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Alkoholprevention i primärvården

Patienterna positiva till att frågor
om alkohol och livsstil tas upp
❙❙ Varför tillämpas inte sekundärprevention av alkoholproblem i sjukvården när metoden är dokumenterat effektiv? Det
är frågan bakom den studie som redovisas här. Med sekundärprevention menas identifikation av riskabelt alkoholbruk och
rådgivning innan medicinska eller sociala komplikationer uppkommit. Ett stort antal studier runt om i världen visar att man
med små insatser kan åstadkomma signifikanta förändringar i
människors alkoholbeteende. 25 av dessa studier redovisas i en
aktuell rapport från SBU [1], där man konstaterar att denna typ
av alkoholrådgivning är betydligt mer kostnadseffektiv än
många andra åtgärder som vidtas inom sjukvården.
I praktiken har det emellertid gått långsamt att överföra
dessa forskningserfarenheter till sjukvårdens rutinverksamhet. Det är därför angeläget att klargöra vilka faktorer som
bromsar införandet av alkoholpreventiva rutiner. I en studie i
Blekinge [2] har man i djupintervjuer med elva distriktsläkare diskuterat vilka faktorer som kan hindra ett alkoholförebyggande arbete. Hinder som främst togs upp var: den stress
som allmänläkarna lever under, oftast relaterad till underbemanning; att arbete med missbruk har låg status; att enhetliga
riktlinjer eller vårdprogram för alkoholfrågor saknas – alla
önskade mer utbildning i dessa frågor. Särskilt korta, men
återkommande utbildningar i diagnostik, behandling samt
uppföljning av högkonsumtion efterfrågades. Man efterlyste
större tydlighet från primärvårdsledningen vad gällde målsättningen och kvaliteten i det alkoholförebyggande arbetet.
I den internationella litteraturen nämns bland annat
osäkerhet om relevans, legitimitet och kompetens [3]. Ofta
nämns farhågor om att stöta sig med patienter [4]. Kan alkoholfrågans känsliga karaktär göra att frågor om alkohol uppfattas som provocerande och därmed stör relationen mellan
patienter och vårdgivare? I denna studie valde vi att ställa dessa frågor till patienterna.
❙❙ Syfte
Syftet med studien var att utröna patienternas inställning till
att livsstilsfrågor, särskilt alkoholfrågor, tas upp vid besök i
primärvården. Vi ville också veta hur ofta olika typer av livsstilsfrågor hade ställts av läkare, och i vilken grad patienter efterfrågar samtal om levnadsvanor. Ett annat syfte var att beskriva alkoholkonsumtionen bland dagens svenska primär4252

SAMMANFATTAT
I denna studie undersöktes primärvårdspatienters alkoholvanor och inställning till att läkare tog upp frågor
om levnadsvanor: matvanor, alkohol, tobak, motion.
13 procent av männen och 5 procent av kvinnorna rapporterade hög alkoholkonsumtion. 27 procent av männen och 11 procent av kvinnorna beskrev berusningsdrickande två gånger i månaden eller oftare.
Cirka 70 procent av patienterna hade aldrig fått någon
fråga om levnadsvanor. En stor majoritet bedömde levnadsvanorna som viktiga för hälsan. 80–90 procent ansåg det viktigt att man i sjukvården tog upp dessa frågor, även om man inte kände något behov för egen del.

Se även medicinsk kommentar i detta nummer.

vårdspatienter och se om intresset för att diskutera levnadsvanor varierade med patienternas alkoholvanor.
❙❙ Metod
Studien var en del av utvecklingsarbetet inom primärvården i
Stockholms och Jämtlands läns landsting. En hälsocentral,
Akka, i Västerhaninge i södra Storstockholm och fem hälsocentraler i Jämtland – Hoting, Krokom, Odensala, Sveg och Zgränd (Östersund) – medverkade. Studien genomfördes oktober 2000–mars 2001. Konsekutiva patienter mellan 18 och 71
års ålder, som bokat tid för läkarbesök, tillfrågades om de ville
delta i en studie om levnadsvanornas betydelse för hälsan. De
som ville medverka ombads svara på en anonym enkät, som
kunde besvaras antingen på hälsocentralen eller hemma. Enkäten innehöll frågor om personlig bakgrund, hälsotillstånd, egna
levnadsvanor (matvanor, alkohol, tobak, motion) och inställningen till att få frågor om levnadsvanor vid besök i vården.
Patienternas villighet att diskutera de egna levnadsvanorLäkartidningen ❙ Nr 43 ❙ 2002 ❙ Volym 99

