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Sedan 1996 bedrivs bland all-
mänmedicinare det s k risk-
bruksprojektet, vars syfte är att
utveckla nya metoder för att på
ett konstruktivt sätt kunna ta
upp alkoholrelaterad ohälsa
med patienterna. Begreppet
riskbruk av alkohol har lanse-
rats som ett pedagogiskt hjälp-
medel, och ett nytt arbetssätt
har introducerats som är inte-
grerat i allmänmedicinens kli-
niska praktik. 

Riskbruksprojektet har haft en para-
dox som utgångspunkt för sitt arbete.
Inom primärvården söker en stor andel
av patienter med symtom och begyn-
nande hälsoproblem som är relaterade
till högkonsumtion av alkohol utan att
manifest alkoholberoende föreligger
[1]. Metoder för tidig diagnostik och in-
tervention vid högkonsumtion av alko-
hol finns utarbetade såväl i Sverige som
internationellt [2-4]. Flera av dessa stu-
dier har också påvisat goda resultat med
enkla insatser, så kallade »brief inter-
ventions», hos högkonsumenter utan
etablerat alkoholberoende [5]. 

Trots detta har implementeringen av
dessa metoder generellt sett ej varit
framgångsrik. Det finns uppenbarligen
ett behov av att utveckla nya synsätt och
angreppssätt för arbete med alkohol-
relaterad ohälsa. Detta har också varit
riskbruksprojektets utgångspunkt. Me-
toden har varit en bred och systematiskt
genomförd interkollegial dialog. 

De bärande idéerna för riskbruks-
projektet utvecklades under planering-
en av ett Riksstämmesymposium 1994
[6-11]. Själva riskbruksprojektet påbör-
jades 1996 i form av ett upprop till all-
mänläkarkolleger med intresse för ut-
vecklingsarbete kring alkoholrelaterad
ohälsa. Närmare trettio kolleger från
hela landet har ingått i projektet (varav
tjugotalet deltagit aktivt under hela pe-
rioden). Totalt har åtta idéseminarier i
internatform genomförts. 

Idéseminarier
De första idéseminarierna hölls i

form av en »framtidsverkstad», vilket är
en metod utvecklad inom socialt för-
ändringsarbete [13]. Arbetssättet byg-
ger helt på deltagarnas egna kunskaper,
erfarenheter och problemformulering-
ar. Genom ett strukturerat och snabbt ar-
betssätt i kombination med många lek-
fulla moment befrämjas engagemang,
kreativitet och fantasi. Under hela arbe-
tet dokumenteras, systematiseras och
generaliseras deltagarnas bidrag. Arbe-
tet genomgår olika faser. Under kritik-
fasen formulerar varje deltagare pro-
blem och hinder för att nå en gemensam
målsättning. Under fantasifasen stimu-
leras deltagarna till att utveckla positiva
motbilder och till att formulera egna
utopier och visioner vilka sedan testas
mot verkligheten i förverkligandefasen.

Den första fasen utgjordes av en in-
ventering av de svårigheter som uppen-
barligen föreligger. De problem och
hinder som man menade fanns för all-
mänläkare i allmänhet och för egen del
genomgicks och rangordnades. Pro-
blemområdena tematiserades och åter-
fördes till gruppdeltagarna för valide-
ring och diskussion. Därpå följde en
analys mot bakgrund av bland annat lit-
teratur inom området.

Fem hinder
De främsta hindren kunde efter sam-

manställning inrymmas under följande
nyckelord: ambivalens, obehag, all-
mänläkarrollen, kunskapsbrist och me-
todbrist. 

1. Ambivalens
För att närmare undersöka hindret

»ambivalens» kan kulturbegreppet vara

användbart. Vår västerländska kultur
har ett ambivalent förhållande till alko-
hol, något som också avspeglas i vår
medicinska kultur [7].

