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Två artiklar i detta nummer av Lä-
kartidningen– »Så kan primär-
vården påverka patientens alko-

holvanor» och »Tio frågor om alkohol
identifierar beroendeproblem» – berör
två sidor av ett och samma komplex,
nämligen hur man skall bli varse att per-
soner har alkoholproblem och hur vår-
den av dessa skall effektiviseras.

Behovet av att identifiera fler perso-
ner med riskfyllt alkoholbruk är stort.
Sådana patienter kommer till alla slags
sjukvårdsmottagningar, men passerar
ofta utan att alkoholvanorna har aktua-
liserats. Den kanadensiske forskaren
Harvey Skinner har visat att om patien-
ter svarar på ett screeningformulär i
samband med besök på vårdcentral
ökar chansen att eventuella alkoholpro-
blem uppmärksammas under läkarsam-
talet [1].

Detta beror på att både patienten och
läkarna då uppmärksammar problema-
tiken. Möjligen är detta den viktigaste
effekt man kan uppnå genom att använ-
da screeningformulär. 

Hans Bergman och medarbetare ger
en bra och intressant inblick i hur det av
WHO utvecklade instrumentet AUDIT
är konstruerat, samt hur det har använts
i Sverige. En av arbetets stora förtjäns-
ter ligger i att författarna har gjort un-
dersökningen inom psykiatrin, en disci-
plin som sannolikt ofta missar lättare al-
koholproblem, bl a på grund av att man
inom specialiteten är alltför ensidigt in-
riktad på tungt missbruk.

Reflektioner
om AUDIT
Jag vill ändå göra vissa reflektioner,

vilka även passar in på många andra ar-
beten som handlar om liknande frågor.
Det gäller t ex användningen av epide-

miologiska begrepp. Begreppet »träff-
säkerhet» är t ex oklart preciserat, samt
anges det felaktigt att sensiviteten är be-
roende av prevalensen. 

Det finns också en tendens att över-
tolka screeninginstrumentets använd-
barhet. Man nöjer sig inte med att det är
ett instrumentet för screening, utan gli-
der över till att tolka det även som ett
slags diagnostiskt instrument. 

Författarna hävdar att om patienten
har 19 poäng eller mer på AUDIT före-
ligger med stor sannolikhet alkoholpro-
blematik som kräver en behandling-
splan samt uppföljning. En sådan plan
krävs förstås även om patienten endast
har 12 poäng, eller till och med ingen
poäng alls. Det är den kliniska bedöm-
ningen som skall vara vägledande för
den bedömningen – med eller utan an-
vändning av skattningsinstrument. 

Ett likartat problem ligger bakom
bruket av en speciell brytpunktsnivå för
män i psykiatrisk praxis. Man önskar
erhålla bättre träffsäkerhet (författarna
tycks avse både specificitet och predik-
tionsvärde) för att minska antalet falskt
positiva svar.

Den högre träffsäkerheten har emel-
lertid ett pris, nämligen att man upp-
täcker färre individer med problem –
och det var ju dem man skulle nå! 

Djupare
kontakt nödvändig
Användning av ett screeninginstru-

ment skall följas av en djupare kontakt,
förhoppningsvis ett samtal. Det är i det-
ta samtal som såväl diagnos som pro-
gnos görs, inte i uttolkningen av ett
screeninginstrument. I stället bör man
nöja sig med att ha en lågt satt brytpunkt
för sitt instrument även inom psykia-
trin. Är det en stor mängd av de psykiat-
riska patienterna som har alkoholpro-
blem, är det också många som behöver
få detta problem uppmärksammat! 

Man bör också komma ihåg att pre-
valensen påverkar det prediktiva vär-
det! Det innebär att antalet falskt positi-
va svar blir betydligt fler för kvinnor än

för män, eftersom prevalensen av alko-
holproblem är lägre hos kvinnorna! 

Sekundärprevention
I den andra artikeln ger Göran Dahl

och Kerstin Damström Thakker en in-
tressant inblick i det viktiga arbetet att
förenkla metoderna för sekundärpre-
vention av alkoholproblem i primärvår-
den till en sådan nivå att de praktiskt
skall kunna genomföras. Man anger rik-
liga bevis på metodernas effektivitet.
Författarna har gjort ett förtjänstfullt
försök att standardisera behandlingen,
bedöma motivation och använda beprö-
vade test.

Implementeringen av sekundärpre-
vention på detta område har dock gått
trögt, trots att metoderna har ett rikligt
vetenskapligt stöd. Försök till förenk-
ling kan drivas så långt att det blir svårt
att tillämpa förslaget.

