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• personer som idag är över 65 år 

har en högre alkoholkonsumtion 

än tidigare generationer.

• även skador och sjukdomar till 

följd av alkohol har ökat….

Begreppet äldre

-65 år och uppåt.

-yngre äldre 65-79 år 

-äldre äldre personer 

över 80 år

Vilka är 

äldre?



81-årig kvinna

”äldre, äldre”

Alltid druckit mycket för att hantera

social ängslighet.

Idag dricker hon mindre ca 3 glas 

varje dagligen.

Idag söker hon läkare på grund av 

hjärtklappning.



Patienten är arenan där vi ska tillämpa vår kunskap 

om evidens



Alkoholen påverkar 

ditt blodtryck……du borde 

dra ner och helst sluta helt.

Ja… ja …



Är det okej ut att vi pratar 

om hur alkohol kan 

påverka ditt blodtryck?

Ja det går bra



Informera i dialog

U Vad känner du till …?

E Information, samband….?

U Vad tänker du om det?  

T och det är också så att….

U Hur ser du på det?



Koppling till något relevant för 

patienten / brukaren

• Information om att kroppen blir 
känsligare för alkohol med ökad 
ålder, vilket jag också registrerat.

• Hur min benskörhet kan bli sämre 
och att det ökar risken att jag ska få 
en ny cancer.

• Att jag kan få mer ont dagen efter jag 
druckit och hur mina ∆ märkta 
läkemedel integrerar med alkohol 

Anna 75 år

∆∆



Hur ofta dricker du 

alkohol en vanlig 

vecka? 



I ensamheten på kvällarna 
då kommer tankarna…

tankar på att man är gammal 
och har ont….

”då kan alkoholen lindrar för 
stunden”

Anna 75 år



Vad som ligger bakom…

beroende

kunna sova

Män 

65 – 79 år

3 av 10

en gång i veckan 

eller oftare 

nedstämdhet

smärta

ensamhet

tidsfördriv



Med förståelse, vi vet ju 

ofta själva att vi dricker 

för mycket, och vi skäms  

över det…..

Anna 75 år

Hur tycker du vården ska bemöta personer som har en hög 

alkoholkonsumtion?



SVERIGES REGIONER I 

SAMVERKAN

Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I 

SAMVERKAN

Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor 
– prevention och behandling

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/









malsattning_rg1.pdf (sll.se)

Bestäm ett mål för konsumtionen per vecka och per tillfälle.

http://dok.slso.sll.se/BeroendeC/Alkohol/malsattning_rg1.pdf


dryckeskalender_12_veckor_.pdf (sll.se)

Registrera konsumtionen: skriv ner hur 

många glas det blir per dag

http://dok.slso.sll.se/BeroendeC/Alkohol/dryckeskalender_12_veckor_.pdf


Undvik att dricka alkohol 

varje dag

Daglig alkoholkonsumtion, 

även måttliga mängder, kan 

öka risken för 

beroendeutveckling 

Alkoholkonsumtion och risknivåer. Kunskapsunderlag och förslag till rekommendationer. 

Rapport 2018:1. Stockholm: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms 

läns landsting; 2018. 



Drick långsamt, minst en 
timme per glas.





Forskningen visar att korta primärvårdsinterventioner kan vara 

en effektiv behandlingsmetod för äldre med alkoholproblematik.

Kuerbis A, Sacco P, Blazer DG, et al. Substance abuse among older adults. Clin Geriatr Med. 2014;30(3):629-54. 19. 

Lika bra eller bättre resultat ses hos äldre jämfört med yngre.

Oslin DW, Pettinati H, Volpicelli JR. Alcoholism treatment adherence: older age predicts better adherence and drinking outcomes. Am J Geriatr

Psychiatry. 2002;10(6):740-7



Patienter med skadligt bruk av alkohol eller ett måttligt 
alkoholberoende, som inte kompliceras av psykiatrisk samsjuklighet 
eller sociala hjälpbehov, kan med fördel behandlas i primärvården 

Behandling
• Motivationshöjande behandling (MET)
• 15-metoden Riddargatan

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/



…du har hjälpt mig att minska min 

alkoholkonsumtion. Förr drack jag ofta öl 

hemma på kvällarna men det gör jag inte 

längre.

När jag går ner till kvarterspuben blir det 

ju  ofta öl, men häromdan tog jag en Coca-

Cola och alla blev förvånade. 

Anna 75 år

Motivationshöjande behandling (MET)
Levnadsvanemottagningen Malmö



Alkohollinjen

https://www.alkohollinjen.se/


Nytt på Alkoholhjälpen

Självhjälpsprogram för anhöriga baserat 
på metoden CRAFT - Communnity
reinforcement approach and family training
(https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-1-16.pdf)

Med det syftet att den anhörige ska 
må bättre, men även få tips hur 
motivera den närstående till 
förändring/söka stöd




