter på vårdavde lnin g
en. Skälen härför är att det är fr ågan om en långvarig behand ling av 
neuroser med risk för hospitalisering och också den genere ll a 
psyko terap eutis ka principen, att patienten 
i görligaste mån skall konfr onteras med sitt vanli ga liv under 
behand lingstiden. En förutsättning för denna form var 
de goda transportmöjligheter som sjukhu set förfogade över. 
Patienter na behandlas en ä två gånger i veckan, aldrig mer , 
någon gång med längre interva ll . Som regel kom patie nterna på 
bestämda veckodaga r och kom sålunda att bilda 
grupper. I prin cip var emellertid behandlin gen individuell 
ehuru man i praktiken inte kunde undgå en viss gruppt erapie ffekt. 

Behandlin gar na inl eddes vid 9.30-tiden på förmiddagen 
och avbrö ts mellan kl. 13 och 14, ibland tidigare om pati enten så 
önskade. Pati enterna fick röra sig fritt på avde lnin gen och 
sju khusområ det, men de flesta föredrog att draga sig tillbaka till sitt 
rum och lägga sig när LSD -eff ekten 
sa tte in . 

Doserna varierade från 25 till 600 mikrogram beroende 
på det indi viduella svare t. I omkring hälften av patienterna 
förstärktes LSD -effekte n genom 20 till 60 mg Ritalin a® 
i. v. Indikatio nen för Rita lin a ut gjord es av ot ill fre dsstä ll ande 
LSD- effek t även vid höga doser. Behandlin garna avbröts 
som regel med hjälp av mebumal natrium 100 -400 mg 
eve ntuell t tillsamm ans med klorpromazin eller isomy l. Patie nterna 
fick därefter kvars tanna på avdelnin gen till framemot eftermiddagen 
då de transporter ades hem genom sjukhu sets försorg . Någo n gång lät 
man av olika skäl patienter-
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na kvarligga över natten på LSD-av delningen eller vid beho v av 930 
tillsyn på en allmän avdelning. 

Det var överraskande att finna , att man ansåg att personalens 
psykoterape utiska attityd borde vara förh ålla ndevis passiv. Det 
viktigaste var att patienten inte skulle behöva känna sig ensam och 
övergiven, när LSD -påverka n nådde full styrka. 

Med ledning av erfarenheten av patienterna sökte man därför 
organisera doseringen så att personalen kunde finnas till hand s där de 
bäst behö vdes. 

Patienten fick sj älv ange när han ville ha sä llskap. Sköterskorna 
gick då in till patienten, satt på sängkanten, lät patienten hålla 
dem i handen, lyss nade och svara de om patienten så önskade, men 
tog sä llan initiati v till utfr ågning av patienterna. 
Vanligtvis hade patienterna preferens för någon av sköter skorna och 
det var allmänt förekommande att patienten verbaliter identifierade 
sköter skan som sin moder. 

Det var också vanligt förekommande alt pati enterna tyckte sig 
återupple va sin födelse, så vanligt att man inte kunde undgå 
att misstänka att del var fråga om en gruppeffekt. Patienterna hade 
uttrycklig till åtelse att ge handgripliga uttryck 
för aggression, något som de dock relativt sällan tycktes 
utnyttja. Det händ e att en thekopp for i väggen eller att en 
fönsterruta slogs ut , men det föreföll int e vanligt. Man berä ttade alt 
vid ett tillfälle en aggressiv psykopat demolerat 
avdelningen, men man ansåg detta snarare vara ett uttryck för 
psykopatin än för behandling en. Den för vården 
ansvarige läkar en visade sig som regel endast en stund 
på kväll en, då han hade korta samtal med patienterna. 

Att få en uppfattnin g om indikationerna för behandlingen var icke 
helt lätt. Resultaten vid obsessiv-kompulsiva tillstånd samt vid 
sexuella insuffic ienser och aberrationer (fra mför allt impoten s, 
vaginalspasm och homo sexu alitet) ansågs väl belagda och utgjorde 
kan ske de viktigaste indikationerna. 

