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Hur hanteras alkoholfrågan?
Tre utmaningar

Riskdrickande

Drickandet tilltar

Tidiga/sena signaler?
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Alkoholproblemet

Korttidsfrånvaro
Sena ankomster
Snabbt sjunkande intresse för arbetet
Kraftigt förändrad arbetsprestation
Koncentrationsproblem och ökad trötthet
Likgiltighet
Instabilt humör
Kommer berusad till jobbet
Ekonomiska problem
Berusningsdrickande i arbetet
Glömska
Oro från arbetskamrater
Etc.
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1. Insatsen kommer för sent?
2. Alkoholfrågan är känslig?
3. Förlegad syn på alkoholberoende?

Ej beroende

Beroende

Inget problem

Stigma
Problem

Vem är alkoholberoende?

Alkoholproblemet
A
n
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Liten risk

Begynnande
problem

Påtagliga
problem

Utmärkande för merparten
ü De har få andra synliga sociala och psykiatriska problem
ü De arbetar i ungefär samma utsträckning som andra
ü En stor andel finns bland unga vuxna
(Berglund et al., 2006)
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Beroende - ”ett livslångt tillstånd”?
Svensk studie (CAN-rapport 149, 2015)
Personer som bedömdes vara beroende av alkohol år 2013 –
hälften (50,5%) procent, upphört vara beroende ett år senare

några

MOTIV

Tidigare studier (de Brujin m.fl., 2006, Hasin m.fl., 2011, Dawson m.fl., 2005)
Ca hälften av gruppen alkoholberoende vid en tidpunkt - inget
beroende vid uppföljning (tre år senare) – men ungefär lika många
nya fall tillkommer
Långtidsuppföljning av alkoholberoende (18- år, n=4 422) –
vid 5-9 års uppföljning endast 25% alkoholberoende

Alkohol och produktivitet
Frågeställning:
Kan alkohol försämra produktivitet?

JA
Svar:

Några förklaringar:
Författarnas slutsats
Alcohol use is a leading risk factor (nr 7) for disease burden
worldwide, accounting for nearly 10% of global deaths among
populations aged 15–49 years .........
.... Our results show that the safest level of drinking is none. This
level is in conflict with most health guidelines, which espouse health
benefits associated with consuming up to two drinks per day. .....

ü Alkohol största riskfaktorer för ohälsa och för tidig död (25-59 år)
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ü Hög alkoholkonsumtion – tre gånger ökad risk för sjuknärvaro jmf
med låg konsumtion
ü Hög konsumtion inverkar på medarbetare (minskad produktivitet, extra
arbete, ökad sjukfrånvaro, etc.)
Ref: Science Group of the European Alcohol and Health Forum (2011)

Sammanfattning
motiv för arbetslivet

- Ohälsa
- Säkerhet

Tidiga åtgärder

- Frånvaro
- Arbetsutförande
- Förhindra beroende
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Alkoholpolicy

Kunskapsläget – FHV och arbetsliv
ü Socialstyrelsen riktlinjer (vetenskapliga underlaget)
ü SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)
ü Översiktsartiklar – metaanalyser
ü Vetenskapliga sammanställningar – översikter (artiklar/rapporter)
ü Vetenskapliga artiklar (RCT)

ü Tydlig och skriftlig
ü Språket utformas så att alla förstår
ü Ange vilka regler som gäller (ex.; påverkan, dagen efter-efter effekt, etc.)
ü Tydliggöra konsekvenserna
ü Information om vilket stöd och hjälp (behandling) som finns

ü Enskilda vetenskapliga publicerade studier

ü Ange metoder att förhindra bakfull (hang-over), konsumtion och
påverkan alkohol på arbetstid, etc. (alkoholscreening – hälsounder-sökning,
alkolås, utandningstester, etc.).

ü Samförstånd kring alkoholpolicyn och dess regler och krav
http://ki.se/sites/default/files/riktlinjer_vid_alkoholproblem_utg_1.1_0.pdf
Ref: Ames et. al, 2000

Policy - del av flera insatser

Utbildning (chefer)

Hur når och attraherar vi
de anställda?

Policy

Testning
Info. till personal
Alkolås
Rehabilitering

Hälsa

Screening

Fysisk
Psykisk

Rådgivning

Screening och rådgivning

FHV

Screening och rådgivning
Livsstilsundersökning

Screening
ü Formulär
ü Blodprov

Rådgivning
öka
ska
min

samma

Översiktsartiklar (metaanalyser)
Hester & Miller (1995) – 23 studier
Slutsats: Starkare stöd för god effekt av kort intervention än någon annan
behandlingsform
Kahan et al. (1995) – 11 studier
Slutsats: Stöd för att minimal intervention har effekt.
Wilk et al. (1997) – 12 studier
Slutsats: Dubbelt så stor sannolikhet att storkonsumenter minskar till måttligt
drickande jmf med kontrollgruppen.
SBU (2001) – 25 studier (n=9000 patienter)
Slutsats: Effekt på alkoholintaget i minst 2 år. Mer omfattande behandlingsinsatser
ger inte större behandlingsvinst.
Kaner et al. (2007) – 28 studier (n=7000 personer)
Slutsats: Kort rådgivning (5-15 min) leder till en minskad konsumtion (män).
Kaner et al. (2018) – 69 studier (n=33 000 personer)
Slutsats: Screening och kort rådgivning leder till en minskad riskkonsumtion
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EBP - alkohol- möjligheter och begränsningar för
arbetslivet?

