
I nästan 15 år var spriten ett dag-
ligt måste för Thomas – läkare
och sedan tolv år nykter alkoho-
list. 

– Jag satt inte på någon park-
bänk, men man kan säga att
parkbänken hade jag flyttat in i
vardagsrummet, berättar han.

❙ ❙ Han började dricka tidigt och hade en
hög alkoholkonsumtion redan under stu-
dietiden.

Efter sju år som läkare kom han för
omkring 25 år sedan till den stad där han
fortfarande är läkare. Han var gift och
hade två små barn. Det var också då som
»det alkoholistiska drickandet började«.
Han byggde en särskild hylla i garaget
där han kunde gömma spritflaskor.

Frun upptäckte det och hällde ut spri-
ten. Äktenskapet sprack.

Att han så småningom lyckades sluta
supa berodde till mycket stor del på att
hans dåvarande sambo fick nog och
ställde ultimatum:

– Du får välja – mig eller flaskan.

Behandling enligt Minnesotamodellen
Han valde bort flaskan och genomgick
behandling enligt den så kallade Minne-
sotamodellen. Sedan dess är han nykter
alkoholist och har bra kontakt med sina
barn.

– Jag går på möten med AA (Anony-
ma alkoholister) varje vecka. Det är min
medicin, helt biverkningsfri och till och
med kul, för att klara sjukdomen, berät-
tar han.

Han har hittills inte tagit något åter-
fall, han säger tagit inte fått »för det är ju
jag själv som bestämmer«. Men han är
väl medveten om risken för återfall.

– Vi har inte längre till första glaset än
en armlängd. 

Han vet kolleger som befinner sig i
samma situation som han själv och som
inte lyckats låta bli att ta ett återfall. 

Trots att Thomas drack rejäla mäng-
der sprit varje dag arbetade han som lä-
kare. 

– Nu är jag naturligtvis färgad som
alla alkisar och trodde att det var väl ing-
en som märkte mina problem på arbetet.
Det var säkert några som hade sina fun-
deringar, men de vågade inte ta i det. 

Många patienter, mycket jobb, hårt
tryck – hur klarar man det ständigt sprit-
påverkad?

– Ja, jag drack ju varje kväll och på
helgerna så visst var jag påverkad även
under dagtid. Då tyckte jag att arbetet
fungerade. Jag var aldrig sjukskriven el-
ler borta på måndagar. Men det är klart
att jag, så här i efterhand, ser att jag
åstadkom nog inte särskilt mycket. Det
var mer ett uppehållande försvar så att
jobbet löpte i alla fall.

– Idag tycker jag att jag söp bort mer
än tio år av mitt produktiva liv. 

Då upplevde du säkert inte att du ut-
satte dina patienter för några risker på
grund av din alkoholism. Men om du tit-
tar i backspegeln nu?

– Jag drack inte på jobbet direkt. Det
hände väl någon gång att jag var ute på
lunchen och drack en starköl eller två.
Jag drack på kvällarna och hade någon
tagit blodprov så hade jag naturligtvis al-
kohol i mig, det är helt säkert. 

Märkte dina kolleger aldrig något?
– Det kan jag inte svara på.
Men fick du någon reaktion från nå-

gon av dem?
– Nej, aldrig.
Men visst är det väl osannolikt att de

aldrig skulle ha märkt någonting? Tror
du att de håller tyst på grund av kollegi-
alitet eller …?

– Ja, det tror jag. Men vi är ju skickli-
ga vi doktorer, vi kan ju dölja det här.

Men å andra sidan ska ni ju också
vara duktiga på att upptäcka?

– Ja, men du vet att där skärmar man
av sig. Man vill nog inte se att en kolle-
ga super för det är jobbigt att ta tag i.

Vad hade du hoppats att dina kolle-
ger skulle ha gjort?

– Så här i efterhand så skulle de ha va-
rit på mig mycket tidigt. Det skulle ha
varit bra för både mig och andra. Jag mår
som en prins nu, det går inte att jämföra
med hur det var när jag söp. Det är fan-
tastiskt.

Stor risk för patienterna
Men åter till patientsäkerheten. Visst är
väl en alkoholiserad doktor en säker-
hetsrisk?

– Ja risken för patienterna är oerhört
stor, men jag kan inte minnas att jag
gjorde några uppenbara felbehandlingar
och fick till exempel ingen anmälning
mot mig.

Dina tidigare kolleger visste inget.
Hur är det med dagens kolleger, vet de
vad du gått igenom?

