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Få söker vård



Hinder att söka vård: 

Stigma

 Peter: Men det är ju det här att söka hjälp liksom, det är ett enormt stort steg, 
ytterligare då behandlingshem och så vidare, då är man ju,  då är man lång 
nere, en sommaralkoholist behöver ingen hjälp. 

 Intervjuare: Nej. 

 Peter: Han mår inte bra. 

 Intervjuare: Men vem är det som är skamlig, vad är det för skamligt då, för 
du…

 Mikael: Det tror jag är gammalt och traditionsbundet och har alltid ansetts 
vara, och det är en utslagen människa som inte klarar av sitt liv och leverne 
och familj och mister jobbet och sitter och super hela dagarna på en 
parkbänk. Alltså kan det vara mer skamligt. 

 Peter: Ja, men du har ju stigmat där va.
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Föreställningar om behandling

Sara Wallhed Finn



Liten kunskap om behandling

Oskar: [...] Jag har min polare, vad blir det för något, ja, hans gudfar 

exempelvis är ju superalkis, och det var också sista steget för honom, att 

operera antabus. Sedan fortsatte han i och för sig på det ändå. Så för mig 

så, jag liksom associerar det med grov alkoholism, det hade varit ganska 

jobbigt att inse att man befann sig där. 

Intervjuare: Men de andra läkemedlen tyckte du lät?

Oskar: De lät mycket bättre faktiskt. Bara att döma av det korta liksom, så 

det hade jag kunnat tänka mig faktiskt. 

Simon: Det är lite Nicorette .

Oskar: Ja, men precis. Så att man liksom kan ta en drink på ett mingel utan 

att behöva gå in på toan och spy liksom. 
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Attraktiv behandling

 Olika alternativ 

 Förtroende för behandlaren

 Ingen byråkrati

 Autonomi

 Bibehålla vanliga livet

 Primärvård (särskilt äldre!)
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Behandlares syn på alkoholbehandling

 tillskriver moralisk orsak till sjukdom (dålig karaktär) 

 social distans (någon annan borde ta hand om detta) 

 syn på patienten som farlig (mot sig själv eller andra) 

 syn på kontroll och ansvar (patienten kan sluta om hen vill) 

 stämpling (“de där”, “alkoholister”).

Williams, E. (submitted) 

Rethinking alcohol interventions in health care.



Bikupa 3 min:
- Hur kan du, i din yrkesroll, bidra till att reducera 

stigmatisering?



Vad kan vården göra 

för att reducera stigma?



Vårdstrukturer

 Internetalternativ, appar

 Normalisera dagens beroendevård

(hälso- och sjukvården i stället för socialtjänst, 

välkomnande vårdmiljöer)

 Differentierade mottagningar (som Riddargatan 1)

 Integrera i vanliga vården

Primärvård

Företagshälsovård

Öppen vård



Som vårdenhet: visa intresse

 www.stuvstavc.se



I patientmötet: Fråga

Illustration:

Sven Wåhlin



Medicinskt adekvat terminologi:

 Alkoholist

 Missbrukare

 Etyliker

 Förnekande

 Upptäcka alkoholproblem

 Dold alkoholism

• Alkoholberoende (ICD-10)

• Skadligt bruk (ICD-10)

• Alkoholbruksyndrom (DSM-5)

• Riskbruk

• Alkoholproblem

Negativ vokabulär:

OCH – vokabulär!



Tack
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Allmänheten Alkoholberoende

Källa: Andréasson, Alcohol & Alcoholism, 2013

Hinder att söka vård: 

Skam



 socio-moral attribution of disease (e.g., flawed character), 

 social distancing (i.e., someone else should care for this 

condition), 

 perceptions of patient dangerousness (to selves or others), 

 perceptions of control and culpability of disease (e.g., beliefs 

that patients are choosing their condition and can quit if they are 

willing to do the work), and 

 labelling (e.g., “those people” and “alcoholics”).



Hinder att söka hjälp

1. Skam/stigma

2. Föreställning: Nykterhet enda alternativet

3. Accepterar inte beroendemott/socialtjänst

4. Liten kunskap om effekter på hälsa



Barriers to seeking treatment

1. Stigma/shame

Ref: 
Wallhed Finn et al., 2014 Sub use and misuse;
Andréasson et al., 2013 Alcohol & Alcoholism;
Schomerus et al., 2011 Alcohol & Alcoholism
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