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Förord
På senare år har flera försök gjorts att bredda behandlingsutbudet genom att utveckla
insatser som kan vara attraktiva för personer med lindriga till måttliga alkoholproblem.
Alkohollinjen som erbjuder stöd per telefon för personer som vill förändra sina alkoholvanor
är tänkt att vara ett alternativ för just denna målgrupp.
I denna rapport redovisas en beskrivning av en grupp klienter när de första gången
kontaktade Alkohollinjen. Sammanfattningsvis hade de relativt omfattande alkoholproblem
men i jämförelse med personer vårdade inom missbruks- och beroendevården ändå betydligt
mindre allvarliga problem. Färre än hälften av klienterna hade tidigare sökt någon form av
hjälp för att minska sin alkoholkonsumtion, var sjunde man och färre än var tionde kvinna
hade då fått hjälp på vårdcentral eller inom beroendevården. De flesta hade arbete och
många män levde med vuxen partner och barn. Många kunde få personligt stöd för att klara
personliga problem eller kriser i livet. Så gott som alla var mycket nöjda med det bemötande
de fick i samband med sin första kontakt med Alkohollinjen.
Den slutsats som kan dras är att det för de flesta klienter uppenbarligen var ett stort steg att
söka hjälp för att få stöd att förändra sina alkoholvanor. Detta trots att all kontakt med
Alkohollinjen sker per telefon utan personligt möte och med möjlighet till anonymitet.
Det är väl belagt att insatser liknande den rådgivning som ges på Alkohollinjen kan ge goda
behandlingsresultat för i första hand personer som ännu inte utvecklat svårt beroende och
annan allvarlig psykisk ohälsa. I vilken omfattning Alkohollinjen kan bidra till förändrade
alkoholvanor bland de som tar kontakt och vad som utmärker de som förändrar sina
alkoholvanor förväntas resultaten från 6- och 12-månadersuppföljningarna kunna ge
kunskap om.
Cecilia Magnusson
Verksamhetschef
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Stockholms läns landsting, SLSO
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Tack
Vi vill framföra vårt varma tack till alla er som deltagit i den här första utvärderingen av
Alkohollinjens arbete med personer som ringer för att få stöd för att förändra sina egna
alkoholvanor. Genom att ni vid flera tillfällen tagit er tid att besvara alla våra frågor har ni
bidragit till en ökad förståelse av vilka som ringer Alkohollinjen, hur ni uppfattat det stöd ni
fått och hur rådgivarna på bästa sätt ska kunna stödja dem som framöver kontaktar
Alkohollinjen. Utan ert deltagande hade vi inte kunnat få den kunskap som den här
rapporten ger.
Ett stort tack också till våra kollegor som bidragit till att utvärderingen har kunnat
genomföras: Först och främst Lena Brorsson som både organiserade arbetet med
telefonintervjuerna och genomförde de flesta intervjuerna. Dessutom Annelie Alexander som
även hon genomförde en del intervjuer, rådgivarna som informerade om studien och
efterfrågade samtycke till deltagande samt Tuula Ainetdin, Astri Brandell Eklund, Marie
Illerbrand och Ann-Louise Sirén som kommenterat texten eller hjälpt oss klassificera svaren
på de öppna frågorna.
Författarna
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Sammanfattning
Bakgrund: På senare år har flera försök gjorts att bredda behandlingsutbudet genom att
utveckla insatser som kan vara attraktiva för personer med lindriga till måttliga
alkoholproblem. Alkohollinjen som erbjuder stöd per telefon för personer som vill förändra
sina alkoholvanor kan vara ett alternativ för just denna målgrupp.
Det stöd Alkohollinjen ger syftar till att öka klienternas förmåga att ta egna beslut om att
förändra sina alkoholvanor. Behandlingen anpassas efter hur pass allvarliga problemen är
och de förändringar som klienten är beredd att genomföra. Om det framkommer att klienten
kan behöva andra insatser erbjuds hänvisning till annan verksamhet. Behandlingsmodellen
bygger på Motiverande samtal (MI) med inslag av Kognitiv Beteendeterapi (KBT) i form av
Återfallsprevention.
