
❙ ❙ Vårt kanske allra största trafiksäkerhetsproblem gäller
onyktra fordonsförare. Eftersom risken för upptäckt är myck-
et liten medför det att de flesta som döms för rattfylleri kan
förmodas ha många tidigare onyktra körningar bakom sig [1].
Av de rattfyllerister som frivilligt ingår i försök med alkolås
kan 60 procent diagnostiseras som alkoholberoende eller al-
koholmissbrukare enligt DSM-IV-kriterierna [2]. I USA
tycks förhållandena vara likartade, med samma typ av alko-
holdiagnoser hos 70 procent av de rattfylleridömda [3]. 

Enligt olika befolkningsundersökningar uppskattas 10–
15 procent av alla män och cirka 5 procent av alla kvinnor ha
ett kroniskt alkoholberoende, och ungefär en fjärdedel av
dessa är i vad som kan kallas för »aktiv fas« [4]. Läkare kom-
mer i olika sammanhang i kontakt med en stor del av dessa
individer. Enligt Körkortslagen har läkare skyldighet att till
länsstyrelsen anmäla den patient som av medicinska skäl
är uppenbart olämplig att ha körkort. Ett alkoholberoende
eller alkoholmissbruk utgör ett sådant medicinskt skäl, såvi-
da inte ett »varaktigt nyktert levnadssätt kan verifieras och
prognosen för fortsatt nykterhet är god« [5]. Erfarenhets-
mässigt vet vi emellertid att läkare i mycket begränsad ut-
sträckning gör sådana anmälningar, och det gäller i synner-
het vid alkoholsjuklighet. Vi har dock ingen klar vetskap om
varför och i vilken utsträckning en underrapportering före-
ligger.

En försöksverksamhet pågår sedan 1999 i tre län (Stock-
holms, Östergötlands och Västerbottens) där personer som
gjort sig skyldiga till rattfylleri har möjlighet att välja alko-
låsprogram i stället för körkortsåterkallelse. Det innebär att
de får ett körkort som tillåter körning i Sverige med viss per-
sonbil utrustad med alkolås. Alkolåset är en teknisk anord-
ning som är kopplad till bilens tändningssystem. Före start
av fordonet måste föraren blåsa i ett munstycke i vilket
utandningsluften kontrolleras. Under bilfärd krävs också
förnyade blåskontroller med oregelbundna, slumpmässigt
inprogrammerade intervall. Vid förekomst av alkohol över
den lagliga gränsen, 0,2 promille, går motorn inte att starta.
Vid positivt blåstest under färd sätts ett varningssystem
igång.

Var tredje månad måste försöksdeltagarna genomgå lä-

karkontroll med blod- och urinprovstagning. Alkolåset kon-
trolleras varannan månad, och dess dataminne registrerar
samtliga blåsförsök med eller utan alkohol i utandningsluf-
ten.

❙ ❙ Syfte och metod
Denna enkätstudie syftar till att ge en uppfattning om i vilken
utsträckning läkare i sin kliniska verksamhet träffar patienter
med olika former av alkoholproblem och hur ofta anmäl-
ningar görs enligt Körkortslagen. Vidare till att kartlägga vil-
ka faktorer som läkare upplever som hinder för att göra såda-
na anmälningar och, framför allt, till att undersöka huruvida
benägenheten att anmäla patienter med alkoholproblem skul-
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Bara 1 av 1 000 alkoholberoende
anmäls enligt Körkortslagen
Med tvåårigt alkolåsprogram uppskattas läkarna anmäla 70 gånger fler

Sammanfattat

Av denna enkätstudie, riktad till allmänläkare och be-
roendemedicinskt intresserade läkare, framgår att
endast 1 av 1 000 patienter med diagnosen alkohol-
beroende anmäls till länsstyrelsen i enlighet med
Körkortslagen.

Den förväntade negativa effekten på den fortsatta pa-
tientkontakten framstår som det generellt sett domi-
nerande hindret för att anmäla. Bland just allmänlä-
kare är osäkerheten i diagnostiken av alkoholberoen-
de/-missbruk ett lika betydelsefullt hinder.

