
titet inom två sfärer: vårt verksamhets-
område (vad bör vi syssla med; själavård
– rehabilitering?) och vårt kunskaps-
område (vad bör vi kunna?).

Pressen på akutsjukhusen
Men även slutenvården »läcker«. De s k
akutsjukhusen drunknar under trycket
av äldre med kroniska sjukdomar som
försämras »akut« och måste bli inlagda.
Pressen är stark att få ut dem igen, och en
del försämras snabbt hemma och läggs
in akut igen. 

Jag tror att det finns en »kärntrupp«
av sådana dåliga patienter som snurrar
runt i systemet och som förbrukar pro-
portionerligt mer resurser än andra. Det-
ta försvårar planeringen av t ex icke
akuta operationer (galla, höfter, grå starr
m m) med åtföljande väntetider och
missbelåtna patienter. Sannolikt skulle
en stor del av dessa inläggningar kunna
förebyggas om vi hade bättre resurser att
ta hand om denna »kärntrupp« inom pri-
märvården och hemsjukvården. 

Samverkan över klinikgränserna
Patienter med kronisk smärta, trötthet
m m är naturligtvis också ett problem för
slutenvården. Här borde det finnas fler
försök till samverkan över klinikgrän-
serna där strukturer byggs upp med ut-
gångspunkt från behovsgrupper och inte

organsystem. Även sjukhusspecialister
behöver träna sig i »helhetssyn«.

Den strukturella obalansen i sjuk-
vårdssystemet med oönskade och okon-
trollerbara flöden mellan de läckande
kärlen är således ett av grundproblemen.
Ett annat är krocken mellan den biome-
dicinskt inriktade läkarvetenskapen och
läkekonsten (»unikologin«). Även om vi
som patienter kommer i åtnjutande av
alltmer avancerad medicinsk teknologi
blir vi alltmer vilsna i systemet [4]. 

Vad kan man göra?
1. Se människan bakom sjukdomen.
Även om vi inte förstår patientens pro-
blem kan vi möta henne/honom med  re-
spekt och ödmjukhet och försöka vara
delaktiga i hennes vånda.

2. Befrämja personlig mognad och
växt i läkaryrket. Det är viktigt med in-
slag i både grund- och vidareutbildning-
en som ökar vår självkännedom.

3. Öka vår förmåga att gå från det
unika till det allmänna och tvärtom. I de
artiklar som Mats Eliasson skrivit om
evidensbaserad medicin i Läkartidningen
[5-8] tycker jag att det finns flera ut-
märkta förslag på hur vi kan integrera ve-
tenskap och kliniskt arbete (fokuserad
klinisk frågeställning, interkollegiala dis-
kussioner, effektiva sökvägar, konsten
att granska och värdera evidens m m).

4. Se vår organisation som en orga-
nisk helhet. Sträva efter att skapa vård-
strukturer som bygger på behovsgrupper
och inte organsystem. Exempelvis kro-
nisk smärta, stressrelaterade besvär, räds-
la för amalgam, datorer, elektricitet etc.

Den länk i vårdkedjan som är svagast
bör få mest stöd, vilket för närvarande är
den kommunala hemsjukvården och pri-
märvården. Alla vinner på att helheten
blir bättre.

Referenser
1. Brouneus B. Vem sätter ribban i primärvår-

den? Läkartidningen 2001;98:1719.
2. Lindberg BS. Patientens rätt och läkarens

professionella självständighet. Läkartid-
ningen 2001;98:196-8.

