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Hur definieras riskbruk  
av alkohol? 

Personer som dricker mer än vad som 
rekommenderas enligt nuvarande 
kunskap 

    OCH 
som inte har tecken/symtom på  

missbruk eller beroende  

 



Rekommendera konsumtionsnivåer 
på ett enklare sätt 

 Män: högst 14 glas per vecka och högst 4 per 
dag              

 

 Kvinnor: högst 9 glas per vecka och högst 3 
per dag 

 

14/4 

9/3 



Vad innebär ett riskbruk av  
alkohol? 

 

 En flaska vin innehåller således 5 standardglas  

 En burk starköl på 5 % är 1,5 glas 

 En burk starköl 7-8 % är 2 glas 

 En burk starköl 10 % är 3 glas. 

 



Rådgivningsnivåer enligt socialstyrelsen riktlinjer 



Riktlinje rekommendationer 



Enkel rådgivning (Brief intervention). 

 Är det koncept som man hoppas skulle kunna 
införlivas i rutinverksamheten inom vården 

 Innehåller två centrala komponenter 

 Screening/identifikation  

 Rådgivning/intervention 

Och ev remittering vid mer alvarlig problematik 

 

Tar i sin enklaste form ” endast” 5-10 
minuter 

 



Hur identifiera riskbruk av alkohol? 

 
Beroende 

Missbruk 

Riskdrickare med symtom 

Riskdrickare utan symtom 

Normal konsumenter 

Nykterister 



När skall man fråga om alkohol? 

 Bestäm dig för när du tycker att det är lämpligt: 

 Vissa diagnoser som är vanliga inom verksamheten och 
som man erfarenhetsmässigt anser kan vara relaterad till 
riskbruk av alkohol 

 

 Eller fråga alltid om alkohol/levnadsvanor 

 

 Eller när man anser att patientens besvär kan vara 
relaterad till alkohol/levnadsvanor  

 



Att komma igång med frågor om alkoholvanor 
- inledande frågor 

 

 Det är inte ovanligt att patienten själv har noterat eller 
funderat på ett samband mellan symtom och 
alkoholkonsumtionen. 

 Har du själv märkt om besvären förvärras/förbättras om du 
dricker alkohol? 

 Har du någon gång funderat på om dina besvär påverkas 
av alkohol? 

 Vad händer med dina besvär om du dricker alkohol? 

 



     Systematisk kartläggning 
med AUDIT-C frågeformuläret 
 

    
1. Hur ofta dricker du alkohol? 
 

Aldrig 
(0 poäng) 

1 gång i månaden 
eller mer sällan  

(1 poäng) 

2-4 
 gånger I månaden 

(2 poäng) 

2-3  
gånger I veckan 

(3 poäng) 

4 gånger/vecka eller 
mer 

 (4 poäng) 

 
2. Hur många standardglas dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? 
 

1 - 2 
 (0 poäng) 

3 - 4  
(1 poäng) 

5 - 6 
 (2 poäng) 

7 - 9 
 (3 poäng) 

10 eller fler 
 (4 poäng) 

 
 
3. Hur ofta dricker du 5/6 standardglas eller mer vid samma tillfälle? 
 

Aldrig 
(0 poäng) 

1 gång i månaden 
eller mer sällan  

(1 poäng) 

2 - 4 
 gånger i månaden 

(2 poäng) 

2 - 3  
gånger i veckan 

(3 poäng) 

4 gånger/vecka eller 
mer 

 (4 poäng) 

 

 



Annat sätt att fråga.. 

Hur ser det ut en typisk vecka? 

Hur många gånger dricker du någon form 
av alkohol? 

Hur mycket dricker du en typisk gång 

Etc…. 