I denna första delrapport från den första utvärderingen av Alkohollinjens arbete med klienter
redovisas uppgifter från baslinjeintervjuerna.
Syfte: Att beskriva klienterna när de första gången kontaktar Alkohollinjen.
Metod: I urvalet ingår klienter som första gången kontaktade Alkohollinjen mellan april
2009 och januari 2011. Baslinjeintervjuerna genomfördes per telefon av en särskild
intervjuare och enligt ett strukturerat frågeformulär som inkluderade screeninginstrumenten
AUDIT (om alkoholvanorna) och M.I.N.I. (om psykisk ohälsa). Jämförelser görs mellan
klienterna och personer i missbruksbehandling och i allmänna befolkningen.
Klienterna följdes upp 6 och 12 månader efter sin första kontakt med Alkohollinjen men
resultaten från de intervjuerna redovisas inte i denna rapport.
Resultat: Enligt AUDIT var alkoholvanorna och dess konsekvenser av samma omfattning
bland samtliga nya klienter och bland deltagarna i utvärderingen. Deltagarna kan således
bedömas relativt väl representera samtliga nya klienter i det för studien viktigaste
utfallsmåttet.
De 278 deltagarna var mellan 18 och 82 år och bosatta över hela landet, andelen kvinnor var
38 procent. De flesta hade relativt omfattande alkoholproblem: Den genomsnittliga AUDITpoängen var nästan densamma bland kvinnor (m=22) och män (m=23). Även andelen med
möjligt alkoholberoende (20-40 poäng) var nästan densamma bland kvinnor (65%) och män
(66%). Enskilda frågor i AUDIT visar att männen dricker mer och oftare medan kvinnorna
oftare rapporterar problem på grund av sina alkoholvanor. Den huvudsakliga målsättningen
var för de flesta att minska sin alkoholkonsumtion till en mer måttlig nivå.
Den viktigaste anledningen till kontakten var för två tredjedelar av klienterna deras egen
önskan att förändra sina alkoholvanor. Alkohollinjen bedömdes vara ett bra eller bättre
alternativ än annat de kände till men också lättillgänglig och professionell. Även möjligheten
till anonymitet, att inte behöva möta någon personligen och att kontakten sågs som ett första
steg nämndes.
Så gott som samtliga var i hög grad nöjda med bemötandet under det första samtalet. De
upplevde att rådgivaren var förstående och lyhörd, ansträngde sig för att förstå dem och
visade respekt för deras mål och beslut. Särskilt uppskattades det klientcentrerade
förhållningssättet och det respektfulla bemötande, möjligheten till uppföljning och att det var
enkelt att ta kontakt.
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En något lägre andel kvinnor än män bedömde sitt allmänna hälsotillstånd som gott eller
mycket gott. Oavsett anledning hade en något större andel kvinnor (79%) än män (70%)
tidigare haft kontakt med hälso- och sjukvården. Trots ofta höga AUDIT-poäng hade endast
var tredje man och var fjärde kvinna då fått frågor om sina alkoholvanor. Nästan varannan
hade redan tidigare sökt hjälp för att minska sin alkoholkonsumtion. Var sjunde man och
färre än var tionde kvinna hade då fått hjälp på vårdcentral eller inom beroendevården.
Enligt M.I.N.I. led något fler kvinnor (40%) än män (36%) av egentlig depressionsepisod
eller generaliserat ångestsyndrom. Det var särskilt vanligt att de som led av psykisk ohälsa
redan tidigare hade sökt hjälp för att minska sin alkoholkonsumtion.
Två tredjedelar av männen och hälften av kvinnorna rökte eller snusade och nästan var sjätte
man och var tredje kvinna hade tidigare använt tobak.