Alkohol är ett stort folkhälsopro-
blem som är starkt korrelerat till dödlig-
het och sjuklighet [14-16]. Trots om-
fattningen inriktas dock en förhållande-
vis liten del av medicinsk forskning och
utbildning/fortbildning på detta pro-
blem.

Den medicinska kulturens verktyg –
att ställa diagnos innan behandling in-
leds – bidrar till denna problematiska
ambivalens, eftersom entydiga dia-
gnostiska kriterier för riskabel alkohol-
konsumtion saknas. Hög alkoholkon-
sumtion diskuteras ofta inte förrän på-
tagliga medicinska skadeverkningar
uppstått. När så har skett kan å andra si-
dan en behandlingsnihilistisk attityd ej
sällan förekomma. Konsekvensen av
detta kan uttryckas så att det antingen är
för tidigt eller för sent att behandla en
patient med hög konsumtion av alko-
hol.

2. Obehaget att ta upp frågan 
Här finns risken att störa patient–lä-

karrelationen och en önskan att värna
om patientens och sin egen integritet.
[17-19]. Skam och skuld vidlåder den
alkoholberoendes avvikande patientroll
[20]. Läkarrollen kan bli krävande och
frustrerande då patienten – trots enga-
gerade insatser – inte följer läkarens or-
dinationer utan fortsätter sitt (skadliga)
alkoholbruk.

En annan aspekt på obehaget handlar
om det preventiva arbetets villkor. På
vilka grunder och med vilken rätt över-
skrider vi det mandat vi fått som dia-
gnostiker och behandlare för att i stället
gå in på patientens sätt att leva? Före-
byggande arbete innebär en etisk risk,
nämligen att ge en sjukdomsstämpel åt
en människa som upplever sig vara frisk
[21-23]. Särskilt bekymmersamt är det
att epidemiologiska samband om ohäl-
sa på befolkningsnivå inte enkelt låter
sig översättas till den enskilda indivi-
dens risk [24, 25]. 

Prevention kräver ett annorlunda ar-
betssätt. »Den preventiva medicinens
praktik har förändrats, den har flyttat
från folkhälsans arena till den personli-
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ga hälsans. Samhällets hälsa handlar
inte om lagstiftning utan om miljoner
privata beslut. Läkaren som pedagog
har här fått en ny betydelse» [26]. 

3. Allmänläkarr ollen 
Dagens allmänläkargeneration har

till stor del formulerat sin egen praxis i
mötet med sina patienter – utanför insti-
tutionerna och sjukhusen. Allmänläka-
rens roll skiljer sig från sjukhusläka-
rens, missbruksläkarens eller företags-
läkarens beträffande såväl patienturval,
symtombild som mötet läkare–patient.
Patienternas sjukdomsupplevelse (ill-
ness) får sällan sin förklaring i välav-
gränsade, definierade medicinska till-
stånd (disease) [27, 28]. Läkaren för-
väntas vara uttolkare, problemstruktu-
rerare, bedömare och terapeut samt per-
sonlig konsult i hälsofrågor [29, 30].

Allmänmedicinens kliniska metod
är patientcentrering [30], som innebär
att patienten och läkaren tillsammans
reflekterar över de symtom som patien-
ten presenterar [31]. Patienten ges möj-
lighet att uttrycka skälen till att söka lä-
kare, inklusive sina symtom, men även
sina tankar och känslor inför besöket.
Läkaren kan därigenom integrera pati-
entens sjukdomsupplevelse med sin
medicinska expertkunskap, och konsul-
tationen kan leda till en ömsesidig för-
ståelse och konstruktiva behandlings-
strategier.

Allmänmedicinens perspektiv på
folkhälsa är inte socialmedicinens eller
epidemiologins – det individuella mötet
står hela tiden i förgrunden. 