Tabell I. Patienternas bedömning av levnadsvanornas betydelse för
hälsan. Procent av samtliga som besvarat respektive fråga.
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Figur 1. Högkonsumtion av alkohol bland män och kvinnor i olika åldrar.
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Tabell II. Har läkaren vid något besök ställt frågor om dina levnadsvanor? Procent av samtliga som besvarat respektive fråga.
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Figur 2. Berusningsdrickande i olika åldrar. Konsumtion av fem
eller fler standardglas alkohol vid ett och samma tillfälle, mer än
två gånger per månad.

na bedömdes med hjälp av en tiogradig skala, där ytterligheterna angavs som »ja, definitivt« respektive »nej, inte alls«.
Svaren delades in i tre kategorier: »vill diskutera«, »tveksam«
och »vill inte diskutera«.
Alkoholvanorna undersöktes med frågor om mängd och
frekvens rörande olika alkoholdrycker, där åtskillnad gjordes
mellan vardagar och helger. Högkonsumtion av alkohol definierades som mer än 14 standardglas alkohol per vecka för
män och mer än 9 standardglas per vecka för kvinnor. (Ett
standardglas innehåller 12 gram alkohol och motsvarar t ex
50 cl folköl, 33 cl starköl, 15 cl bordsvin eller 4 cl sprit). Denna definition överensstämmer med de gränser som rekommenderas av brittiska läkarsällskapet [5] och den amerikanska federala myndigheten US Department of Health and Human Services [6]. Vidare efterfrågades intensivkonsumtion,
dvs hur ofta man konsumerade fem eller fler standardglas alkohol (vilket motsvarar en flaska bordsvin eller mer) vid ett
och samma tillfälle, en indikator på berusningsdrickande.
❙❙ Resultat
Sammanlagt besvarades 1 629 av 1 998 utdelade enkäter på
de sex hälsocentralerna, vilket ger en svarsfrekvens på 81,5
procent. Då resultaten från Stockholm och Jämtland inte uppvisade några statistiskt signifikanta skillnader redovisas resultaten i det följande för hela materialet sammanslaget.
39,9 procent av alla svarande var män och 60,1 procent var
kvinnor, vilket överensstämde väl med könsfördelningen bland
besökarna till de aktuella hälsocentralerna. 51 procent av männen och 63 procent av kvinnorna i Stockholm hade varit sjukskrivna någon gång under de senaste 12 månaderna. Motsvarande siffror för Jämtland var lägre: 37 procent av männen och
50 procent av kvinnorna. 17 procent av männen och 25 procent
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av kvinnorna i Stockholm var dagligrökare. I Jämtland rökte 11
procent av männen och 18 procent av kvinnorna dagligen.
Alkoholvanor
Alkoholvanorna var starkt åldersrelaterade. Den största andelen högkonsumenter återfanns bland unga män och kvinnor
mellan 18 och 25 år gamla. 45 procent av de unga männen och
10 procent av de unga kvinnorna beskrev högkonsumtion (Figur 1). 13 procent av samtliga män var högkonsumenter, att
jämföra med 5 procent av samtliga kvinnor.
Även intensivkonsumtion var starkt åldersrelaterad (Figur
2). Det var främst unga människor som drack stora mängder
alkohol vid samma tillfälle och som rapporterade att de intensivkonsumerade ofta. Andelen män som rapporterade intensivkonsumtion mer än två gånger per månad var mer än
dubbelt så stor som andelen kvinnor.
Levnadsvanor
Överlag ansåg både män och kvinnor att samtliga efterfrågade levnadsvanor var viktiga för hälsan (Tabell I). Alkohol betraktades i något färre fall som mycket viktigt. 63 procent av
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Tabell III. Andel patienter som bedömer det viktigt att man i sjukvården tar upp frågor om levnadsvanor, procent.
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var en intervjuundersökning inte möjlig att genomföra av
ekonomiska skäl.
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Figur 3. Andel patienter som vill diskutera de egna levnadsvanorna med läkare.

