
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