Därutöv er användes LSD vid fobier, ångestt ill stånd, depre ssioner, 
hypokondrier m.m. 

Man kunde inte undgå ett intr yck av att det fästes större vikt vid 
anam nestiska uppgifter om olyckliga uppväxtförhållanden än 
vid patientens personlighet och aktuella bild. Dock förefanns här vid 
en tydlig skillnad mellan doktorerna Spencer 
och Sandison. Även om den senare vid diskussion icke gav 
uttryck för det , var det uppenbart att han med säkert sinne 
utvalde karaktärsneuroser hos för övrigt stab ila och välintegrerade 
per soner medan Spen cers patienter i personlighetshänsende 
uppvisade en betydli gt mera brokig bild , t.ex. lederade, uppenbart 
schi zoida , primitiva och dåligt kon-



trollerade personer. Gemensamt var emeller tid att man 931 
krävde en god int ellektue ll utru stn ing hos patienten. 

Av särsk ilt intresse var det att se hur man diagnosti serade 
obsessiv-kompulsiva tillstånd. Som bekant kan tvångssymtom 
förekomma bland annat vid depr essioner och prognos- och 
terapimöjligheter överenss tämm er då med grundsjukdom en Ufr. t. 
ex. Pollitt) . De fyra anankastiska till stån d, varav två framgångsrikt 
behandlats, som jag fick se var emellertid tveklöst essentiella enligt 
våra svenska bedömningsgrunder. 

De vikti gaste kontraindikationerna för LSD-b ehandlin g 
var psykos, misstanke på psykos samt dålig intelligens. 

Risker na ansågs såsom relativt små, men man hade speciell 
uppmärksamhet riktad mot suic idri sk och utveck ling av 
paranoida symtom . Hitintill s hade man bland de flera hundr a 
patienter som behandlas icke haft någon fatalitet eller 
allvarligare komplikation. Det framhölls dock att man måste 
vara frikostig med alt taga in patienter som visar suicid tendenser. 

Behandlin gstiden varierade stark t. Särskilt patienter med 
impotens reagerade ofta snabbt och ja g såg en man med 
en flerårig impotens som var återstä lld efte r sex LSD-b ehandlin gar. 
Behandling stider på sju till tio månader med 
en eller två behan dlin gar i veckan var tämligen vanliga 
och det fanns patienter som behandlat s i två år. Man framhöll att en 
av svår ighetern a var att veta när behandlingen 
borde avbry tas och att man inte hade några säkra indikationer härför. 
I några fall ansågs det lämpligt att avsluta 
behandlin gen med några elchocksbe handlingar särs kilt i de 
fall där den ursprungliga sjuk dom sbilden efte rtr äddes av 
en depression. 

Sammanfattning . 

Systematisk behandlin g med LSD vid neuroti ska till stånd 
har givit gynnsamm a resultat framför allt vid till stånd 
som eljest är otillgängliga för terapi, t. ex. vid invetererade 
obsessiva till stånd och sexue lla insuffic ienser. Behandlin gen 
måste meddelas av erfaren psykiater och fallen bör åtmin ston e ännu 
så länge sannolikt väljas med stor omsorg. 

Behandlingen bör ske i anslutning till sjukhu s och kan med 
fördel ges ambul ant. Behandlingstiden är som regel lång 
och innebär ett betydande ingrepp i patientens livsfö ring 
vilket ytte rligare understryker vikten av ett noggrant urval. 
Behandlin gens verknin gssätt är okänt , rimligtvis är det 
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fråga om en farmakologisk effek t, som emellert id successiv t åtfö ljes av 
en radikal förä ndrin g av uppl evande och insikt. 
Under förutsättning att patienterna följe s uppm ärksamt , särskilt med 
hän syn till suicidri sken, är behandlingen riskfri. 

Behandlin gen synes väl värd fortsatt prövnin g även i vårt land. 
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