Med möjligheten att delta i ett tvåårigt alkolåspro-
gram som alternativ till körkortsåterkallelse upp-
skattar läkarna att de skulle anmäla cirka 70 gånger
fler patienter. Uppskattningen rymmer naturligtvis
en betydande osäkerhet men speglar säkerligen ett
viktigt ställningstagande och en förväntan att en så-
dan anmälan innebär en positiv åtgärd både i ett in-
divid- och ett samhällsperspektiv.
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le öka om alkolås fanns som möjligt alternativ till körkorts-
återkallelse.

En enkät med sju olika frågor har skickats ut till 660 läka-
re, varav 500 är allmänläkare. Allmänläkarna var genom
Läkemedelsstatistik AB slumpmässigt utvalda över hela lan-
det vad gäller kön, ålder och verksamhetsort. Övriga 160 till-
frågade är samtliga medlemmar i Svensk förening för be-
roendemedicin och legitimerade läkare, 65 år eller yngre.
Svensk förening för beroendemedicin utgör en paraplyorga-
nisation för läkare som – oberoende av typen av klinisk verk-
samhet – är intresserade av alkohol- och narkotikaproblem.
Avsikten med detta urval var att tillfråga läkare som med stor
sannolikhet kommer i kontakt med beroende-/missbrukspro-
blem och körkortsärenden i sitt dagliga arbete.

Datainsamlingen pågick under tiden december 2002 till
februari 2003. Två påminnelsebrev skickades ut efter fyra re-
spektive sju veckor. En mycket stor spridning ses i svaren på
frågor om hur många patienter med olika former av alko-
holproblem som läkarna träffar, hur många de anmält och hur
många de skulle vara benägna att anmäla vid möjligheten av
alkolåsprogram. Eftersom endast cirka 1 procent av läkarna
anger mycket höga patienttal bedöms medelvärdena, som
kraftigt avviker från medianvärdena, bli »falskt« för höga. Av
den anledningen redovisas i huvudsak medianvärden, som
bedöms ge en mer rättvisande bild av hur många patienter det
genomsnittligt handlar om.

❙ ❙ Resultat
Sammantaget har vi fått in 426 enkätsvar, vilket motsvarar
en svarsfrekvens på 64,5 procent. Ett internt bortfall uppstod
genom att 20 läkare uppgav att de inte längre var yrkesverk-
samma. Av de 406 läkare som har besvarat enkäten är 260
specialister i allmänmedicin, 79 specialister i psykiatri och
34 har någon annan form av specialitet. 24 läkare har upp-
gett att de saknar specialistkompetens. Samtliga psykiatrer,
flertalet läkare med »annan form av specialitet« samt några
av de allmänläkare som besvarat enkäten var rekryterade
från medlemsförteckningen i Svensk förening för beroende-
medicin.

Av dem som svarat är 233 män (varav 143 >50 år) och 164
kvinnor (88 >50 år). Nio läkare har inte lämnat uppgift om
kön, ålder och specialitet.

Efter första utskicket fick vi 228 användbara svar, efter
första påminnelsen ytterligare 105 och efter andra 73 svar.

Antal patienter med alkoholproblem som läkarna träffar
I enkäten efterfrågades hur många patienter med diagnosen
alkoholberoende eller alkoholmissbruk eller med tydliga al-
koholproblem, men utan säker diagnos, man uppskattnings-
vis träffar per månad. 

