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FN:s mål för hållbar utveckling



Hållbarhetsmålen: huvudsaklig inriktning 

 Hållbar ekonomisk utveckling

 Avskaffa fattigdom

 Minska ojämlikhet mellan och inom nationer 

 Jämlikhet mellan kvinnor och män

 Produktion och konsumtion av alkohol   

påverkar alla dessa mål



William Hogarth:

1751

Gin lane



För 100 år sedan i Sverige



Effektivaste inslagen

- Pris

- Fysisk tillgänglighet

- Marknadsföring

- Brief intervention

- Trafiknykterhet 



Minskad ojämlikhet

Påverkar ett flertal av FN:s 

utvecklingsmål 



Ojämlik alkoholdödlighet

Sverige 1992-2015

Dödstal alkoholindex 

Kvinnor



Ojämlik alkoholdödlighet

Sverige 1992-2015

Dödstal alkoholindex 

Män



Ojämlik hälsa: alkohol

starkt argument för minimipriser på alkohol



Ökad säkerhet 

Påverkar ett flertal av FN:s 

utvecklingsmål 



” there are important

links between alcohol

and violence across all 

cultures” 



Mord, dråp och

alkoholkonsumtion Sverige



Alkohol och olika typer av våld



Hälsa och välbefinnande

Påverkar ett flertal av FN:s 

utvecklingsmål 



• 3 miljoner dödsfall (5.3% av alla 

dödsfall) globalt

• 132.6 miljoner funktionsjusterade 

levnadsår (DALYs)  disability-

adjusted life years (DALYs) – 5.1% 

av alla DALYs



Förlorade levnadsår
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(1½ - flaskor vin/v)

(3 - 5 flaskor vin/v)

(>5 flaskor vin/v)



NCD and health behaviour



Hälsa och välbefinnande: delmål 3:5 och indikatorer
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> 200 sjukdomstillstånd med fastställda samband

Alkohol påverkar det mesta – men 

uppmärksammas sällan i vården



Studie:

Hur ser människor med 

alkoholberoende på sitt 

drickande – och  vilken 

hjälp vill de ha? 

Ett av de stora hälsoproblemen är alkoholberoende 

– men: beroendevården är ej tilltalande

Bekymrade – men inte tilltalade  av 

tillgängliga behandlingsalternativ





Nudging i sjukvården: 
Screening och kort rådgivning



• Självhjälpsmaterial

• Provtagning med feed-

back och rådgivning

• 3-4 samtal (15 min) med 

motivationsinriktning

Begränsad behandling effektiv



Sammanfattning

 Alkoholens 
mångfasetterade effekter

• På Individnivå
 Ställer krav på breda insatser 

inom hälso- och sjukvården

• På samhällsnivå

 Ställer krav på breda 

samhällsinsatser