Dagens arbetssituation ger dock inte
allmänläkaren möjlighet att fullt ut ar-
beta som »den personlige läkaren» med
den kontinuitet, lättillgänglighet och
närhet som detta arbetssätt kräver. Ut-
byggnaden av primärvården har nästan
helt avstannat trots ökande krav och
åligganden [32]. Många av allmänlä-
karna i riskbruksprojektet har vittnat
om psykiatrins och missbrukarvårdens
bristande stöd beträffande patienter
med gravt missbruk, och hur detta bi-
dragit till den hårt belastade arbetssitu-
ationen. 

4. Kunskapsbrist 
Kunskapsbegreppet är omfattande

och svårdefinierat. Vad kan egentligen
allmänläkare om alkoholrelaterad ohäl-
sa? Vilken kunskap saknas? Härmed
avses både faktakunskaper och bristen
på färdighetskunskaper [33]. Metod-
bristen ansågs av deltagarna i projektet
vara ett av de främsta hindren för arbe-
tet med alkoholrelaterad ohälsa. Men
det finns ju vetenskapligt utprovade me-
toder, känner man inte till dem eller är
de inte funktionella i klinisk praxis och
därmed »icke-existerande»? Och vad är
egentligen metoder? Hör den bepröva-

de erfarenheten dit eller räknas bara de
vetenskapligt utarbetade metoderna?

5. Metodbrist
Under nästa fas av framtidsverksta-

den, under rubriken »positiva motbil-
der», diskuterades metodbegreppet vi-
dare i betydelsen »beprövad erfaren-
het». De strategier och förhållningssätt
som gruppmedlemmarna själva funnit
användbara dokumenterades. Detta ma-
terial av »beprövad erfarenhet» definie-
rades som »praktikerns metoder».

Gemensamt för berättelserna »så här
gör jag» var insikten att det inte finns en
metod eller enteknik som fungerar med
alla patienter och för alla läkare. För-
hållningssättet måste individualiseras,
och det är centralt att läkaren visar in-
tresse för patientens livssituation i stort
och inte bara för dennes livsstil. För att
ett meningsfullt samtal överhuvudtaget
ska komma till stånd måste patienten
förstå varför läkaren tar upp frågan. Lä-
karens förmåga till symtomrelatering är
därför betydelsefull. Här handlar det
om att på ett pedagogiskt sätt kunna
klargöra att patientens symtom eller av-
vikelser i samband med laboratorieprov
eller kroppsundersökning (t ex blod-
trycksnivån) kan ha samband med alko-
holvanorna. 

Ett annat viktigt och näraliggande
tema rör betydelsen av »timing», dvs
att kunna avvakta rätt tillfälle att disku-
tera patientens alkoholvanor. Att rutin-
mässigt ta upp alkoholanamnes i varje

konsultation ansågs ej vara ändamåls-
enligt. Intressant är att »timing» åter-
kommer som en viktig komponent i det
motiverande samtalet [33, 40]. Patien-
ter som klart markerar ointresse eller
omedvetenhet om alkohol som pro-
blemområde ansågs sakna föränd-
ringspotential.Vidare menade deltagar-
na att läkarens förhållningssätt är
centralt; intresset och viljan att ta sig an
problemet är utgångspunkten för ett bra
resultat.

Alkohol är varken för patienten eller
läkaren någon neutral medicinsk fråga.
Läkarens eget förhållningssätt till alko-
hol är betydelse, vilket bl a styrks av en
norsk studie [34]. Erfarenheter från den
egna livsvärlden berikar yrkeskompe-
tensen. Däri inbegrips förståelsen för
alkoholens lockelse och rusupplevel-
sens gränsöverskridande funktion [35,
36], men även eventuella egna erfaren-
heter av kamrater eller anhöriga märkta
av ett alkoholberoende. Den predia-
gnostiska förståelsen är viktig för att
differentialdiagnosen alkoholrelaterad
ohälsa ska bli acceptabel både för läka-
ren och för patienten. 