3. Svalander PE. Primärvården inför framti-
den »ett sprucket krus«. Stockholm: Lands-
tingsförbundet, 1999.

4. Le Fanu J. The rise and fall of modern med-
icine. London: Little Brown, 1999.

5. Eliasson M. Den systematiska översikten
grundval i evidensbaserad medicin. Läkar-
tidningen 2000;97:2726-8.

6. Eliasson M. En guide till kritisk läsning av
kliniska artiklar. Läkartidningen 2000;97:
3178-9.

7. Eliasson M. Evidensbaserad medicin »be-
gins at home«. Läkartidningen 2000;97:
3860-5.

8. Eliasson M. Är artikeln värd att läsa? Läkar-
tidningen 2000;97:5897-902.

Läkartidningen  ❙ Nr 18  ❙ 2001  ❙ Volym 98 2229

❙ ❙  Är inte detta höjden av oförnuft? Hur
kan de bara med att fortsätta dricka? Vi
har försökt påverka med goda råd, var-
ningar och ultimativa krav – hjälpa med
förståelsefulla samtal, välvilliga vårdin-
satser, sjukskrivning och läkemedel. Det
är som förgjort. Återfallen blir tätare,
följderna allvarligare. Allt verkar hopp-
löst. Kanske går de vidare mot social ut-

slagning, fysisk och psykisk invaliditet
och för tidig död.

Det finns alltid överraskningar
Det är inte alldeles ovanligt att det går så
illa, men det finns alltid överraskningar
på missbruksområdet. Är det inte många
missbrukare som faktiskt lägger av, med
eller utan behandling? Jag själv möter
mycket ofta sådana tidigare patienter när
jag rör mig utanför kliniken. De är näs-
tan alltid vänliga, ofta tacksamma för
den hjälp de fått. 

Nu är de kanske med i Länkarna se-
dan åratal, eller går de regelbundet på
möten hos Anonyma Alkoholister och
Anonyma Narkomaner. En del är enga-
gerade i någon kristen församling. Än
fler, förefaller det mig, har blivit nyktra
utan sådan hjälp: påverkade av någon
kompis som redan blivit nykter, av nå-
gon anställd på jobbet som engagerade
sig när allt höll på att gå över styr.
Kanske var det en ny partner som öpp-
nade ögonen för ett annat liv.

Lekmannainsatsernas kraft 
Det är sålunda missbrukare som tagit sig
ur sitt oförnuft, för alltid eller för en
längre tid. Ofta är de nöjda med sina nya
missbruksfria liv, utan längtan efter
sömntabletter, ångestmediciner och de-
pressionspreparat. 

Det kan synas felaktigt, absurt och
orättvist, att den professionella behand-
ling som ges av välrenommerade psyki-
atrer och psykoterapeuter inte tycks rå

Alkoholismen – ett obotligt 

eller behandlingsbart oförnuft?
Säkert är det många anhöriga till alkoholister, också vänner, arbets-
kamrater, behandlare, som småningom blir upprörda, besvikna och
uppgivna. Det är svårt att förstå, förlika sig med, att den rattfylleri-
dömde chauffören, som fått körkortet tillbaka, snart kör rattfull igen,
att partnern, förlåten efter den allvarliga misshandeln åter super, att
den anhörige med leverskada inte slutar dricka trots upprepade
blodkräkningar.
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på alkoholism så effektivt
som vissa lekmannainsatser. 

Möjligen, om det verkli-
gen är så, säger detta något
om alkoholismens och drog-
beroendets irrationella,
emotionella karaktär, lik-
nande andra starka känslor,
bindningar och drifter, som
helt erövrar oss. Dessa
känslor är inte så imponera-
de av sådant som vetenskap
och beprövad erfarenhet, lå-
ter sig inte medicineras bort
av aldrig så spännande läke-
medel. 

En stöt i känslolivet
Min erfarenhet säger mig att
alkoholisten inte kan bli fri
förrän han (hon) på  något
sätt, egentligen ointressant
hur, tar till sig att det får vara
nog med drickandet och att
det visst går bra att leva utan
alkohol. Detta »uppvaknan-
de«, som ibland kan vara
ögonblickligt, är som en stöt
i känslolivet, något som träf-
far och berör så starkt att näs-
tan allt ser annorlunda ut. 

Framkallande kan vara en
händelse, ett sinnestillstånd,
som upplevs som omskakan-
de. Inte alltid förstår en
utomstående att det var just
det som tog skruv. Det kan
vara en påverkan av en person, nära an-
hörig eller annan, som bryter igenom det
tidigare försvaret. Då kan »fönstret vara
öppet« för den process som leder till ett
nyktert liv.