Sedan gör man en beräkning om patienten har ett riskbruk  
utifrån de gränser som normalt anser innebär en riskfylld alkoholkonsumtion 

 



Rådgivning till patienter med 
riskfylld alkoholkonsumtion 

enligt ”Frames” 

  F = Feedback  
 Återkoppling på screeningen 

  R = Responsibility 
 Betoning av patientens eget ansvar 

  A = Advice 
 Råd att ändra vanor 

M = Meny 
 Ge förslag på olika strategier/val 

  E = Emphaty 
 Känslomässigt stöd – utan tvång 

  S = Self-efficacy 
 Betoning av patientens egen förmåga till förändring 

 
 

 



Vad säger man till en patient 
som dricker för mycket 

 Finns inga färdiga standardråd utöver 
konsumtionsnivåerna. 

    14/4 eller 9/3 

-Samtalet bör fokusera på vad patienten vill och hur  

dryckesmönstret ser ut. 

  - mycket alkohol en gång i veckan! 

  - dagligt drickande (1-2 glas) ! 

- Om ev. konsekvenser 

- Vad patienten själv vill/har för mål 

  

 



U-E-U  
Informationsutbyte istället för ’föreläsning ’ 

 

Utforska vad personen redan vet 

• Vad känner du redan till…?  

• Vad vet du om…?  

Erbjud information 

• Kort, saklig och anpassad 

Utforska 

• Vad tänker du om det?  

• Vad innebär det för dig? 



Internetbaserade interventioner 

 Finns i olika former med råd om riskbruk av 
alkohol administrerad via sms, mejl, app, hemsidor. 

 Alkoholtest/råd kan integreras med andra 
levnadsvanor 

 

 Exempel från www.livsstilsanalys.se 

 

 



www.livsstilsanalys.se 





Socialstyrelsen alla frågor om 
levnadsvanor 



Internetbaserade alkohol 
och levnadsvanetest 

 Kan finnas i livsstilskiosker 

 På VC och apotek m.m. 

 

 En länk kan mejlas till en person 

 Studenthälsor, företagshälsovård, friskvård 

 

 Kan skickas som enskild  meddelande via sms 



Senaste nytt! 



Senaste nytt! 

 Ingen skillnad i riskbruk av alkohol fanns mellan tre 
olika grupper av patienter vid både 6 och 12 
månaders uppföljning: 

 1) Broschyr om alkohol 

 2) Kort rådgivning på 5 min 

 3) Rådgivande samtal på 20 min 



Senaste nytt! 

 SPIRA projektet 

 

 Svensk projekt på ett 20 tal vårdcentraler runt om i 
Sverige under ledning av docent Fredrik Spak vid 
Göteborgs Universitet. 

 

 Ingen skillnad i effekt mellan korta råd eller enbart 
screening 

 



Senaste nytt! 

 Svårt att visa på effekt i pragmatiska studier inom 
rutinverksamheten 

 där ”vanlig” personal  genomför samtalen istället för 
speciellt utbildad forskningspersonal 

 

 … kanske kräver det mer kompetens att genomföra 
rådgivande samtal….. 

 



Senaste nytt! 



Senaste nytt! 



Senaste nytt! 

 

 
 

   NNT 



Konklusion 

 I enlighet med socialstyrelsens riktlinjer så finns det en viss 
evidens för att alkoholsamtal med en rimlig längd på minst 10-
15 minuter KAN ha en inverkan på en persons alkoholvanor, 
men man måste nog samtala med minst 10 personer för att en 
person skall minska sin konsumtion. 

 Alltså lättare sagt än gjort, men man vet aldrig vad ett kort 
samtal kan ha för effekt längre fram i livet. 

 Samtal kring alkohol (och andra vanor) kräver en viss 
kompetens (och en god patient-behandlare relation) vilket kan 
förklara en del negativa forskningsresultat. 

 Nya internetbaserade interventioner kan vara ett alternativ till 
personliga samtal. Fortsatt forskning får visa på hur detta kan i 
integreras i rutinvården. 

 

 



Senaste nytt! 

 