– Jag har inte gått ut officiellt på kli-
niken men jag antar att de flesta vet. 

– Enligt tolfte steget i AAs program
ska jag dela med mig av mina erfarenhe-
ter och sprida budskapet vidare att så här
bra kan man må. Så jag gick i höstas ut
på en så kallad klinikchefslunch och be-
rättade. En kollega sade efteråt att han
trodde jag skulle komma med något trå-
kigt facksnack så han fick en mindre
chock.  Jag började nämligen:

– Hej, jag heter Thomas. Jag är alko-
holist. För så presenterar vi oss på AA-
mötena. Benen skakade för jag var jäk-
ligt nervös. Att jag gick ut så var att jag
tycker det är hemskt att se kolleger lida
av den här sjukdomen när jag själv har
fått förmånen att må så bra.

Vad har du mött för reaktioner från
dem som lyssnade?

– Jag har fått en del mejl. Men tyvärr
är det inte en enda klinikchef som har
hört av sig. Det är nog så att det här är
tabu att prata om.

Inga följdfrågor
Han berättar om fler »tabuexempel«. Ett
tag innan han gick Minnesotabehand-
lingen blev han deprimerad och gick till
en psykiater. Där sade han själv att »jag
kanske dricker för mycket«? Enda svaret
blev, utan någon fråga om hur mycket
han drack:

– Ja, men ta en vit vecka.
Thomas fick högt blodtryck och gick

till blodtrycksdoktorn. Han frågade
»kan det här ha att göra med att jag drick-
er för mycket«? Svaret blev, även här
utan någon fråga om vilka kvantiteter al-
kohol det handlade om:

– Nej, nej det är ingen fara.
Idag är han varken deppad eller har

högt blodtryck så »allt det där berodde
på alkoholen«.

– Det här tror jag är signifikativt för
kolleger, att man inte vågar ta tag i såda-
na här problem.

Tidigare hade du förmodligen reage-
rat lika passivt. Men med den erfarenhet
du har idag, vad skulle du göra om du
ser en kollega som hamnar i din gamla
situation?

– Jag skulle försöka få sätta mig med
den kollegan och berätta om mig själv.
Inte komma med några pekpinnar. Se-
dan får kollegan själv bestämma vad hon
eller han vill göra med sitt liv. Men de
flesta förnekar ju att de har spritproblem.
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Han söp i 15 år men läkarkollegerna ville inte se, räddningen blev AA

»Hej, jag heter Thomas.
Jag är alkoholist«



Men det gjorde väl du också?
– Ja, ja. Liksom andra alkisar hade jag

ingen sjukdomsinsikt. 
Thomas anser att arbetsledningen

runt om på sjukhus och andra vårdinrätt-
ningar inte får blunda när en doktor får
missbruksproblem.

– De har en skyldighet att ta tag i det,
både för patienternas skull och för de 
andra som arbetar på samma avdelning,
för de lider oerhört av att ha en alkoholi-
serad doktor som rasslar omkring där.

Från odjur till ängel
En sjuksköterska som i omgångar har ar-
betat och arbetar nära Thomas berättar,
med honom närvarande, att det var väl-
digt sällan hon märkte att det luktade om
honom eller att han var berusad men sä-
ger:

– Du var ett riktigt odjur när du var
som värst, irriterad, ilsken och otrevlig
på alla sätt. Jag glömmer aldrig första
gången vi träffades. Jag fick en värre ut-
skällning än jag någonsin fått för en
struntsak som jag inte ens hade med att
göra. Det var fruktansvärt. Och du kun-
de skälla för allt från knappnålar till sto-
ra saker, som man kan tycka att det var
befogat att bli arg för.

– Jag ser en klar koppling till spriten,
för du saknade spärren att hålla igen som
man normalt har men som inte finns när
man är drogberoende.

Sedan Thomas slutade supa märkte
sjuksköterskan en klar förbättring. Och
de senaste åren har det bara blivit bättre
och bättre:

– Skillnaden är mycket stor. Du har
en annan ödmjukhet och självkännedom
idag – är en riktig ängel.

Tom Ahlgren

tom.ahlgren@lakartidningen.se
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»Jag är aldrig mer än en armlängd ifrån
återfall, påpekar Thomas, läkare och nyk-
ter alkoholist. (Bilden är arrangerad och
visar inte Thomas.)
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En röntgenläkare hade stora
spritproblem. Han fick därför
bara titta på vissa bilder och de
dubbelkollades alltid. 