Deltagarnas sociala förhållanden var relativt välordnade. Tre fjärdedelar arbetade eller
studerade, två tredjedelar upplevde att de alltid hade personer i sin omgivning som kunde ge
dem stöd för att klara personliga problem eller kriser i sitt liv. Männen var i större
omfattning än kvinnorna sammanboende med partner och/eller barn. Ett fåtal män men var
femte kvinna rapporterade minst 30 dagars sjukfrånvaro under det senaste året.
Bland både män och kvinnor med möjligt alkoholberoende var den självskattade hälsan
sämre och andelen med psykisk ohälsa högre än bland de som hade riskabla eller skadliga
alkoholvanor. Dessutom hade de med beroende som besökt hälso- och sjukvården i större
omfattning fått råd om att förändra sina alkoholvanor och de få som fått hjälp att förändra
alkoholvanorna var alla beroende. Bland männen hade de med beroende i större omfattning
som mål att helt sluta dricka alkohol under åtminstone en period. De hade också i större
omfattning redan tidigare sökt hjälp för att minska sin alkoholkonsumtion.
Deltagarnas alkoholvanor, dess konsekvenser och tidigare vårdsökande för alkoholproblem
var mindre omfattande, förekomsten av psykisk ohälsa lägre och de sociala förhållandena
mer välordnade än bland personer i missbruksbehandling. Deltagarnas självskattade hälsa
var sämre än bland personer i allmänna befolkningen men deras sociala förhållanden visade
större likheter med befolkningen än personer i missbruksbehandling.
Slutsats: För de flesta klienter var det uppenbarligen ett stort steg att söka hjälp för att få
stöd att förändra sina alkoholvanor – ett steg som många var beredda att ta först sedan deras
alkoholvanor fått relativt omfattande konsekvenser. Det gäller också Alkohollinjen trots att
all kontakt sker per telefon utan personligt möte och med möjlighet till anonymitet. De flesta
som ändå tog kontakt hade en stark egen motivation till förändring och så gott som samtliga
var mycket nöjda med det bemötande de fick. Det är väl belagt att insatser liknande den
rådgivning som ges på Alkohollinjen kan ge goda behandlingsresultat för i första hand
personer som ännu inte utvecklat svårt beroende och annan allvarlig psykisk ohälsa. I vilken
omfattning Alkohollinjen kan bidra till förändrade alkoholvanor bland de som tar kontakt
och vad som utmärker de som förändrar sina alkoholvanor förväntas resultaten från 6- och
12-månadersuppföljningarna kunna ge kunskap om.
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Inledning
Alkohollinjen startades med syftet att bidra till en breddning av behandlingsutbudet för
personer som vill förändra sina alkoholvanor genom att erbjuda stöd för detta per telefon.
Målgruppen är personer med riskbruk av alkohol men även personer med mer omfattande
alkoholproblem och anhöriga ringer och erbjuds då stöd. Alkohollinjen drivs av Stockholms
läns landsting men verksamheten finansieras gemensamt av landstinget och Statens
folkhälsoinstitut. Under 2006 påbörjades arbetet med att utveckla behandlingsupplägg,
telefoni och datoriserad journal och den första gruppen rådgivare utbildades. Alkohollinjen
öppnade i mindre skala i januari 2007 och är sedan september 2008 öppen måndag–torsdag
klockan 12.00–19.00 och fredag klockan 12.00–17.00. Tre linjer är bemannade till klockan
17.00 måndag–torsdag och två linjer på kvällar och fredagar. Rådgivningen baseras i
huvudsak på Motiverande samtal (MI; Miller & Rollnick, 2002; Rollnick et al., 2009) med
inslag av Kognitiv beteendeterapi (KBT; Saxon & Wirbing, 2004) i form av
Återfallsprevention. Om klienter eller anhöriga efterfrågar eller bedöms behöva andra
insatser än de Alkohollinjen kan erbjuda hänvisar rådgivarna till andra verksamheter. Den
som ringer kan välja att vara anonym och det är kostnadsfritt att ringa. En kort beskrivning
av behandlingsupplägget för klienterna redovisas i Bilaga 1. Samtal tas emot från hela landet
men de flesta är bosatta i de tre storstadslänen. Ungefär hälften av alla samtal kommer från
Stockholms län.