Varför stepped care-model?
ü Flera effektiva behandlingsmetoder för alkoholproblem

Psykosocial behandling

Farmakologisk behandling

• Kort intervention (BI)
• Återfallsprevention (ÅFP)

• Akamprosat (Campral)
• Naltrexon (Naltrexon)

• Kognitiv beteendeterapi (KBT)
• Motiverande samtal (MI)

• Nalmefen (Selincro)
• Disulfiram (Antabus)

• MET
• 12-stegsbehandling

Ett dilemma!
En del uppnår förbättring med en mindre insats - andra behöver
en betydligt mer omfattande behandling för samma problemtyngd
(Projekt MATCH)

Möjlig lösning?

• Community Reinforcement
Approach (CRA)

Börja med minsta möjliga insats och därefter använda en
trappstegsmodell (stepped care-model)

Trappstegsmodellen - anpassad insats
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”15-metoden”

Över 15 poäng på AUDIT
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ü Metoderna kräver inte specialistkompetens i beroendevård
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15-modellen

(1) Screening och kort rådgivning
Livsstils- och
hälsoundersökning

Screening
ü Formulär
ü Blodprov

R
E
S
U
R
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Specialist
FHV
FHV
FHV

1 be
sök
(1)

3-4 b
esök

1 be
sök

Specialistbehandling:

Rådgivning

Behandling: Farmakologisk och/eller
Psykosocial

Hälsokontroll: alkohol (fördjupad bedömning)

öka
ska
min

samma

Identifiering av risk (screening/kort rådgivning)

Bedömning/behandling

4

Seminarium på Drogfokus 2018.
Motiv och möjliga åtgärder - alkohol i arbetslivet
Ulric Hermansson, tfn 070-589 57 10
(2) Hälsokoll alkohol

15-modellen

1. Frågeformulär
R
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Specialist
FHV

1 be
sök
(2)

FHV
FHV

3-4 b
esök
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Specialistbehandling:
Behandling:

2. Biomarkörer

Farmakologisk och/eller
Psykosocial

Hälsokontroll: alkohol (fördjupad bedömning)

3. Hälsosamtal - kort

Identifiering av risk (screening /kort rådgivning)

Bedömning/behandling

(3) Psykosocial behandling

15-modellen

Bygger på MI och KBT-metodik

Samtal 1: Introduktion - mål och dagligen kartlägga vanor
R
E
S
U
R
S

Samtal 2: Uppföljning mål – introduktion av inventering av risksituationer
och utlösande faktorer – alkoholkalender

Specialist
FHV
FHV
FHV

1 be
sök

3-4 b
(3)
esök

1 be
sök

Specialistbehandling:
Behandling:

Samtal 3: Uppföljning risksituationer – introduktion av handlingsplan

Farmakologisk och/eller
Psykosocial

Hälsokontroll: alkohol (fördjupad bedömning)

Identifiering av risk (screening /kort rådgivning)

Samtal 4: Uppföljning av handlingsplan – uppmuntra till fortsatt
självmonitorering
Samtal 5: Uppföljning – fokus förändring

Monitorering - konsumtionsmarkörer (CDT och PEth)

Bedömning/behandling

(3) Läkemedelsbehandling
kombineras med psykosocial

Måste man vara expert för
15-metoden?
RCT (n=288) socialt etablerade med
måttligt alkoholberoende

Syftet varierar:
ü Stöd att inleda nykterhet
ü Stöd att vidmakthålla nykterhet
ü Stöd att undvika högkonsumtionstillfällen
ü Stöd att öka antalet alkoholfria dagar
ü Stöd att hantera vissa risksituationer (risk för högkonsumtion)

Läkemedel som minskar sug och kontrollförlust är underanvända
( Socialstyrelsen, 2015)

Behandling:
(I) Primärvårdsläkare (1 dags utb.)
(II) Specialistmottagning
(Mottagningen för alkohol och hälsa)

Utfall:
Lika bra i primärvård som specialistmottagning
Efter 6 månader minskad konsumtion (50%)
Efter 12 månader kvarstod minskningen

5

Seminarium på Drogfokus 2018.
Motiv och möjliga åtgärder - alkohol i arbetslivet
Ulric Hermansson, tfn 070-589 57 10
HAR DU
FUNDERAT
PÅ DINA
ALKOHOLVANOR?
Är det möjligt?

Kontakta oss på företagshälsan!
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