Däremot gjorde man ingenting
för att hjälpa honom ur hans
missbruk.

❙ ❙ Det berättar en kritisk Lars Håkan
Nilsson, chef för beroendekliniken vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala och
med stor erfarenhet av sjukvårdsperso-
nal med alkoholproblem. 

– Det finns ingenting som talar för att
alkoholproblemen är mindre bland lä-
karna än i den svenska befolkningen i
stort, det rör sig om 3–4 procent som är
beroende. Bland läkarna handlar det
dessutom ofta om ett kombinationsmiss-
bruk med läkemedel.

Han understryker att kunskapen om
läkarnas missbruk är väldigt dålig, till
exempel har sjukvårdshuvudmännen
uppskattat andelen alkoholberoende
bland de anställda till 1 promille.

»Vill att vi pratar om det här«
Som chef har man ett ansvar för att ingri-
pa om någon i personalen uppträder
onykter på arbetsplatsen. Men som icke-
chef, vad ska man göra om man upptäck-
er att en läkarkollega har spritproblem?
Lars Håkan Nilssons recept är i korthet:

– Det allmänmänskliga är väl att man
inte går till chefen den första gången
man ser det. Man kan ju säga till att »jag
tycker du ser rätt sjaskig ut, är det inte
bäst att du går hem? Och sen vill jag att
vi pratar om det här när du är nykter«.

Han menar att de AA-möten som man
försöker driva igång (se nedan) är guld
värda, för då finns det ett sätt för kolle-
ger att hänvisa vidare som inte innebär
ett legalt ingripande. 

– När man ser kollegan påverkad 
andra, kanske tredje gången, och har
sagt till vederbörande, och märker att det
här fungerar inte, tycker jag att man även
som kollega har ett ansvar att gå till che-
fen och säga att nu är Bengtsson påver-
kad igen. Men så fungerar det inte idag.

Vad gör man då i stället när man upp-
täcker någon med alkoholproblem, man
måste väl tänka på patienternas säker-
het?

– Många tas helt enkelt ur drift eller
så anpassar man systemet på arbetsplat-
sen på något sätt, säger Lars Håkan Nils-
son och berättar ett par exempel:

En kollega uppträdde påverkad när
hon var bakjour. Då fick hon helt enkelt
inte vara bakjour längre.

En röntgendoktor hade klara sprit-
problem. På grund av det fick han bara
titta på vissa bilder och de dubbelkolla-
des alltid.

En annan väg som används är att sät-
ta doktorn på något utredningsuppdrag
eller på någon allmän pappersvändar-
tjänst utan patientkontakt.

Löser inte problemen
Lars Håkan Nilsson är kritisk och menar
att man måste ta tag i problemet, annars
går den drabbade bara vidare i sitt miss-
bruk.

En av hans käpphästar är att alkohol-
beroende är en folksjukdom med högre
insjuknandegrad än diabetes och hyper-
toni och med samma grad av ärftlighet.

– Vi har en tendens att inom sjukvår-
den se alkoholberoendet som ett socialt
problem, men det är en sjukdom precis
som alla andra. Vi måste lära oss att se
och behandla den med värdighet och re-
spekt, inte bara arrogant lyfta bort den
och kalla folk för etyliker och annat. För
det krävs att vården av alkoholsjuka får
en bättre status i sjukvården.

– Vi måste visa att det finns behand-
lingsmetoder som fungerar. Om man ser
att andra blir rehabiliterade är det lättare
att själv söka hjälp.

Alkoholiserad kirurg startade AA
Anonyma alkoholister har nyligen tagit
initiativet till de första AA-mötena för
läkare, tandläkare och veterinärer i vårt
land. Ett hölls i början av april. Ytterli-
gare två möten blir det under våren, se
fotnot.

Organisationen startades i Akron,
Ohio i USA, 1935 av kirurgen Robert
Smith och börsmäklaren Bill Wilson,
båda med grava alkoholproblem. I vårt
land bildades den första AA-gruppen
1953. Idag finns det AA-grupper i hela
landet.

Tom Ahlgren

tom.ahlgren@lakartidningen.se

Fotnot: Första AA-mötet för läkare, tandlä-
kare och veterinärer hölls 2 april. Ytterligare
två möten blir det, 7 maj och 4 juni, i Svens-
ka Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyr-
kogata 10 i centrala Stockholm. Tiden är
18.30–19.30.

Försök med möten på gång

Här finns möjlighet hjälpa
kolleger med spritproblem