I svaren framkommer mycket stora variationer mellan

enskilda läkare. Drygt 10 procent uppger att de inte träffar en
enda patient per månad, vare sig med alkoholberoende, al-
koholmissbruk eller alkoholproblem utan säker diagnos.
Samtidigt anger enstaka läkare att de träffar 300 patienter per
månad med diagnosen alkoholberoende. I medeltal anger
läkarna att de varje månad träffar 8,6 patienter med alkohol-
beroende, 4,7 med alkoholmissbruk och 5,6 med tydliga al-
koholproblem (men utan säker diagnos). Som framgår av
Tabell I är medianvärdena, som antas ge en mer rättvisande
bild, betydligt lägre än medelvärdena. Psykiatrispecia-
listerna träffar naturligt nog betydligt fler patienter med dia-
gnoserna alkoholberoende än allmänläkarna. När det gäller
antalet patienter med diagnosen alkoholmissbruk är skillna-
den mellan psykiatrer och allmänläkare inte lika stor (Tabell
I). Beträffande patienter med tydliga alkoholproblem, men
utan säker diagnos, ses inte längre någon skillnad mellan lä-
kargrupperna. Genomsnittligt uppger således både psykiat-
rer och allmänläkare att de träffar 3,0 sådana patienter per
månad.  

Antal anmälningar till länsstyrelsen
I enkäten efterfrågades hur många patienter med någon form
av alkoholproblem den tillfrågade läkaren hittills anmält till
länsstyrelsen. Av svaren framgår att antalet patienter som an-
mälts varierar högst påtagligt mellan enskilda läkare. En ma-
joritet (65 procent) uppger att de inte anmält en enda patient,
medan mindre än 1 procent av läkarna uppger att de anmält
mellan 45 och 100 patienter totalt. Medelvärdena indikerar
avsevärt högre anmälningstal bland psykiatrer än bland all-
mänläkare; 5,7 mot 0,9. Läkare med annan specialistkompe-
tens har också en högre anmälningsfrekvens än allmänläkar-
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❙ ❙ Fakta 

Fråga 6 och 7 i enkäten

6. Vid diagnostiserat alkoholberoende/alkoholmissbruk medför
Din anmälan att patienten erbjuds att delta i ett tvåårigt alkolås-
program. Om Din patient inte accepterar att delta i alkolåspro-
grammet blir konsekvenserna av Din anmälan att körkortet åter-
kallas. För att få nytt körkort krävs ett läkarintyg med resultatet av
upprepade blodprover som styrker nykterhet. 
Om denna anmälningsmöjlighet fanns, skulle Du då anmäla pati-
enter

I ungefär samma utsträckning som tidigare
I större utsträckning, uppskattningsvis ____ patienter per år
I mindre utsträckning än tidigare

7. Vid kända alkoholproblem, men utan fastställd beroende-/miss-
bruksdiagnos, medför Din anmälan att patienten erbjuds delta-
gande i tvåårigt alkolåsprogram. Om Din patient inte accepterar
att delta i alkolåsprogrammet blir konsekvenserna av Din anmä-
lan att länsstyrelsen kräver fortsatt läkaruppföljning med uppre-
pade blodprovstagningar. Detta för att utesluta att patienten är
opålitlig ur nykterhetshänseende. 
Om denna anmälningsmöjlighet fanns, skulle Du då anmäla pati-
enter

I ungefär samma utsträckning som tidigare
I större utsträckning, uppskattningsvis ____ patienter per år
I mindre utsträckning än tidigare

Har Du några andra synpunkter eller förslag till åtgärder?

Tabell I. Antalet patienter med diagnosen alkoholberoende, diagnosen alko-
holmissbruk respektive tydliga alkoholproblem, men utan säker diagnos,
som läkarna uppskattningsvis träffar per månad.

Alkoholproblem
Alkoholberoende Alkoholmissbruk utan diagnos
Me- Varia- Me- Varia- Me- Varia-
dian tionsvidd dian tionsvidd dian tionsvidd

Totalt 2,0 0–300 2,0 0–175 3,0 0–100
Allmän-
medicin 2,0 0–100 2,0 0–15 3,0 0–100
Psykiatri 10,0 0–300 5,5 0–175 3,0 0–50
Ingen
specialitet 2,0 0–10 2,0 0–8 3,0 0–15
Annan
specialitet 1,0 0–50 1,0 0–30 0,6 0–10



na. Psykiatergruppen har i genomsnitt (medianvärdet) anmält
2,0 patienter under sitt yrkesverksamma liv.