Tillgänglighet och öppenhet
Om man kan se på alkoholisten på det
sättet, är det viktigt att vi behandlare drar
nytta av dessa förutsättningar. Kanske

våra kunskaper och erfarenheter, utnytt-
jade vid rätt tillfälle, i samverkan med
missbrukaren och hans närstående,
kommer bättre till sin rätt än vad som hit-
tills varit fallet. Behandlare bör exem-
pelvis vara lättillgängliga, så inte det rät-
ta tillfället glider en ur händerna. Min
egen policy har alltid varit att varje dag
utan remisstvång ta emot alla som söker. 

Samarbeta med de närstående
Nästa viktiga punkt är att samarbeta väl
med dem som följer med vid besöket:
närstående, vänner, arbetskamrater med
flera. Naturligtvis är det mycket värde-
fullt att ha en engagerad, och med all rätt,
kravställande samarbetspartner, »kon-
sult« i närmiljön, som tar till sig och ar-
betar för det vi kommer fram till vid be-
söket. 

Man bör komma ihåg att det ofta är
dessa medföljare som under längre eller
kortare tid verkat för denna konsulta-
tion. Möjligen har det de senaste dagar-
na inträffat ytterligare något som gjorde
att sökandet nu blev av. 

Jag känner som behandlare ett bety-
dande ansvar när någon så här söker mig
för första gången. Detta tillfälle får ab-
solut inte »slarvas bort, leda till intet«.

Kanske chansen att uträtta
något inte återkommer.

Motivera till att »nu är 
det färdigsupet«
Nästan alltid rör det sig om
alkoholberoende personer
som inte klarar av att dricka
alkohol. Att försöka dricka
mindre har de länge försökt
utan bestående framgång.
Ett enda återfall, ytterligare
en fadäs, kan ödelägga en
karriär för en person i utsatt
position. 

Med eller utan behandla-
rens påverkan är de nu moti-
verade att helt lägga ner al-
koholen, alltså bli helnyktra.
Säger de det, brukar jag ge-
nom dagliga kontroller, med
eller utan Antabus, försöka
se till att det verkligen blir
så. För den som i åratal dag-
ligen druckit motsvarande
35 cl sprit eller mer är det
inte så lätt att genomföra det-
ta utan fortlöpande stöd. 

Redan efter 1–2 veckor
sätter vi in motivationsska-
pande program, som mer tar
sikte på inlevelse än kun-
skapsförmedling. Det är via
känslan förändring kan
komma till stånd. I vår pro-
gramverksamhet använder
vi i stor utsträckning oss av

drogterapeuter med egen missbrukserfa-
renhet, som vi själva utbildat. Allt går ut
på att hjälpa missbrukarna att djupt inom
sig själva ta beslutet att det är »färdigsu-
pet«, och att bli nöjd med detta. 

Yrkeskunskapen är av värde
Är då inte den yrkeskunskap som läkare
och annan sjukvårdspersonal, psykolo-
ger och socialarbetare besitter, av värde? 

Jo, även bland dem finns det många
som har framgång i själva missbruksbe-
handlingen, men deras kunskaper kom-
mer bäst till sin rätt när alkoholisten re-
dan är nykter. Det kan gälla medicinska
komplikationer, depression, ödelagd
ekonomi, förstörda eller ansträngda re-
lationer. Många nyktra alkoholister ef-
terfrågar individuell psykoterapeutisk
behandling etc. 

Nej, visst kan den oförnuftige alko-
holisten via bland annat känslouppvak-
nande finna den balans som gör ett hygg-
ligt liv möjligt. •
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Uppvaknandet kan ibland vara ögonblickligt, som en stöt i känslo-
livet, något som träffar och berör så starkt att nästan allt ter sig
annorlunda. Foto: IBL.

Det är via känslan föränd-
ring kan komma till stånd.
Allt går ut på att hjälpa
missbrukarna att djupt inom
sig själva ta beslutet att det
är »färdigsupet«, och att bli
nöjd med detta. 
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