Detta är den första av tre delrapporter från den första utvärderingen av Alkohollinjens arbete
med klienter. I rapporten presenteras uppgifter från baslinjeintervjuerna och därmed också
den första mer ingående beskrivningen av klienterna. I de två följande delrapporterna
redovisas resultaten från 6-och 12-månadersuppföljningarna.
De syften som angivits för utvärderingen i sin helhet är följande: 1) Att beskriva de klienter
som kontaktar Alkohollinjen med avseende på alkoholvanor, hur deras alkoholvanor
förändras över tid och hur de värderar det stöd till förändring som Alkohollinjen ger; 2) Att
beskriva förekomst av somatisk och psykisk ohälsa, kontakter med hälso- och sjukvården och
annan behandling samt sociala förhållanden och tobaksvanor bland klienterna; 3) Att
analysera samband mellan klienternas alkoholvanor och hur de förändras över tid och andra
studerade förhållanden.
Med tyngdpunkt i resultaten från 6- och 12-månadersuppföljningarna kommer följande
frågeställningar att belysas i utvärderingen: 1) I vilken omfattning når Alkohollinjen sin
målgrupp, personer med riskbruk av alkohol?; 2) Värderas det stöd Alkohollinjen ger olika av
klienter med riskbruk och missbruk/beroende?; 3) Värderas det stöd Alkohollinjen ger olika
av klienter med respektive utan samtidig annan psykisk ohälsa?; 4) I vilken omfattning
uppnås bestående förändringar av alkoholvanorna bland klienter med riskbruk respektive
missbruk/beroende med och utan samtidig annan psykisk ohälsa?; 5) I vilken omfattning
uppnås bestående förändringar av klienter som har enstaka respektive upprepade kontakter
med Alkohollinjen?; 6) Finns skillnader mellan män och kvinnor och mellan olika
åldersgrupper i de förhållanden som studeras?
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Material och metod
I urvalet till utvärderingen ingår personer som första gången för egen del kontaktade
Alkohollinjen per telefon under perioden 1 april 2009 – 31 januari 2011 och som då
besvarade screeningformuläret AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test; se
avsnittet Screening med AUDIT nedan).
Meningen är att AUDIT ska besvaras under det första samtalet men det kan visa sig vara
olämpligt eller inte relevant1 och ett fåtal klienter vill inte besvara det.
Under det första samtalet informerade rådgivaren om utvärderingen och frågade om klienten
samtyckte till deltagande. De som lämnade samtycke kontaktades inom ett par dagar per
telefon av en särskild intervjuare (som alltså inte var rådgivare). Med dem som också då
samtyckte till deltagande genomfördes.
Också uppföljningarna efter 6 och 12 månader genomfördes per telefon av en särskild
intervjuare. Vid båda dessa tillfällen ställdes delvis samma frågor som första gången men
även frågor om vad som hänt sedan föregående intervju. Uppföljningarna efter 6 månader
avslutades under september 2011 och uppföljningarna efter 12 månader under mars 2012.
Studien har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (dnr 2008/2022–
31/5).

Baslinjeintervjun
Baslinjeintervjun genomfördes enligt ett särskilt för utvärderingen framtaget strukturerat
formulär omfattande 84 frågor (se Bilaga 2). De inledande frågorna gällde anledningen till
kontakten, varför just Alkohollinjen kontaktades och uppfattningen om bemötandet under
det första samtalet. Därefter följde frågor om alkoholvanorna och dess konsekvenser (se
avsnittet Screening med AUDIT nedan), målsättningen för förändring av alkoholvanorna
samt tidigare behandlingskontakter för att förändra alkoholvanorna. Frågor ställdes även om
självskattad hälsa, sjukfrånvaro och kontakter med hälso- och sjukvården oavsett anledning
samt om sociala förhållanden och tobaksvanor. Dessutom ingick screening för psykisk ohälsa
i form av egentlig depressionsepisod och generaliserat ångestsyndrom (se avsnittet Screening
för psykisk ohälsa nästa sida).
