TEMA ALKOHOL

Beroendevården behöver byta
riktning och bli patientcentrerad
KONTROLLERAT DRICKANDE SOM BEHANDLINGSMÅL
KAN VARA EN VÄG DIT OCH FÅ FLER ATT SÖKA VÅRD
Trots att en hög alkoholkonsumtion vållar många svåra
problem är det få som söker vård för att förändra sina
alkoholvanor. Endast mellan 10 och 20 procent av dem
som skulle ha nytta av att minska sin konsumtion är
aktuella inom vården [1-3]. Som beskrivs i andra artiklar i detta tema kännetecknas gruppen behandlingssökande inom beroendevården av att de i allmänhet
dels har högre grad av beroende, dels i många fall samtidiga psykiska och sociala problem jämfört med individer med alkoholproblem som inte söker vård. Vi vet
att många med alkoholproblem förändrar sin alkoholkonsumtion på egen hand [4], men också att andelen som minskar sin konsumtion är större bland dem
som sökt vård [5].

Svensk beroendevård är inte patientcentrerad

Ett viktigt skäl till att människor med alkoholproblem inte söker vård är att många inte upplever beroendevården som ett tilltalande alternativ [6, 7]. Beroendevård förknippas bl a med en låg grad av inflytande och autonomi i vårdprocessen. Just dessa aspekter
är centrala i vad som brukar benämnas patientcentrerad vård, vilket i korthet innebär att vården bör bygga
på respekt för patientens upplevelse av sin egen ohälsa och att arbeta för att främja hälsan med utgångspunkt i vad detta innebär för den enskilde.
Patientcentrerad vård ses numera som en självklar utgångspunkt inom många medicinska discipliner [8], men saknas ofta inom beroendevården. Här
kan det delade ansvaret för beroendevården i Sverige
(mellan socialtjänst och landsting) lyftas fram som
en i många fall komplicerande faktor avseende möjligheten att erbjuda lika vård och behandling i olika
regioner.

Ensidig betoning på helnykterhet talande exempel

Ett talande exempel på bristen på patientcentrering
inom svensk beroendevård är den ensidiga betoning
på helnykterhet som behandlingsmål som fortfarande råder inom stora delar av svensk beroendevård. På
många beroendemottagningar i Sverige erbjuds i stort
sett enbart behandlingar med helnykterhet som målsättning. Detta står i bjärt kontrast till studier som
visat att kontrollerat drickande är ett mer accepterat
behandlingsmål för majoriteten av patienterna, i alla
fall som ett första steg [9, 10].
Denna diskrepans skapar flera problem. Ett sådant
är att många anger att de skulle söka vård i ett tidigare skede om behandling med fokus på kontrollerat
drickande erbjöds. Internationella beräkningar visar
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»Fokus för senare studier har varit
att fördjupa kunskapen om för vilka
individer kontrollerat drickande kan
vara ett möjligt behandlingsmål.«
HUVUDBUDSKAP
b Få söker vård i Sverige för att få hjälp med att dricka
mindre alkohol.
b Beroendevården kännetecknas av en ensidig betoning
av helnykterhet som mål.
b Fler skulle sannolikt söka vård om alternativet att
pröva en målsättning om kontrollerat drickande erbjöds
inom vården.
b Studier indikerar att KBT-baserad behandling med
målsättningen om kontrollerat drickande ger likvärdigt
behandlingsutfall som behandlingar med helnykterhet
som målsättning.
b Svårighetsgrad i beroendet, social funktionsnivå och
konsumtionsmönster under behandlingstiden predicerar behandlingsutfall, men mer forskning behövs om
vilka som lyckas.
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att om vården nådde dubbelt så många (40 procent i
stället för ca 20 procent) med skadligt bruk eller beroende av alkohol, skulle den alkoholrelaterade mortaliteten minska med 13 procent för män och 9 procent för kvinnor, vilket på EU-nivå skulle innebära ca
15 000 sparade liv årligen [11].
Det är således angeläget att nå fler med effektiv behandling, som också är anpassad till individens målsättning.

