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Bilden av alkoholproblemet



De verkliga ”alkoholisterna”



Ökande alkoholproblem bland 
äldre: varför?



Trender i Europa (Vintagestudien) 

• Arbetar längre
• Lever längre
• Tjänar mer 

Liberalisering
ØFödda på 30-talet: restriktiv miljö
ØFödda på 50-talet: eget ansvar

För det första: fler äldre

• Antalet äldre, över 80 års ålder, ökar snabbt i Sverige: 
var 500 000 år 2014; förväntas bli 800 000 år 2034



För det andra: Alkoholkonsumtionen har 
ökat bland 65+

CAN:s Monitormätningar, från Tabellbilaga till Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2017, CAN rapport 173. Övre 
åldersgräns 80 år t.o.m. 2013.



Generationsjämförelse: 75-åringars alkoholvanor 1976 och 2006
Personer födda 1901-2 jmf med personer födda 1930

Källa: Waern m fl
Age & Ageing 2014 

Män

Kvinnor

Riskbruk                Låg/måttlig konsumtion          

Riskbruk                Låg/måttlig konsumtion

Alkoholkonsumtion gram/vecka          

Andel kvinnor med riskbruk:
Ökning från 1% till 10%

Andel män med riskbruk:
Ökning från 20% till 27%



Antal döda i alkoholindex 2000 - 2016 Antal döda i alkoholorsakad leversjukdom

Ökande alkoholskador bland 65+



Ett växande problem bland de äldre



Förklaringar till ökat drickande bland äldre

• Bättre ekonomi

• Ändrade attityder



Källa: IQ-initiativet



Förklaringar till ökat drickande bland äldre

• Bättre ekonomi

• Ändrade attityder

• Fler tillfällen att dricka

• Sysslolöshet – tristess

• Förlust av partner

• Ökad psykisk ohälsa med stigande ålder 



För det tredje: ökad sårbarhet med 
stigande ålder

• Fysiologiska förändringar
–Minskad muskelmassa – mindre utspädningsvolym 

→ högre promille
– Alkohol aktiverar HPA-axeln
• Ökad cortisolfrisättning → negativ påverkan på många 

organ → accelererat åldrande

– Flera organ mer känsliga vid hög ålder: hjärna, lever
• Läkemedelsinteraktioner



Medicinbiverkningar  där alkohol kan förvärra

Varje gång ett läkemedel skrivs ut är ett tillfälle att fråga om alkohol! 



Hur påverkar alkohol kroppen?
Farmakokinetik:
• Liten molekyl – passerar barriärer
• Vatten- och fettlöslig – sprids i alla compartment

Farmakodynamik:
• Påverkar alla cellmembran
• Interagerar med protein (enzym, receptorer)
• DNA-effekter: a) transkriptionen → minskad proteinsyntes

b) replikationen → minskad cellbildning

• Acetaldehyd toxiskt



Blodtryck
Rytmrubbning
Kardiomyopati
Diabetes
Sömn
Depression
Ångest
Minne
Infektion

Polyneuropati

Potens
Seborré
Rosasae
Psoriasis
Diarré
Lumbago
Myalgi
Cancer

> 200 sjukdomstillstånd med fastställda samband

Alkohol kan påverka det mesta



Uppfattningen att det var hälsosamt 
att dricka lite alkohol var länge helt 

dominerande 











“The widespread message for over 30 years 
from some researchers, the alcohol industry, 
and the media has been to promote the myth 
that alcohol prolongs life, chiefly by reducing 
the risk of CVD.” 

Ny policy brief 20 jan 2022

Alkohol bra för hjärt-kärlsjukdomar: en myt enligt WHF





Mun
Svalg

Larynx

Esofagus

Mage
Lever

Tjock/ändta
rm

Bröst

Bukspottskörtel

Prostata

= Trolig kausal roll (2 former)

= Kausal roll etablerad (8 former)

Stödet för ett samband mellan
alkohol och cancer kommer från: 

1.toxikologiska studier, 
2.djurstudier, och
3.epidemiologiska studier 

Alkohol som sjukdomsorsak 
Cancer





The Global Burden of Disease report 
www.thelancet.com Published online August 23, 2018  



Sömnstörning
Depression
Ångest
Stressyndrom

Demenssjukdomar
Vaskulär demens
Alzheimer demens
Wernicke Korsakow

Polyneuropatier
Balanssvårigheter
Känselnedsättningar
Domningar och 
krypningar

Alkohol: kraftfullt neurotoxin

Alkohol största påverkbara
riskfaktorn för demens



• Studie på svenska tvillingregistret: all konsumtion skadlig för 
den kognitiva funktionen. 

• Dosberoende: negativ effekt redan vid låg konsumtion, med 
försämring vid ökande konsumtion.



- Mer uttalade effekter ju äldre man är

Påskyndar hjärnans åldrande



Alkohol, äldreomsorg och samverkan:
myndigheter och utförare

• Saknas policy

• Saknas utbildning

• Varierande rutiner

• Prevention

• Behandling



Saknas policy

• Myndigheternas ansvar

• Kommunerna/regionerna

• Utförarna



Saknas utbildning

• För vårdbiträden/undersköterskor

• Biståndsbedömare

• Primärvårdens personal



Varierande rutiner

• Handla alkohol eller inte? 



Prevention

• Uppmärksamma alkohol

• Biståndsbedömare

• Vårdbiträden



Behandling

• Organisation: någon 
inom organisationen att 
hänvisa till 

• Hänvisa till 
primärvården för 
behandling

• För flertalet räcker 
korta/enkla insatser



Slut