Resultat
Sammanfattningsvis behövs andra

begrepp än de gängse för att alkoholre-
laterad ohälsa ska bli hanterbar för såväl
patienten som läkaren. Det preventiva
arbetssättet bör vara anpassat till det all-
mänmedicinska vardagsarbetet. I kon-
sultationen fordras av läkaren en peda-
gogisk förmåga för att kunna tillämpa
detta arbetssätt där förhållningssättet är
centralt. För att uppöva denna förmåga
bör även läkarens eget personliga för-
hållningssätt till alkohol belysas. En in-
ventering av allmänläkarens kunskaper
i ämnesområdet samt en genomgång av
de metoder som verkligen används an-
sågs vara en angelägen del av riskbruks-
projektets kommande arbete.

Begreppet riskbruk 
som pedagogiskt hjälpmedel
Utgångspunkten för ett annorlunda

synsätt på alkoholrelaterad ohälsa är be-
greppet »riskbruk» av alkohol [6, 11].
Begreppet riskbruk kan ses som en ope-
rationell definition anpassad till allmän-
medicinsk praktik med dess metod pati-
entcentrering och anger en inriktning
för läkarens uppmärksamhet. Det re-
flekterande kontraktet vid patientcen-
trering tillämpas när patienten och läka-
ren tillsammans prövar hypotesen risk-
bruk. Patienten minskar sitt alkoholin-
tag eller avstår helt från alkohol till näs-
ta besök för att se om symtomet försvin-
ner eller minskar (blodtrycket sjunker,
tröttheten minskar, eller de biokemiska
alkoholmarkörerna normaliseras).

Försök till exakt diagnostik är i detta
perspektiv inte relevant [37]. Syftet är i
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Syftet är inte i första hand att minska
den enskilda individens alkoholkonsum-
tion utan att ge patienten underlag att
själv fatta beslut om sina fortsatta
alkoholvanor.
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första hand inte att minska den enskilde
individens alkoholkonsumtion utan att
inom ramen för det personliga mötet ge
patienten ett underlag för att själv fatta
beslut om sina fortsatta alkoholvanor,
där såväl positiva som negativa upple-
velser av alkoholen kan ingå. 

Detta förhållningssätt knyter an till
det så kallade hälsopedagogiska synsätt
som utvecklats av Elisabeth Arborelius
[10, 38, 39]. Här undviks den känsla av
misslyckande som läkaren såsom an-
svarig för behandlingen kan känna när
patienten inte följer givna ordinationer
och direktiv. En inventering av patien-
tens ambivalens ingår även i metoden
motiverande samtal (motivational inter-
viewing) [34, 40].

Fortbildning 
Inom nutida pedagogik har inlärning

i betydelsen utökade kunskaper ifråga-
satts. Istället har synen vidgats till att
även innefatta individens integrering av
nya kunskaper och därmed till inlärning
som process. »Den personliga kunska-
pen», ett begrepp myntat av Polanyi,
har haft en grundläggande betydelse
inom modern pedagogik [41]. Läro-
böcker, metoder och vårdprogram re-
sulterar inte i levande kunskap förrän
denna gjorts till tillämpad integrerad
personlig kunskap. 

Personlig och kunskap är två ord
som kan förefalla vara varandra motsä-
gande; kriteriet på verklig, sann kun-
skap har ju ansetts vara att den är objek-
tiv och opersonlig. Men förhållandet till
den kunskap som ska inhämtas är
central – subjektiviteten är ofrånkom-
lig. Detta gäller för både patienten och
läkaren.

Intersubjektivitet och interaktion,
meningsfull kommunikation och prak-
tik hör samman. Det kräver av läkaren
en uppmärksamhet på den egna situa-
tionen för att kunna utforska, tolka och
se sin egen del i denna process. Donald
Schöns analys av praktikerkunskap i
boken »The reflective practitioner» är
en viktig influens för denna förändrade
syn på kunskap och kunskapsinhämt-
ning [42]. Praktikerns reflexion över sitt
handlande och fortsatt reflekterande i
själva handlandet är av vikt för att kun-
na utveckla kunskap.