Kontrollerat drickande kontra helnykterhet

Ett annat problem är att evidens saknas för att metoder med helnykterhet som behandlingsmål ger bättre behandlingseffekt än metoder inriktade på kontrollerat drickande. Den mest vedertagna engelska
beteckningen för psykologisk behandling med fokus
på kontrollerat drickande är »behavioral self-control
training« (BSCT), som grundar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT) [12, 13].
Sammantaget visar ett stort antal randomiserade
kontrollerade studier ingen skillnad i utfall mellan
BSCT-program och behandlingar inriktade på helnykterhet [14]. Det är dock viktigt att betona att enbart en
viss andel av dem med alkoholproblem lyckas med
målsättningen att uppnå måttlig alkoholkonsumtion
över tid. Studier har uppskattat denna andel i olika
studier till 25–90 procent [15, 16].
De varierande siffrorna avspeglar framför allt stora variationer i undersökningsgruppen, där beroendets svårighetsgrad visat sig vara en betydelsefull faktor. Ju svårare grad av beroende, desto mindre andel
lyckas. En annan viktig faktor har visat sig vara social
funktionsnivå. Svenska studier som följt upp alkoholpatienter över längre tid har bekräftat att individer
med svårare grad av beroende i allmänhet har svårare att uppnå kontrollerat drickande och att god social
funktion är viktig för möjligheten att lyckas [17].
Det har också konstaterats [18] att individer som söker vård för alkoholproblem i stor utsträckning ändrar målsättning under behandlingens gång, vilket pekar på vikten av att individen är engagerad i valet av
behandlingsmål.
Fortfarande saknas dock viktig kunskap kring vilka
faktorer som har samband med utfall i behandling för
kontrollerat drickande, exempelvis neuropsykologiska faktorer som impulsivitet, genetisk variation, följsamhet till behandling och tilltro till egen förmåga till
förändring. Viktigt att påpeka är också att en brist i tidigare studier är att det saknas studier av utfall i BSCT
i jämförelse med annan behandling med kontrollerat drickande som målsättning. Kontrollbetingelser
har varit behandling med helnykterhet som mål [14].
De flesta deltagare har dock haft kontrollerat drickande som målsättning i studierna, vilket innebär att
behandlingen inriktad på helnykterhet inte matchat
deltagarnas målsättning. Effekten av BSCT har därför
varit svårbedömd på grund av icke-adekvata kontrollbetingelser.
Än så länge saknas studier där effekten av BSCT
jämförs med en kontrollbetingelse som är anpassad
för målsättningen kontrollerat drickande.

Alkoholberoende är inte ett kategoriskt tillstånd

Den ensidiga inriktningen på helnykterhet som behandlingsmål står också i kontrast mot ett stort an2
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tal stora epidemiologiska studier, som visat att ett dimensionellt perspektiv på beroendeproblem fångar
problembilden på ett mer rättvisande sätt [19-21].
I en studie [21] inkluderades t ex knappt 4 500 individer som uppfyllde diagnosen för alkoholberoende
enligt DSM-IV. Individerna följdes därefter upp efter
5 år. Resultaten visade att en stor majoritet av deltagarna hade förbättrats i sitt tillstånd i sådan utsträckning att de inte längre uppfyllde kriterierna för beroendediagnosen. Närmare en femtedel av deltagarna
hade återgått till en måttlig alkoholkonsumtion utan
indikationer på alkoholrelaterade problem.
Denna och andra liknande studier visar entydigt att
alkoholberoende inte är ett kategoriskt tillstånd, utan
att problemgraden varierar dels mellan olika individer, dels över tid för en och samma individ. Detta är
viktig kunskap, inte minst utifrån att det är väl belagt
att varje minskning av alkoholkonsumtionen är positiv från ett folkhälsoperspektiv, även om konsumtionen inte upphör helt [11].
I de refererade studierna åstadkom de flesta av deltagarna förändringen i konsumtion och relaterade
svårigheter utan att ha varit i kontakt med vården.
Uppgiften för vården borde vara att understödja en sådan förändring och korta ner riskperioden där drickandet orsakar allvarliga problem. För vissa innebär
detta att sluta dricka helt, för andra en minskning av
konsumtionen [22].

Stöd i forskningen

Även om den kliniska verkligheten i Sverige fortfarande i många fall har kvar ett ensidigt fokus på helnykterhet, har forskningen på området tagit viktiga steg
framåt. Fokus för senare studier har varit att fördjupa
kunskapen om för vilka individer kontrollerat drickande kan vara ett möjligt behandlingsmål.
Ett exempel är en sammanställning av data [22] från
tre stora behandlingsstudier [23-25] med syftet att studera faktorer av betydelse för utfall i behandling. Slutsatsen är att konsumtionsmönster i samband med behandling och beroendets svårighetsgrad var av betydelse för behandlingsutfallet. En hög initial konsumtion och ett svårare beroendetillstånd var förenat med
sämre behandlingsutfall, tillsammans med högre
grad av psykisk samsjuklighet och fler personer med
hög alkoholkonsumtion i det egna sociala nätverket.
Ett intressant fynd var också att det saknades skillnader i utfall mellan dem som var helnyktra och dem
som hade låg till måttlig alkoholkonsumtion under
tiden för behandling. Detta talar för att kontrollerat
drickande är ett acceptabelt behandlingsmål initialt
för den typiske personen med alkoholproblem [26].
Hur det sedan går i det långa loppet förefaller vara

»… problemgraden varierar dels
mellan olika individer, dels över tid för
en och samma individ. Detta är viktig
kunskap …«
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»Det är en etiskt viktig fråga att
patienter över hela landet erbjuds
metoder som bättre matchar deras
målsättning …«

viktig fråga att patienter över hela landet erbjuds metoder som bättre matchar deras målsättning och som
samtidigt har gott stöd i forskningen. Först då kan patientcentrerad vård bli verklighet också inom beroendevården. s
b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
Citera som: Läkartidningen. 2018;115:E9EX

en öppen fråga, där en del klarar av att dricka måttligt,
medan en del kommer fram till att helnykterhet är ett
bättre alternativ. Denna kunskap bör avspeglas inom
modern beroendevård också i Sverige. Det är en etiskt
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