
Nya alkoholvanor kräver nya grepp i vården
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SLS: Hälsofrämjande arbete för äldre



Trender i Europa (Vintagestudien)

•Arbetar längre
•Lever längre
•Tjänar mer 

Liberalisering

Födda på 30-talet: restriktiv miljö
Födda på 50-talet: eget ansvar



Ökat vardagsdrickande



Generationsjämförelse: 75-åringars alkoholvanor 1976 och 2006
Personer födda 1901-2 jmf med personer födda 1930

Källa: Waern m fl  
Age & Ageing 2014 

Män

Kvinnor

Riskbruk                Låg/måttlig konsumtion          

Riskbruk                Låg/måttlig konsumtion

Alkoholkonsumtion gram/vecka          



Ett växande problem

• Andelen äldre, över 80 år, ökar snabbt: 500 000 år 2014; 
beräknas vara 800 000 år 2034

• Antalet äldre med riskbruk ökar

• Antalet över 65 års ålder som vårdats på sjukhus med 
alkoholdiagnos har ökat med 23% för män och med 76% för 
kvinnor under de senaste 10 åren 

• Antalet över 65 års ålder som dött med alkoholdiagnos har ökat 
med 12% bland män och med 60% bland kvinnor under de senaste 
10 åren 



Förklaringar till ökat drickande bland äldre

• Bättre ekonomi

• Ändrade attityder

• Fler tillfällen att dricka

• Sysslolöshet – tristess

• Förlust av partner

• Ökad psykisk ohälsa med stigande ålder 



Äldre tål alkohol sämre

• Kroppen torrare med stigande ålder

• Leder till högre promille vid oförändrad konsumtion

• Försämrad reparativ förmåga

• Större påverkan på hjärnan

• Mer depression och ångest 

• Sömnstörningar 

• Interaktion med läkemedel: 5-6 i genomsnitt!



Medicinbiverkningar  där alkohol kan förvärra


		Biverkan, symtom



		Läkemedel



		Yrsel

		Medel mot högt blodtryck, kärlkramp och hjärtsvikt; lugnande medel, sömnmedel; medel mot depression



		Dåsighet, trötthet

		lugnande medel, sömnmedel; medel mot depression, antipsykotiska medel



		Muntorrhet

		Medel mot inkontinens, urindrivande medel, sömnmedel; medel mot depression, smärtstillande medel av morfintyp



		Förstoppning

		smärtstillande medel av morfintyp, medel mot magsår, medel mot depression



		Matleda

		Digitalis, medel mot depression, smärtstillande medel av morfintyp



		Sömnstörning

		Urindrivande medel, medel mot högt blodtryck och hjärtsvikt; medel mot depression, antipsykotiska medel



		Oklarhet, minnesstörning

		Medel mot inkontinens, lugnande medel, sömnmedel; medel mot depression, smärtstillande medel av morfintyp, antipsykotiska medel



		Stelhet

		Antipsykotiska medel









NCD and health behaviour



Men alkohol är svårare - varför?

 Läkare och sjuksköterskor drar sig för att ta upp frågor om 
alkohol – mer än för övriga levnadsvanor

• Tidsbrist
• Osäkra vad göra med svårare fall
• Alkohol stigmatiserat område – attityder



Oproblematiskt 
bruk

Beroende

Saknas instans som 
kommunicerar dessa 

frågeställningar

> Sociala 
myndigheter

> Vård
> Förlorar arbete 

och familj

> Umgänge
> Fritid
> Semester
> Fest

Vana?
Beroende?
Riskbruk?

Stigma
Kultur
Tabu

Lifestyle Vård

Vart 
vänder 

man sig?

Tomrum mellan allmän information och specialistvård och behandling. 
svårt att navigera sig fram till relevant hjälp.



Hur ser människor med 
alkoholberoende på sitt 
drickande – och  vilken 
hjälp vill de ha? 

Marknadsundersökning

Bekymrade – men inte tilltalade  av 
tillgängliga behandlingsalternativ



Hinder att söka hjälp 

• Stigma
• Viktigt att dölja alkoholproblem. 
• Skamligt och ett personligt 

misslyckande

Krävde antagande av ny 
identitet: från välanpassad 
medborgare till den lägst
stående av alla.



Perspektiv på behandling

• Deltagarna visste lite om behandling 
för alkoholproblem

• Behandlingshem, Antabus och 
helnykterhet 

• Dessa alternativ framstod inte som 
attraktiva

• Stort intrång i deras dagliga aktiviteter; 
• stigmatiserande om det blev känt. 

• Oerhört skamligt!



 Självhjälp och verktyg
Man kan behöva en liten knuff –
kanske ett samtal med en läkare, ett 
test, eller en informationskampanj –
något som får dig att ta ställning. 
Sjukvården kan fungera som en 
varningsklocka. 

 Accepterar inte terminologin
”Missbruk” känns avlägset, även 
”beroende” känns skrämmande– detta 
är begrepp som grupperna finner svårt 
att relatera till. 
”Om någon skulle tala om missbruk 
med mig så skulle jag stänga av –
men jag har tankar om mitt 
drickande”

 Behöver avdramatisera
En nyckel är att avdramatisera ”ring om du 
känner dig osäker” 
Man måste vara försiktig: det blir lätt för 
officiellt om avsändaren är en myndighet. 

 Sjukvårdens roll
Många, särskilt bland de äldre, tycker 
primärvården är ett forum som skulle 
kunna användas mer effektivt. Använd 
de nätverk som folk har. 

Fokusgrupper med icke vårdsökande alkoholberoende



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

Många oroade över sitt
drickande 

- få får frågor om det

1 %

10 %
Oro över

drickandet

liten

stor



Att nå en större del av målgruppen

…. Genom 
primärvården?

… eller genom 
Internet?

…eller genom  
FHV?

Eller genom
Äldreomsorgen? 





Nudging i sjukvården: 
Screening och kort rådgivning i primärvården



• Självhjälpsmaterial

• Provtagning med feed-
back och rådgivning

• 3-4 samtal (15 min) med 
motivationsinriktning

Begränsad behandling effektiv







Resultat TAP-studien
Behandling på vårdcentral vs Specialistklinik

Samma resultat!

2018-02-08 Samma resultat för äldre som för yngre
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