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                     Alkohol 
    riskbruk, missbruk, beroende1 

Varje dag har statistiskt sett, cirka var femte man och var tionde kvinna i vårdcentralens väntrum                                      
en riskabel eller skadlig alkoholkonsumtion. 

Screening 
De med skadliga alkoholvanor döljs bakom en mängd diagnoser och symtom, t.ex: 
Sömnstörningar  Hypertoni  Dyspepsi   Gikt 
Depression      Hjärtsvikt  Impotens   Diabetes  
Oro, ångest   Hjärtarytmier  Blodfettsrubbningar  Övervikt  

Därutöver är långvariga sjukskrivningar, upprepade olycksfall samt diffusa sjukdomssymtom goda 
anledningar till en fördjupad alkoholanamnes. 

Biologiska       CDT är det mest specifika för hög alkoholkonsumtion. Kanske bäst för att följa en redan 
markörer       diagnostiserad överkonsumtion/beroende. 
                         S-GT har ett mycket begränsat värde pga låg sensitivitet men kan användas samma sätt
                    som CDT, med patientens eget utgångsvärde som referens. 
                             OBS!  Normala prov kan aldrig utesluta riskabel alkoholkonsumtion eller beroende  
 

AUDIT          Frågeformulär med god sensitivitet och specificitet för riskabel/skadlig alkoholkonsumtion.
                  Använd det gärna och ofta. Formlär:http://insidan.nll.se/upload/IB/pv/ojevc/RBP/audit.pdf 

Tolkning         I formuläret finns fem kolumner för svar på de tio frågorna. Svar i vänstra kolumnen   
                           ger 0 poäng, nästa kolumn 1 poäng, tredje kolumnen 2 poäng, nästa 3 poäng och högra 
                         kolumnen 4 poäng. För fråga 9 och 10 saknas svarsmöjlighet i andra och fjärde kolumnen 
                           och man kan därför bara få 0, 2 eller 4 poäng på dessa frågor. Poängen sammanräknas sedan. 
                                 
                    OBS! Tolkning skall ske med kliniskt omdöme och värderas i ett större sammanhang. 
                   AUDIT kan inte ensamt ställa alkohol diagnos.     
 

Förslag på behandling och vårdnivå 
 Kvinnor Män Tolkning Behandling Vårdnivå 

AUDIT 
poäng 

6-13 8-15 Riskabel eller skadlig 
alkoholkonsumtion 

Motivationshöjande samtal Primärvård  

AUDIT 
poäng 

> 14 > 16 Sannolikt missbruk/ 
beroende 

Läkemedel, helst i kombination med 
strukturerad psykosocial behandling 

Primärvård  

Beroende med samtidigt svår psykisk 
sjukdom/personlighetsstörning 

Specialistbehandling Psykiatrisk 
klinik 

                                                      
1 Av Weström, M. modifierad version av Västerbottens läns landstings vårdprogram. 
 Berggren P. Nordström A. Valverius, P och Winberg, J (2008). 

 

http://insidan.nll.se/upload/IB/pv/ojevc/RBP/audit.pdf
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Tips: Formulera realistiska behandlingsmål med patienten, t ex. lägre blodtryck, lägre S-GT, förbättrad sömn. 
 

Motiverande samtal som behandling 
 

Bedöm beredskap till förändring och handla ut-
ifrån var patienten befinner sig. 

 Ej beredd                    Osäker                            Beredd 

 

 Erbjud                        Utforska                       Stöd 
 information                ambivalensen               handling
 väck intresse 

 

Använd: 
Öppna utforskande frågor, ex. 
     •    Hur ser du på …? 
     •    Vad innebär detta för dig….? 
     •    På vilket sätt…? 
Lyssna och reflektera, ex. 
     •    Du tänker att… 
     •    Du undrar om … 
     •    Så du både vill och inte vill… 
Sammanfatta 
     •     Sammanfatta och fråga om du uppfattat rätt. 

Undvik: 
     •    Tidiga råd 
     •     Att ge order, hota, övertala, moralisera eller
            ifrågasätta 

 
OBS! Se inte beroende eller missbruk i svart eller vitt. All minskning av alkoholkonsumtionen är av godo. 
Eventuella återfall kommer ju faktiskt efter ett försök att avsluta missbruket. 

Farmakologisk behandling av alkoholmissbruk och beroende 
Disulfiram För dosering och provtagingskontroller se FASS. 
(Antabus) Dokumenterad effekt om det ges under övervakning på ex. vårdcentral. 
    
Naltrexon Dos 1x1. Ökar antal nyktra dagar och minskar antal dagar med berusningsdrickande. 
(Naltrexon) Oselektiv opiatantagonist och skall ej ges till patienter i behov  av opiatanalgetika. 
Acamprosat Dos > 60 kg 3 tabl 2 ggr. dagl. < 60 kg 2 tabl. 2 ggr dagl. 
(Campral) Ökar antalet helnyktra dagar samt patienter som blir helnyktra. 
        
Innan påbörjad behandling kontrolleras att S-ALAT <4 och S-GT <3. Under behandling bör proverna 
normaliseras. Följ ALAT och GT var tredje månad. Både Naltrexon och Campral har god dokumenterad 
effekt. Behandlingstid ett år eller längre.  

           Alkoholintoxikation och abstinensbehandling 
 Vid abstinens eller intoxikation samt samtidig svårare somatisk sjukdom som ex. pneumoni eller annan  

    allvarligare infektion, diabetes eller anamnes/misstanke om skallskada bör patienten observeras på sjukhus.  
    Motorisk oro, vegetativa symtom samt tackycardi med frekvens >100 och diastoliskt bltr. >95 talar också 
    för behandling i slutenvård. 

 Tidigt insatt abstinensbehandling minskar risken för komplicerad abstinens. 

 Om inga riskfaktorer enligt ovan föreligger kan abstinens med fördel behandlas inom öppen vård. 

 Ett bra behandlingsschema för abstinensbehandling finns i läkemedelsboken 2007/2008 (s 886). 
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Diagnoser enligt ICD 10 
Akut alkoholintoxikation        F10.0 Alkoholberoende F10.2 
Skadligt bruk av alkohol         F10.1 Alkoholabstinens F10.3 
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