Det svenska dryckesmönstret
måste beaktas
Det är väl känt att det är problema-

tiskt att bedöma risk för alkoholrelate-
rade konsekvenser utgående från pati-
entens egna uppgifter om sin alkohol-
konsumtion, eftersom underrapporte-
ring är vanlig [2-3]. Och underrappor-
teringen ökar ju mindre preciserade
konsumtionsfrågor man ställer. Detta
problem kan lösas genom att man anger
lägre riskgränser.

Tyvärr uppmärksammas i artikeln
inte problemen kring höga tillfälliga in-
tag. Det vanliga svenska dryckesmönst-
ret är, för båda könen, höga intag vid
vissa tillfällen. Detta måste efterfrågas
vid en konsumtionsbedömning, bl a på
grund av att detta konsumtionsmönster
sannolikt är skadligare än en jämnare
utspridd men lika stor konsumtion. 

Vidare har vi funnit i populationsstu-
dien »Women and alcohol in Göteborg»
att en del kvinnor upplever att vårdgiva-
re bagatelliserat deras farhågor för att
ha en alltför hög alkoholkonsumtion
[Spak F, opubl data]. Vårdgivaren får ej
avfärda patientens oro för alkoholpro-

Författare
FREDRIK SPAK

t f lektor, socialmedicinska avdel-
ningen, Göteborgs universitet.

Öka lyhördheten 
för patientens alkoholproblem!
God intervjuteknik bästa verktyget



blem såsom oviktiga, även om patien-
tens alkoholintag ligger under den an-
givna riskgränsen. Vi stöter här på sam-
ma typ av problematik som påvisades
ovan för uttolkning av resultatet på
screeninginstrument, nämligen att fast-
ställande av en riskgräns kan leda till
underskattning av problematiken hos
dem som hamnar under gränsen. 

Lösningen är i stället att öka lyhörd-
heten för patienternas rapportering och
anlägga en mindre statisk syn på risk-
gränser. Det bästa verktyget för att nå
detta mål är att använda god intervju-
teknik!

Gamla sanningar
Som märks av referenslistan i artik-

larna är flera av de citerade arbetena
15–20 år gamla. Hur kommer det sig att
sedan länge väldokumenterade och ef-
fektiva metoder inte kommit till större
användning vare sig i Sverige eller
utomlands? Detta är desto märkligare,
eftersom det finns stöd för att läkare i
allmänhet tycker att arbete med alko-
holproblematik är en viktig uppgift för
sjukvården [4]. 

Orsaker till denna passivitet är bl a
brist på tilltro till att vård hjälper vid al-
koholmissbruk samt svårigheter att få
gehör inom sjukvårdsorganisationen
för att arbeta med tidigt uppdykande
problem när man redan har så många
andra, ofta tunga, vårdinsatser som
måste göras.

Det stora problemet idag är inte att
finna nya metoder, utan att finna möj-
ligheter att tillämpa dem. 

Vårdpersonalen 
bör involveras mer aktivt
I den tredje fasen av WHOs arbete

med projektet »Healthy Cities» ställs
bl a krav på ett ökat arbete med delta-
gande, »participation» [5]. Konkret bör
detta innebära att vårdpersonalen deltar
i utformningen av behandlingspro-
gram. Det är idag inte meningsfullt att
fortsätta att fatta centrala beslut om att
införa arbetsmetoder om dessa intentio-

ner inte är förankrade bland personal
och patienter. 

För att implementering skall lyckas,
samt bli varaktig, behövs dessutom
stöd, både av specialister på missbruks-
området och i form av samtalshandled-
ning.

Effektivare 
kombinera metoder?
Många inom vården visar bristande

tilltr o till att korta behandlingsinsatser
hjälper vid alkoholism. Författarna fö-
reslår att såväl motivationsskapande in-
tervjuteknik, bioåterföring med gam-
ma-GT-test och en kort broschyr an-
vänds på ett blandat sätt. Den veten-
skapliga dokumentationen av metoder-
nas effektivitet visar att varje metod är
effektiv var för sig. Att kombinationen
skulle vara effektivare är inte klarlagt. 

Om min tolkning stämmer, och jag
har även liknande erfarenheter från mitt
eget arbete inom detta fält, bör vi hos all
vårdpersonal arbeta med att ingjuta
större tilltro till användandet av små in-
satser. Alternativt kan man tänka sig att
vissa av metoderna bör rekommenderas
till vissa undergrupper av patienter, el-
ler passar undergrupper av vårdgivare
olika bra.
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Användning av
ett scree-
ninginstrument

skall följas av en djupare
kontakt, förhoppningsvis
ett samtal. Det är i detta
samtal som såväl diagnos 
som prognos görs, inte i
uttolkningen av ett
screeninginstrument. I
stället bör man nöja sig
med att ha en lågt satt
brytpunkt  för sitt instru-
ment även inom psykiatrin.
Är det en stor mängd av de
psykiatriska patienterna
som har alkoholproblem,
är det också många som
behöver få detta problem
uppmärksammat!


