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Riskbruk: olika nivåer

Svårt beroende
50 000

Måttligt beroende
250 000

Högkonsumtion
450 000

Skadligt bruk
300 000

Inga alkoholproblem
6,5 millioner > 15 år

Oro över
alkohol

liten

stor

De flesta får aldrig
frågor om sina 
alkoholvanor



Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100 % per invånare 15 år 

och äldre, fördelad på dryckessorter. 1861–2013.
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Ökat vardagsdrickande

Källa: SOM-institutet 2014



Källa: IQ-initiativet



Antal slutenvårdstillfällen, antal vårdade personer och antal 

vårdade personer för första gången sedan 1987 i slutenvård 

med alkoholrelaterad bi- eller huvuddiagnos. 1987–2013. 
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Antal

Källa: Socialstyrelsen



Antal alkoholrelaterade dödsfall (underliggande eller bidragande 

dödsorsak) fördelat på kön. Åldersstandardiserade dödstal

per 100 000 invånare. 1969–2013.
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Antal

Källa: Socialstyrelsen



Antal alkoholrelaterade dödsfall (underliggande eller 

bidragande dödsorsak) fördelat på ålder. 1969–2013.

Antal

Källa: Socialstyrelsen
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Riskbruk – risk för vad? 

Lågt till måttligt alkoholintag

har inga uppenbart skadliga

effekter på hjärta och kärl. Att 

dricka stora mängder alkohol 

medför dock risk för skador. 

Pulsen och blodtrycket ökar när 

du dricker alkohol. Risken för 

hjärtarytmier av olika slag ökar, 

exempelvis förmaksflimmer. 

Alkoholkonsumtion kan inte 

rekommenderas för att förebygga

hjärtsjukdom.



Fördelningen av alkoholorsakade dödsfall globalt 2012

Cancer
Hjärt-kärlsjukdom och diabetes
Neuropsykiatriska sjukdomar
Mag-tarmkanalens sjukdomar
Infektioner
Olyckor
Självmord och mord
Neonatala tillstånd

Totalt antal dödsfall: 3,3 miljoner



Cancer
Hjärt-kärlsjukdom och diabetes
Neuropsykiatriska sjukdomar
Mag-tarmkanalens sjukdomar
Infektioner
Olyckor
Självmord och mord
Neonatala tillstånd

Fördelningen av alkoholorsakade DALY:s 2012

Totalt antal förlorade DALY:s: 139 miljoner



Source: Nutt D et al, Lancet 2010

Merparten av alkoholskadorna drabbar

andra än de som dricker





Problemdrickande: epidemiologi 

Ett gäng typiska alkoholister



Bilden av alkoholproblemet





Riskbruk: olika nivåer

Svårt beroende
50 000

Måttligt beroende
250 000

Högkonsumtion
450 000

Skadligt bruk/missbruk
300 000

Inga alkoholproblem
6,5 millioner > 15 år

”Treatment gap”



Det finns effektiv behandling för alkoholberoende 

– men folk vill inte ha den

Utmaning för vården: reducera stigmat

1. Upphör med stigmatiserande språkbruk: 
”missbrukare”, ”alkoholister”

2. Avdramatisera, normalisera
3. Patientcentrering

Några idéer:

En smartare approach till problemet!



Patientcentrering
Patienten sitter i förarsätet:

”Vill sluta dricka”

”Vill dricka mindre”

• Läkemedelsbehandling

• KBT

• 12-stegsbehandling

• Motivationsbehandling 

Väljer mål

Väljer behandling

Prövar… och omprövar



Att nå en större del av målgruppen 

…. Inom primärvård?

… eller genom Internet?

…eller inom
företagshälsovård ?



ALKOHOLHJÄLP PÅ 

INTERNET

• de som dricker mycket

• unga vuxna och kvinnor mer

(än sedvanlig beroendevård)

• en stor grupp människor 

varje år

Internetbaserade tjänster når

Stark trend: 



Baseline    6 months Baseline    6 months

Prel resultat:
Lika bra

• Trots färre besök, 
• Kortare besök
• En dags utbildning
• Ingen handledning

Kort behandling i primärvård effektiv för de flesta

TAP-studien: jämförelse
specialistvård - primärvård



Var gör vi störst nytta?

Hejda flödet

Behandla 
konsekvenserna

Ingrip i tid!