Andel anmälda av alkoholberoende patienter
Eftersom vi noterat att de tillfrågade läkarna träffar patienter
med alkoholproblem i mycket varierande utsträckning var det
naturligt att undersöka hur stor andel som verkligen anmäls.
Vi har då utgått från hur många år den enskilde läkaren varit
yrkesverksam och räknat fram hur många anmälningar som
gjorts per yrkesverksamt år. Vidare har vi beräknat hur många
patienter med alkoholberoende som läkaren träffar per år och
arbiträrt antagit att detta antal har varit likvärdigt under läka-
rens hela yrkesverksamma tid. Därmed har vi kunnat upp-
skatta hur stor andel som den enskilde läkaren anmält. Vi fin-
ner då att för samtliga läkare är andelen anmälda patienter
med diagnosen alkoholberoende endast 1,0 promille. Det vill
säga av 1 000 patienter med diagnosen alkoholberoende an-
mäler läkarna endast 1 till länsstyrelsen. Förhållandena är lika
för allmänläkare och psykiatrer (0,9 mot 0,9 promille).  

Hinder för att anmäla
Vad gäller vilka faktorer som upplevs som de största hindren
för att anmäla till länsstyrelsen innehöll enkätfrågan fem fas-
ta svarsalternativ plus ett öppet svarsalternativ för egna kom-
mentarer. Eftersom »de största hindren för att göra en anmä-
lan« efterfrågades kunde flera svarsalternativ lämnas, och i
genomsnitt har läkarna angett två olika faktorer som hinder. 

Den negativa effekten på den fortsatta patientkontakten är
den enskilda faktor som flest läkare upplever som största
hindret för att göra en anmälan (Tabell II). Osäkerheten vad
gäller själva diagnostiken av alkoholberoende/alkoholmiss-
bruk utgör ett stort hinder, anser 48 procent av läkarna. Unge-
fär en tredjedel av läkarna finner »obehaget med denna polis-
roll« som ett av de största hindren, och en fjärdedel av läkar-
na har med egna ord angett ytterligare faktorer som de anser
vara hinder.

Det är naturligtvis av intresse att se huruvida läkare med
olika inriktning och specialistkompetens uppfattar hindren
för en anmälan på olika sätt. Det är dock påfallande vilken
stor överensstämmelse som finns mellan samtliga läkargrup-
per när det gäller den negativa effekten på den fortsatta pati-
entkontakten som det dominerande hindret. Däremot ses sto-
ra olikheter avseende den diagnostiska osäkerheten. Medan
62 procent av allmänläkarna har angett en sådan osäkerhet

som ett stort hinder är naturligt nog endast 9 procent av psy-
kiatrispecialisterna med beroendemedicinskt intresse av den
uppfattningen (Tabell II). Inte heller de läkare som angett an-
nan specialitet än allmänmedicin och psykiatri upplever den
diagnostiska osäkerheten som något stort hinder. 

Påtagliga skillnader mellan gruppen allmänläkare och
psykiatrer framkommer också i de egna kommentarerna. Av
psykiatrerna har inte mindre än 43 procent lämnat egna kom-
mentarer. Dessa är som regel av typen: »Hot från patienten«,
»negativ effekt på nya patientkontakter, patienten vågar inte
söka vård p g a rykte om att vi anmäler«, »patienten bedyrar
att han ej kör onykter eller att körkortet redan är indraget«,
»de som kör berusade gör det oavsett körkort eller inte«. Men
även andra kommentarer förekommer, som: »först motivera
och följa upp och om det inte lyckas anmälan«.

Bland allmänläkarna framförs som hinder för att göra en
anmälan exempelvis: »Tystnadsplikt, har ej patientens med-
givande«, »tanklöshet«, »körkortsfrågan glöms ofta bort« el-
ler »stort ingrepp som kan medföra katastrofala konsekven-
ser i privatlivet«.