männen betraktade alkohol som ganska eller mycket viktigt,
att jämföra med 70 procent för tobak. Såväl motionsvanor
som matvanor betraktades av något fler, 84 procent respektive 92 procent, som viktiga.
Omkring 70 procent av både män och kvinnor rapporterade att de aldrig fått några frågor om levnadsvanor vid något
besök (Tabell II). Inga skillnader framkom mellan Stockholm
och Jämtland i detta avseende, inte heller mellan de olika levnadsvanorna matvanor, alkohol, tobak och motion.
Omkring 20 procent av alla patienter var positiva till att
diskutera de egna levnadsvanorna med en läkare, medan cirka 50 procent inte var intresserade av detta (Figur 3). Några
signifikanta skillnader förelåg inte mellan män och kvinnor,
inte heller mellan lågkonsumenter och högkonsumenter av alkohol.
En stor majoritet, mellan 75 och 90 procent, tyckte det var
viktigt att man i sjukvården tog upp frågor om levnadsvanor
(Tabell III). Bland männen, särskilt de högkonsumerande
männen, var det något mindre andelar än bland kvinnorna
som tyckte detta var viktigt. Dessa skillnader var dock inte
statistiskt signifikanta. Några skillnader mellan de olika levnadsvanorna, matvanor, alkohol, tobak och motion, förelåg
inte.
❙❙ Diskussion
Studien genomfördes som ett led i utvecklingen av det förebyggande arbetet i Jämtlands och Stockholm läns landsting
och ligger till grund för kommande satsningar på metodutveckling inom dessa landsting. Syftet med denna studie var
att utröna patienters inställning till att läkare tar upp frågor om
levnadsvanor. Några signifikanta skillnader mellan Stockholm och Jämtland framkommer inte avseende vare sig alkoholvanor eller inställningen till att levnadsvanor diskuteras i
sjukvården. Man kan diskutera om en enkätundersökning är
den bästa metoden för att studera människors attityder. Intervjuer kan ibland ge mer trovärdig information när frågeställningarna är komplexa och människor ambivalenta. I detta fall
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Den svenska alkoholkulturen har inte förändrats
13 procent av männen och 5 procent av kvinnorna i denna studie rapporterar hög alkoholkonsumtion. Notabelt är alkoholvanornas starka variation med ålder. Det är främst unga män,
men också unga kvinnor, som är högkonsumenter av alkohol.
Det är också främst unga människor som berusar sig ofta.
64 procent av de unga männen och 32 procent av de unga
kvinnorna beskriver intensivkonsumtion mer än två gånger i
månaden. Motsvarande siffror för samtliga män och kvinnor
är 27 respektive 11 procent. De har därmed alkoholvanor som
ökar risken för en lång rad medicinska och sociala problem.
Berusningsdrickande har alltmer kommit i fokus i forskningen kring alkoholvanor och alkoholproblem. I synnerhet sociala problem men också en hel rad medicinska problem är
starkt kopplade till berusning (snarare än hög alkoholkonsumtion i allmänhet): olycksfall [7]; självmord [8]; hjärt–
kärlsjukdomar [9]; psykisk ohälsa [10]. Resultaten bekräftar
att den svenska alkoholkulturen, med relativt låg totalkonsumtion men återkommande berusningsdrickande, inte förändrats på något avgörande sätt. Återkommande riksundersökningar visar att berusningsdrickandet ökade markant i alla
åldrar mellan 1960-talet och 1980-talet. Under 1990-talet har
berusningsdrickandet planat ut på en hög nivå bland de yngre och minskat bland medelålders och äldre personer [11].
Anmärkningsvärt få som fått frågor om levnadsvanor
Flertalet patienter rapporterar att de aldrig fått någon fråga om
matvanor, alkohol, tobak eller motion. Detta är anmärkningsvärda resultat; inte minst att det inte ställs fler frågor om
rökning, mot bakgrund av aktuell forskning om de stora hälsoeffekter begränsade insatser inom sjukvården har på detta
område [12]. Resultaten är konsistenta mellan olika hälsocentraler och olika delar av landet, vilket också talar för att
metodiken var valid. Den rimliga slutsatsen är därför att dessa frågor oftast inte tas upp till diskussion med patienter i primärvården. Man kan invända att med ett patientcentrerat arbetssätt är det främst patienternas egen agenda som styr konsultationerna och att det då blir mindre av läkarstyrt frågande
om olika levnadsvanor. Samtidigt vet vi att en stor andel av
besöken i primärvården är livsstilsrelaterade och att det är
medicinskt indicerat att klargöra detta. Metodiken för sådana
samtal bör vara patientcentrerad så till vida att läkaren först
undersöker om patienten är villig att diskutera livsstil och, om
så är fallet, genomför samtalet i motiverande anda.
Samtidigt framgår det av Tabell I att det stora flertalet patienter tillmäter levnadsvanorna stor betydelse för hälsan. Av
Tabell III framgår också att en stor majoritet tycker att det är
viktigt att levnadsvanorna diskuteras i sjukvården. Detta gäller också alkohol, som av många uppfattas som mer känsligt
att diskutera än andra levnadsvanor. Viktigt att notera är att
det här inte föreligger några skillnader i synsätt mellan högoch lågkonsumenter av alkohol.
Figur 3 visar dock att en majoritet av patienterna inte är
Läkartidningen ❙ Nr 43 ❙ 2002 ❙ Volym 99

