tema alkohol

Fler kan få beroendebehandling
om den integreras i primärvård
de med riskbruk och skadligt bruk kan nås med rådgivning
Endast en minoritet av alla individer med alkoholberoende söker behandling för sina alkoholproblem. Både
i Sverige och internationellt söker främst de individer
som utvecklat ett svårt beroendetillstånd, har psykisk
samsjuklighet och sociala stödbehov [1]. Vården når
i mycket liten omfattning individer som har måttlig
grad av beroende och som är socialt välfungerande,
trots att de representerar en majoritet av alla med ett
beroendetillstånd [3]. En väg att nå fler är att erbjuda
beroendebehandling även inom primärvård.
Alkoholproblem är starkt associerade med skam
och stigma, vilket utgör ett viktigt hinder för att söka
vård [4-6]. Genom att erbjuda behandling inom primärvård finns möjligheter att reducera stigmabar
riären på flera olika nivåer, både strukturellt och på
individnivå. Detta beskrivs närmare nedan. Inom stora delar av landet finns dessutom inte så mycket av
specialiserad beroendevård inom hälso- och sjukvården att tillgå. Därför blir primärvård i praktiken det
enda tillgängliga alternativet för de personer som inte
önskar söka hjälp inom socialtjänsten.

Behandling i primärvård kan minska stigmatisering

Historiskt sett har inte behandling av alkoholberoende
integrerats inom första linjens sjukvård, utan patienter som uppmärksammats inom primärvården har oftast hänvisats till socialtjänstens missbruksvård eller
landstingens beroendevård, där sådan finns tillgänglig. Denna uppdelning riskerar att förstärka stigmatiseringen och signalera att beroendetillstånd är särskilt
svårbehandlade. Detta står i kontrast till aktuell behandlingsforskning på området som visar att många
patienter kan bli hjälpta av enkla och relativt kortvariga behandlingar [7-9]. Utifrån denna kunskap bör alkoholberoende inte behandlas annorlunda än andra hälsoproblem som primärvården redan hanterar. Genom
att erbjuda första linjens sjukvård även för alkoholberoende kan denna strukturella stigmatisering minskas.
Från ett patientperspektiv kan det vara mindre stigmatiserande och ett mindre steg att söka vård hos sin
primärvårdsläkare, som man kanske redan känner.
Det kan även vara lättare att söka vård på en enhet där
man inte är identifierad med att ha alkoholproblem
när man går in genom dörren, vilket fallet är på en
specialistmottagning; man kan lika väl sitta i väntrummet hos primärvården för att man har halsfluss.
Många patienter uttrycker även bristfällig kunskap
om kopplingen mellan alkohol- och andra hälsoproblem, som högt blodtryck, sömnsvårigheter och återkommande infektioner. Här har generalistvården, och
då särskilt primärvården, en unik möjlighet att öka
individers förståelse för alkoholens hälsokonsekven-
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ser och öka patientens motivation till att förändra
sina alkoholvanor [10].
Vad säger då målgruppen om att söka behandling
för alkoholproblem inom generalistvården? Resultaten från en telefonundersökning riktad till den allmänna befolkningen i Sverige visar att ca 30 procent
av respondenterna var positiva till behandling inom
generalistvården, där 10–11 procent rekommenderade
primärvård och 20–25 procent rekommenderade företagshälsovård [5]. Ytterligare en studie, som inkluderade individer med alkoholberoende som inte var
vårdsökande vid det aktuella tillfället, visade att särskilt äldre är positiva till att söka behandling inom
primärvården [4]. Även en studie från USA fann att
primärvård sågs som ett lika bra alternativ som specialistvård bland individer med alkoholberoende som
aldrig sökt behandling för detta [11]. Således uttrycker
många en positiv inställning till att söka behandling
för alkoholproblem inom generalistvården.

Primärvården saknar handläggningsrutiner

Som nämnts ovan har den traditionella vårdkedjan
vid beroendeproblematik inneburit att primärvården
hänvisar patienter med alkoholberoende till specialistvården. Senare års forskning har dock inte kunnat
visa att detta leder till att patienterna faktiskt söker
sig till specialistvården i högre utsträckning [12], vilket stärker argumentet för att behandling bör initieras inom primärvården.
Dock saknas ofta en tydlig struktur inom primärvården för hur alkoholproblem ska uppmärksammas
och behandlas. När rutiner för handläggning på den
egna enheten saknas drar sig ofta den enskilde doktorn för att föra alkohol på tal. Patienter upplever kanske att deras alkoholproblem inte är allvarliga nog för
en remiss till specialistvård och kan även dra sig för
att ta upp frågan om alkohol på grund av skam och
rädsla att bli stigmatiserad. En studie genomförd i 5
länder, av vilka Sverige var ett, visade att rådgivande
samtal om alkohol gavs i 11 av 1 000 primärvårdskon-
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b Få individer med alkoholproblem söker behandling.
b Skam och stigma är viktiga hinder för att söka vård.
b Genom att integrera beroendebehandling i primärvården kan fler nås.
b Det finns forskningsstöd för att primärvården framgångsrikt kan behandla alkoholberoende.
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15-metoden – en trappstegsmodell

För att stödja implementering av behandling inom primärvård och företagshälsovård har vi utvecklat en manualbaserad trappstegsmodell, 15-metoden [16]. Metoden består av 3 steg, där steg 1 erbjuds initialt. Om patienten har mer problematiska alkoholvanor än riskbruk eller själv uttrycker behov av ytterligare stöd
erbjuds steg 2 och vid behov steg 3. Metoden innefattar:

fiering av riskfaktorer samt handlingsplan. Mellan
besöken arbetar patienten med hemuppgifter, som
följs upp vid nästkommande besök.
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sultationer [13]. Endast 3 procent av de patienter, vilkas alkoholkonsumtion överskred riskbruksgränserna och som alltså kunde ha nytta av rådgivande samtal fick det. Stor underförskrivning föreligger även av
alkoholläkemedel (naltrexon, akamprosat, disulfiram
och nalmefen) i Sverige i dag [14]. Utöver brist på rutiner för handläggning har en studie från USA identifierat följande hinder för att initiera behandling för alkoholberoende inom primärvården: låg kunskap och
liten erfarenhet av att förskriva alkoholläkemedel, föreställningen att behandling kräver tid som inte finns
i primärvården samt stigmatiserande attityder gent
emot patienter med beroende [15]. Förbättrade rutiner, ökad kunskap och färdigheter om hur alkohol kan
uppmärksammas samt behandling av alkoholberoende kan potentiellt bidra till att fler patienter får stöd
att förändra sina alkoholvanor inom primärvården.

»Vården når i
mycket liten
omfattning
individer som
har måttlig
grad av beroende och som
är socialt väl
fungerande.«

bb    Steg 1: Uppmärksammande av riskbruk och alkoholproblem samt kortfattade råd.
bb    Steg 2: Fördjupad bedömning med självskattningsformulär och biologiska markörer i kombination
med ett feedbacksamtal.
bb    Steg 3: Farmakologisk behandling med de alkoholläkemedel som nämnts tidigare, vilken kan kombineras med en psykologisk behandling med fyra korta sessioner baserade på KBT och motiverande samtal. Den psykologiska behandlingen skiljer sig från
motivationshöjande behandling (MET) [8] på så vis
att den har en förutbestämd struktur med ett tema
per besök: målformulering, alkoholkalender, identi-
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