Koppling mellan benägenhet att anmäla och alkolåsprogram
I enkäten redovisades inledningsvis att den syftade till att un-
dersöka om benägenheten att anmäla patienter med alko-
holproblem skulle öka om möjligheten av alkolåsprogram
fanns som alternativ till körkortsåterkallelse. Kortfattat redo-
gjordes för hur alkolås omöjliggör bilstart om förarens alko-
holhalt överstiger 0,2 promille och för de regelbundna läkar-
kontroller som ingår i det tvååriga programmet. Däremot re-
dovisades inte de goda resultat som hittills uppnåtts i försöks-
verksamheten med rattfylleridömda. 

Två olika frågor ställdes (se Fakta). Den första gällde pa-
tienter med ett diagnostiserat alkoholberoende/alkoholmiss-
bruk. Den andra frågan avsåg patienter med kända alkohol-
problem men utan fastställd diagnos. I bägge frågealternati-
ven påpekades att i de fall patienter anmäldes och inte accep-
terade att delta i alkolåsprogrammet skulle anmälan leda till
konsekvenser vad gäller körkortsfrågan. I det första fallet
körkortsåterkallelse med senare krav på nytt läkarintyg efter
uppföljning, i det andra fallet krav på fortsatt läkaruppfölj-
ning med blodprovstagning. Tre svarsalternativ erbjöds vad
avser benägenheten att anmäla vid möjligheten av alkolås-
program. 

Vid diagnostiserat alkoholberoende/alkoholmissbruk sva-
rar ungefär hälften (49 procent) att de skulle fortsätta att an-
mäla patienter i ungefär samma utsträckning som tidigare all-
deles oavsett möjligheten att patienten skulle kunna få delta i
alkolåsprogram. Den andra hälften (49 procent) skulle där-
emot anmäla i större utsträckning. Anmärkningsvärt nog
fanns ett litet antal läkare (2 procent) som uppgav att de skul-
le anmäla i mindre utsträckning än tidigare. Svarsfördel-
ningen är påfallande lika mellan allmänläkare och psykiatrer.
Däremot tycks andra specialister och icke specialister ha en
mindre benägenhet att öka antalet anmälningar.

De läkare som svarat att de skulle anmäla i större ut-
sträckning gjorde även en uppskattning av hur många patien-
ter de skulle kunna tänka sig att anmäla per år (Tabell III).
Genom att endast enstaka läkare uppgett mycket höga an-
mälningstal (maximalt 100 patienter per år) medför detta att
medeltalet (8,2 anmälningar per läkare och år) sannolikt blir
»falskt« för högt, och därför bedöms medianvärdet ge en mer
rättvisande bild.

Anmälningsbenägenheten varierar beroende på läkarspe-
cialitet, och det framgår av svaren att psykiatrer, naturligt
nog,  skulle anmäla betydligt fler alkoholberoende/-missbru-
kande patienter än allmänläkarna. Även andra specialister
och icke-specialister skulle anmäla i större utsträckning än
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Tabell II. De största hindren för att göra en anmälan till länsstyrelsen när det
gäller patienter med alkoholproblem. Andelen av läkarna som angett re-
spektive svarsalternativ. 

Allmän- Ingen Annan
Totalt medicin Psykiatri specialitet specialitet
(procent) (procent) (procent) (procent) (procent)

Osäkerhet vad
gäller diagnosen
alkoholberoende/
alkoholmissbruk 48 62 9 58 24
Den negativa
effekten på den
fortsatta patient-
kontakten 61 61 62 63 56
Obehaget med
denna »polisroll« 34 38 26 46 15
Anmälan förväntas
inte medföra nå-
gon effektiv åtgärd 18 21 20 8 3
Denna typ av
anmälan bör
egentligen inte
läkare ansvara för 16 14 20 17 24
Annat 25 18 43 21 38

➨
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allmänläkarna. Någon egentlig skillnad mellan könen vad
gäller anmälningsbenägenhet kan inte noteras. 

