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Hälsoeffekter av alkohol

Cecilia Magnusson
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Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLL

Seminarium: Riskbruk av alkohol -
att ta upp frågan 8 december kl. 
13.00 – 16.30
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Alkohol och sjukdomsbörda
• Det globala sjukdomsbördeprojektet

– Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors 
Study (GBD) 2015

– Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). 
GBDCompareDataVisualization. Seattle, WA: IHME, University 
of Washington, 2016. Available from http:// 
vizhub.healthdata.org/gbd-compare. (Accessed November 27, 
2016)

• DALY (disability adjusted life years; 
funktionsjusterade levnadsår) – ett mått på
sjukdomsbörda
– tid i år som man förlorar på grund av för tidig död 

(YLL; years of life lost) och sjukdom (YLD; years lived
with disability)
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Andel av sjukdomsbördan orsakad av alkohol
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De 15 riskfaktorer som orsakade störst sjukdomsbörda, Sverige
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De 10 riskfaktorer som orsakade störst sjukdomsbörda, 

Sverige, åldern 15-49 år
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Alkoholorsakade DALYs, efter sjukdomsgrupp, 

Sverige, 2015
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Alkoholkonsumtion och typ 2 diabetes

Dolly O. Baliunas et al. Dia Care 2009;32:2123-2132
©2009 by American Diabetes Association

• Meta-analys (20 kohortstudier)

• Justerad för ”sick-quitter effect”

• Män: 
• mest skyddande vid 22 

g/dag (RR 0,87 [95% CI 0,76–
1,00])

• skada vid > 60 g/dag (1,01 
[0,71–1,44]) 

• Kvinnor: 
• 24 g/dag mest skyddande

(0,60 [0,52–0,69])
• skada vid > 50 g/dag (1,02 

[0,83–1,26]).

Kvinnor

Män
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Reflektioner
• Metodologiska svagheter

– Svårt att mäta alkoholkonsumtion -> utspädning av sanna 
samband

– Förväxlingsfaktorer sannolikt stor inverkan 
• Icke-konsumenter och f.d. konsumenter har sämre hälsoprofiler 

jämfört måttlighetskonsumenter

– Svårt att påvisa kausalitet, en rad tillstånd ingår inte i 
beräkningarna 
• Depression och ångest

• Prostatacancer  

– > underskattning av negativa hälsoeffekter, särskilt v.g. 
måttlighetskonsumtion 
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Socioekonomiska konsekvenser
• Inkomst

• Förankring på arbetsmarknaden

• Familje- och andra relationsproblem

• Stigma

• Minskad access till hälso- och sjukvård
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Konsekvenser för andra 
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Konsekvenser för samhället