intresserade av att diskutera de egna levnadsvanorna. Detta är
inte överraskande. Flertalet patienter är således inte rökare
och känner följaktligen inte något behov av att diskutera tobak med sin läkare; likaså är majoriteten av patienterna lågkonsumenter av alkohol och så vidare. I de övriga fallen förefaller patienterna mena att dessa levnadsvanor spelar roll
för hälsan och att det är viktigt att man i sjukvården beaktar
detta. Vår tentativa slutsats av dessa delvis motsägande fynd
är att patienterna ger sitt stöd till att frågor om levnadsvanor
ställs, även om flertalet inte upplever något behov av detta för
egen del. Denna slutsats skulle ha stärkts om vårt frågeformulär också inkluderat frågan: »Skulle du ta illa upp om din
läkare ställde frågor om levnadsvanor?« En sådan fråga bör
ingå i kommande studier. Även här är det möjligt att en intervjuundersökning bättre skulle kunna klargöra dessa frågor,
där patienterna sannolikt har en ambivalent inställning.
Dessa fynd har stor betydelse för frågan om screening.
Screening för hög alkoholkonsumtion är en av de centrala
uppgifterna i det alkoholpreventiva arbetet. Samtidigt framgår det av forskningsrapporter från både Sverige [13] och
andra länder [14] att det varit svårt att få gehör för detta bland
praktiker inom primärvården. En förklaring till detta kan vara
svårigheten att vidga konsultationen från den primära besöksorsaken till att också innefatta en diskussion om levnadsvanor. Det handlar här om ett kvalitativt skifte från specifika
hälsoproblem till en större helhet. Detta är inte alltid enkelt
och kan ibland kräva en längre tids kontakt och uppbyggt förtroende. Vad som ändå talar för att detta är möjligt är den
mängd rapporter i den internationella litteraturen som beskriver framgångsrika försök med screening i olika former. Ett
sätt att underlätta genomförandet är att skilja screeningproceduren från besöksorsaken, exempelvis genom att erbjuda patienten att göra ett livsstilstest före eller oberoende av konsultationen. Viktigt är dock att livsstilstestet sedan följs upp.
En annan anledning till denna tveksamhet till att ta upp alkoholfrågor har varit oron för att patienter skulle ta illa upp av
att tillfrågas om alkohol. Eftersom en stor majoritet bedömer
alkoholfrågor som både viktiga för hälsan och rimliga för
sjukvården att ställa, är den avgörande frågan på vilket sätt
frågan tas upp. Därvid kan en rad olika metoder prövas, allt
från frågeformulär i väntrummet till livsstilstest på datorer.
Viktigt är också sjukvårdspersonalens sätt att föra samtal om
levnadsvanor och förändring. Träning i motiverande samtalsmetodik [15] kan här underlätta. Troligen bidrar osäkerhet om
hur man ska diskutera alkoholfrågor till att frågan inte tas upp.
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SUMMARY

Alcohol prevention in primary care. Patients receptive to questions concerning alcohol and lifestyle
Sven Andréasson, Katarina Graffman

❙❙ Konklusion
Denna studie visar att en betydande andel av primärvårdens
patienter har hälsovådliga alkoholvanor. Studien visar också
att det stora flertalet av patienterna tillmäter levnadsvanorna
stor betydelse för hälsan. Det stora flertalet anser det också
vara viktigt att dessa frågor tas upp vid besök i sjukvården,
även om man inte upplever något behov av detta för egen del.
Dessa resultat är uppmuntrande för ambitionen att utveckla
det alkoholpreventiva arbetet inom sjukvården. Den främsta
uppgiften nu är att hitta bra former för samtal om alkohol och
andra levnadsvanor.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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In this study drinking habits among primary care
patients were investigated as well as their views on
discussing life style issues (eating habits, alcohol,
smoking and exercise) with their physician. 13% of
the men and 5% of the women reported high levels
of alcohol consumption. 27% of the men and 11%
of the women reported drinking five or more standard drinks more than two times per month. About
70% of the patients had never been questioned
about any lifestyle item. A large majority judged
lifestyle to be important for their health. 80–90%
of all patients thought it important that lifestyle
issues were discussed with patients, even if most
patients did not perceive a need for this themselves. No differences in this regard were found
between high and low consumers of alcohol.
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