Vid alkoholproblem utan fastställd beroende-/missbruks-
diagnos uppger 59 procent att de skulle fortsätta att anmäla i
samma utsträckning som tidigare, medan 40 procent skulle
bli mer benägna att anmäla om möjligheten till alkolåspro-
gram kunde erbjudas. Framför allt allmänläkarna skulle öka
sina anmälningar.

En uppskattning av hur många patienter som skulle anmä-
las per år gjordes i den grupp av läkare som uppgett att deras
anmälningsbenägenhet skulle öka (Tabell III). I medeltal
angavs 8,1 anmälningar per läkare och år, men medianvärdet
var betydligt lägre (2,0 patienter per år). 

Samband med tidigare anmälningsvanor
Det är tänkbart att den stora grupp av läkare som tidigare ald-
rig gjort någon körkortsanmälan mest påtagligt skulle öka sin
anmälningsbenägenhet om ett behandlingsprogram med al-
kolås kunde erbjudas patienten. För att undersöka detta jäm-
fördes tre olika läkargrupper. Den första och största gruppen
bestod av läkare som tidigare inte gjort någon anmälan till
länsstyrelsen, den andra av läkare som gjort 1–5 och den tred-
je av läkare som gjort fler än 5 anmälningar. Andelen läkare
som uppgett att de skulle anmäla i större utsträckning var
dock relativt lika i de tre grupperna: 52, 41 respektive 52 pro-
cent. 

Uppskattning av den totala ökningen av anmälningar
För att göra en uppskattning av den totala ökningen av an-
mälningar vid möjligheten till alkolåsprogram är vi hänvisa-
de till jämförelser av medel- i stället för medianvärden. Av
svaren från samtliga tillfrågade läkare kan beräknas att de i
medeltal tidigare har gjort 0,11 anmälningar per år av patien-

ter med alkoholproblem. När vi jämför med motsvarande
medelvärde vad gäller antalet patienter som läkarna uppskat-
tar att de skulle anmäla vid möjlighet till alkolåsprogram fin-
ner vi drastiska skillnader. Omräknat till hela den tillfrågade
läkargruppen skulle 69 gånger fler patienter anmälas jämfört
med tidigare (Tabell IV). Om man enbart jämför anmälning-
ar avseende patienter med diagnos alkoholberoende/alkohol-
missbruk uppskattas att 36 gånger fler patienter skulle anmä-
las. Omräkningen till hela läkargruppen har skett genom att
det uppskattade antalet anmälningar (medeltalet) »fördelats
över« även på de läkare som inte skulle öka sin anmälnings-
benägenhet.

För allmänläkarnas del skulle antalet anmälningar öka av-
sevärt mer än för psykiatrer.  

Bortfallets betydelse för undersökningsresultaten
Det externa bortfallet var 35,5 procent. Åsikter och attityder
hos de läkare som inte lämnat enkätsvar har inte undersökts.
Däremot har vi försökt göra en uppskattning av hur bortfallet
skulle kunna ha påverkat de resultat vi erhållit. Vi har antagit
att de läkare som inte besvarat enkäten har ett mindre intres-
se för alkoholproblem i förhållande till körkortsfrågan än de
läkare som lämnat svar. I linje med detta har vi antagit att de
inte heller skulle öka sin anmälningsbenägenhet i samma ut-
sträckning. Om dessa antaganden är riktiga bör rimligtvis de
läkare som svarat först efter två påminnelser vara mer lika
dem som inte svarat alls. Vi har därför jämfört resultaten mel-
lan den grupp som svarat direkt och den som svarat först ef-
ter två påminnelser, men vi finner ingen som helst skillnad
vad gäller andelen läkare som uppger ökad anmälnings-
benägenhet vid alkoholberoende/alkoholmissbruk (49,5 mot
50,0 procent). 

Vi har även undersökt om attityderna vad avser hinder för
anmälan skiljer sig mellan de båda svarsgrupperna. Inte hel-
ler här finner vi några nämnvärda skillnader. Tendensen tycks
snarast vara att de som svarat först efter två påminnelser upp-
lever mindre diagnostisk osäkerhet och mindre obehag med
»polisrollen«. Proportionen mellan allmänläkare och psyki-
atrer är densamma i den grupp som svarat direkt som i den
grupp som svarat först efter två påminnelser. 