Allmänläkarkåren har utifrån dessa
synsätt inspirerats att utveckla fortbild-
ningsmetoder inom s k peer education i
speciella fortbildningsgrupper och
inom Balintgrupper [43-47]. Den inter-
kollegiala dialogen är en metod där ut-
forskandet av och reflexion kring den
egna vardagens problem är grunden för
allmänläkarens kunskap och kompe-
tensutveckling. Riskbruksprojektets ar-
bete är helt i linje med detta synsätt.
Drygt hälften av Sveriges allmänläkare
deltar i fortbildnings- och kvalitetssäk-

ringsgruppernas (FQ-gruppernas) re-
gelbundna möten [44, 47].

Projektets utveckling 
Det fortsatta arbetet inom riskbruks-

nätverket har bedrivits i mindre grupper
med utgångspunkt i deltagarnas speci-
ella intresseinriktning, där sedan idése-
minarierna fungerat som gemensamma
fora för kritisk reflektion och fortsatt er-
farenhetsutbyte. En grupp har framför-
allt arbetat med att sammanställa be-
fintliga metoder inklusive sådana som
kvantifierar alkoholkonsumtionen [5,
48]. En annan grupp har med hjälp av
s k audit [49, 50] försökt inventera före-
komsten av riskbrukspatienter inom ra-
men för FQ-gruppen. En konsultations-
grupp har koncentrerat sig på att ut-
veckla den motiverande intervjun [33,
51]. Datagruppen har utformat en hem-
sida där riskbruksarbetet fortlöpande
ska kunna följas.

Arbete med att framställa ett s k stu-
diebrev för FQ-grupperna som hjälp-
medel för en interaktiv dialog om risk-
bruk har påbörjats. En grupp har tagit
fram en speciell utbildningsform, den
så kallade riskbruksverkstaden, som ge-
nomförs fortlöpande för intresserade
allmänläkare i hela landet.

Riskbruksverkstad 
Erfarenheterna av framtidsverksta-

den som en självgenererande pedago-
gisk modell med möjlighet till systema-
tisk kunskapsinventering var så goda att
de inspirerade till en särskild utbild-
ning, »riskbruksverkstaden». Hitintills
har cirka 150 kolleger från 16 orter i lan-
det medverkat i denna utbildning som
letts av personer i riskbruksnätverket. 

Processen måste hållas levande 
Vår erfarenhet från projektet säger

oss att om denna typ av fortbildning ska
kunna hållas levande bör också proces-
sen som sådan hållas levande. Imple-
menteringen ligger i själva processen,
där målgruppen hela tiden är med i ut-
vecklingsarbetet och i ett pågående
samtal. Alkohol är inget neutralt ämne
för vare sig läkare eller patient. Om pa-
tienten ska ges möjlighet att bearbeta
sin ambivalens i konsultationen bör
också läkaren ha haft möjlighet att be-
arbeta sin ambivalens under sin fort-
bildning. Först då kan ett konstruktivt
förhållningssätt utvecklas och de meto-
der som finns att tillgå för intervention
komma till användning. 

»Praktikerns metoder», som är en
sammanställning av allmänläkarens be-
prövade erfarenhet, är därvid särskilt
viktiga att sprida och utveckla i en fort-
satt kollegial dialog. Med riskbrukspro-
jektet lanseras begreppet riskbruk av al-
kohol som ett pedagogiskt hjälpmedel
som innebär ett nytt synsätt, och ett ar-

betssätt för alkoholrelaterad ohälsa in-
troduceras som är väl integrerat i all-
mänmedicinens kliniska praktik. 

*
Projektet har bedrivits med medel från Folk-

hälsoinstitutet.
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