Sammanfattningsvis tyder dessa försök att uppskatta bort-
fallets inverkan inte på någon betydelsefull påverkan på un-
dersökningsresultatet. Vi bedömer därför att de erhållna
enkätsvaren rimligen kan generaliseras till att omfatta såväl
allmänläkargruppen som helhet som psykiatrer med intresse
för missbruksfrågor. 

❙ ❙ Diskussion
Denna enkätstudie baseras på ett slumpmässigt urval av un-
gefär var tionde allmänläkare och på en riktad förfrågan till
läkare med beroendemedicinskt intresse (övervägande psy-
kiatrispecialister). Urvalet är gjort under antagandet att vård-
sökande patienter med alkoholproblem oftast möter dessa två
läkarkategorier.

Få länder har föreskriven anmälningsplikt för läkare vid
trafikfarliga sjukdomar, och alltför lite är känt om hur ofta lä-
kare verkligen gör sådana anmälningar. För svenskt vidkom-
mande gjordes 1996 en kvalitativ studie [6] av läkares an-
mälningar enligt Körkortslagen. Det gällde då samtliga for-
mer av trafikfarliga sjukdomar. Man fann då bland intervjua-
de läkare en »stor ovilja att anmäla« och beskrev ett »psyko-
logiskt motstånd« som till stor del bottnade i rädslan för att
skada det personliga förtroendet mellan läkare och patient.

Svarsresultatet i vår enkätstudie visar att läkarna i extremt
liten utsträckning gör anmälningar, enligt Körkortslagen, av
de patienter med alkoholproblem som de träffar i sin kliniska
verksamhet. Att endast 1 av 1 000 patienter med diagnosen al-
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Tabell III. Det uppskattade antalet patienter med alkoholberoende/-miss-
bruk respektive alkoholproblem utan diagnos som skulle anmälas per år om
möjlighet till alkolåsprogram fanns. Endast de läkare som angett att de skul-
le anmäla i större utsträckning redovisas.

Alkoholberoende/ Alkoholproblem
-missbruk utan diagnos

Variations- Variations-
Median vidd Median vidd

Totalt 2,0 0–100 2,0 0–200
Allmän medicin 2,0 0–100 2,0 0–25
Psykiatri 10,0 0–75 4,5 0–200
Ingen specialitet 4,0 1–10 5,5 2–10
Annan specialitet 4,0 2–70 6,6 2–40

Tabell IV. Ökningen av antalet anmälningar vid möjlighet av alkolåsprogram.
En jämförelse mot tidigare, årlig anmälningsfrekvens och en omräkning till
hela läkargruppen.

Allmän Ingen Annan
Totalt medicin Psykiatri specialitet specialitet

Antalet anmälda
per yrkesverk-
samt år, medel-
värde för till-
frågade läkare 0,11 0‚05 0‚34 0,01 0,11
Uppskattat antal
anmälningar per
år vid möjlighet av
alkolåsprogram,
medelvärde för till-
frågade läkare 7,3 5‚1 14‚5 3,3 10,1
Antalet gånger
anmälningarna
skulle öka, om-
räknat till hela
läkargruppen 69 99 43 373 90



koholberoende/alkoholmissbruk anmäls till länsstyrelsen kan
tyckas förvånande mot bakgrund av alkoholens ofta ödesdig-
ra effekter i trafiksammanhang. För dömda rattfyllerister fin-
ner vi exempelvis en fem gånger högre incidens av polisrap-
porterade trafikolyckor än för genomsnittsbilister [2].

Det är uppenbart att ingen enskild faktor kan förklara lä-
kares obenägenhet att anmäla. Undersökningen visar dock att
den förväntade negativa effekten på den fortsatta kontakten
med den aktuella patienten upplevs som det största hindret,
vilket väl överensstämmer med resultatet från ovan refererad
studie. Som andra återhållande faktorer framträder obehaget
med den polisiära rollen och inte minst en betydande osäker-
het, framför allt bland allmänläkarna, när det gäller att rätt be-
döma och diagnostisera alkoholsjuklighet. Å andra sidan
återspeglas inte psykiatrernas större diagnostiska säkerhet i
någon högre anmälningsfrekvens.

»De som kör berusade gör det oavsett körkort eller inte«,
lyder en av många egna läkarkommentarer i enkäten. En
kommentar som för övrigt väl överensstämmer med resulta-
ten från olika studier som visar att rattfylleridömda i mycket
stor utsträckning fortsätter att köra även efter körkortsåter-
kallelse [7]. 

Enkätsvaren visar att läkarnas anmälningsbenägenhet
skulle öka högst påtagligt om möjligheten till alkolåsprogram
kunde erbjudas. Även om den uppskattade ökningen med cir-
ka 70 gånger högre anmälningsfrekvens rymmer en betydan-
de osäkerhet återspeglar den säkerligen ett viktigt ställnings-
tagande från läkarnas sida. I kombination med många läkares
positiva egna kommentarer kan detta sannolikt ses som ett ut-
tryck för en förväntan om att en anmälan som ger möjlighet
till att delta i ett alkolåsprogram innebär en positiv åtgärd
både i ett individ- och samhällsperspektiv. En sådan förvän-
tan ligger då väl i linje med de faktiska förhållandena beträf-
fande alkolåsprogram för rattfylleridömda i Sverige [2]. Här
har mycket goda resultat erhållits med signifikanta minsk-
ningar av alkoholkonsumtionen och sjukskrivningar, liksom
minskningar av trafikolyckor och vårdbehov. 

Preliminära resultat har också indikerat kvarstående posi-
tiva effekter efter avslutat alkolåsprogram. Detta i tydlig kon-
trast mot flertalet andra alkolåsprogram, där i stället ett åter-
fall till nya rattfylleribrott konstaterats relativt snart efter av-
slutat program [8]. Till väsentlig del kan denna skillnad sä-
kerligen förklaras av att det svenska alkolåsprogrammet för
rattfylleridömda är det enda i sitt slag, med regelbunden me-
dicinsk uppföljning och strikta regler för fortsatt deltagande.   

I dagsläget saknas möjligheten att erbjuda alkolåsprogram
till personer med alkoholproblem innan, men väl efter att, de
begått ett rattfylleribrott. Denna enkätstudie visar tydligt att i
vart fall hälften av de tillfrågade läkarna ser alternativet med
alkolåsprogram som ett gott skäl till att i större utsträckning
uppmärksamma patienter med alkoholproblem i körkorts-
sammanhang innan ett rattfylleribrott begåtts. Urvalet till en-
kätstudien är gjort på sådant sätt att resultaten kan antas vara
representativa för de läkarkategorier som i störst utsträckning
möter patienter med alkoholproblem i sin kliniska verksam-
het. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

*
Enkätstudien som ligger till grund för denna artikel har ut-
förts av Birgitta Heed och Sarah Kers som ett led i utbild-
ningen i trafikmedicin vid Umeå universitet. Handledare har
varit Bo Bjerre.
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SUMMARY

This poll, aimed at general practitioners and dependence special-
ists, shows that only one out of 1,000 patients diagnosed alcohol-
dependent are reported to the county administrative board in ac-
cordance with the Swedish Driver’s Licence Act. The anticipated
negative effect on continued doctor–patient contact stands out as
the predominant obstacle to filing a report. Among general practi-
tioners an uncertainty about diagnosing alcohol dependence and
alcohol abuse also was an important obstacle. Given the opportuni-
ty to participate in a two-year alcolock programme as an alternative
to driver’s licence revocation, doctors estimate that they would re-
port some 70 times the number of patients. This estimation is ob-
viously subject to considerable uncertainty, but does reflect an im-
portant attitude and an expectation that such a report constitutes a
positive move from both an individual and a social perspective.
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