Screening med AUDIT
För att bedöma omfattningen av klienternas alkoholvanor och dess konsekvenser när de
första gången kontaktar Alkohollinjen används AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification
Test). I denna utvärdering används AUDIT dessutom för att belysa förändringar i dessa
avseenden från den första kontakten till 6- och 12-månadersuppföljningarna.
AUDIT omfattar tio frågor om alkoholvanor och alkoholproblem under det senaste året. De
tre första frågorna rör riskfylld alkoholkonsumtion, de följande tre tecken på
alkoholberoende och de fyra sista skadlig alkoholkonsumtion (Saunders et al., 1993). AUDIT
har översatts till svenska (Bergman, et al., 1998), rekommenderas av Socialstyrelsen för både
screening och bedömning (Socialstyrelsen, 2007) och används både i Sverige och
internationellt i behandlingsstudier och befolkningsundersökningar (Reinert & Allen, 2007).
De tio frågorna i AUDIT ger en totalpoäng mellan 0 och 40. Baserat på totalpoäng delas
deltagarna i denna studie in i fyra kategorier (Bergman & Källmén, 2002; Bergman &

Tillfällen då det kan bedömas som olämpligt är om klienten är berusad, mycket ledsen eller upprörd
medan tillfällen då det inte kan bedömas som relevant är om klienten endast har en enkel faktafråga.

1
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Källmén, 2003): ”Måttliga alkoholvanor” (män 1–7 och kvinnor 1–5 poäng), ”Riskabla
alkoholvanor” (män 8–14 och kvinnor 6–12 poäng), ”Skadliga alkoholvanor” (män 15–19 och
kvinnor 13–19 poäng) och ”Möjligt alkoholberoende” (20–40 poäng för både män och
kvinnor; i fortsättningen ”alkoholberoende” eller ”beroende”).
Vid baslinjeintervjun avser AUDIT-frågorna i denna studie de senaste 12 månaderna, vid 6–
månadersuppföljningen de senaste 6 månaderna och vid 12-måndersuppföljningen återigen
det senaste året.
Screening för psykisk ohälsa
För att belysa förekomst av psykisk ohälsa när deltagarna första gången kontaktade
Alkohollinjen och hur den förändras över tid används M.I.N.I. (MINI International
Neuropsychiatric Interview, version 5.0.0) som omfattar korta strukturerade intervjuer om
ett antal viktiga psykiatriska störningar enligt DSM-lV och ICD-10 (Sheehan et al., 1998).
Även detta screeninginstrument finns i svensk översättning (Allgulander et al., 2006) och det
rekommenderas för allmän bedömning av psykiatrisk sjuklighet inom primärvården av såväl
Stockholms Psykiatriska råd som i Viss (Stockholms läns landsting, 2008).
De frågor i M.I.N.I. som rör symptom på egentlig depressionsepisod avser de föregående 2
veckorna. De som svarar ”Ja” på de båda första frågorna får svara på 7 följdfrågor. De som
svarar ”Ja” på minst fem av de sammanlagt 9 frågorna bedöms ha egentlig depression (i
fortsättningen ”egentlig depressionsepisod” eller ”depression”). I samband med
sammanställningen av data upptäcktes ett inte tidigare uppmärksammat skrivfel i
intervjuformulärets fråga 3d) som även kan ha påverkat hur den följande frågan 3e)
uppfattades (Tabell 15). Trots att detta medför en viss osäkerhet redovisas resultaten.
M.I.N.I.s frågor om symptom på generaliserat ångestsyndrom avser de senaste 6 månaderna.
De som svarar ”Ja” på någon av de tre inledande frågorna får besvara 6 följdfrågor. De som
svarar ”Ja” på minst 3 av de 6 följdfrågorna bedöms ha generaliserat ångestsyndrom (i
fortsättningen ”generaliserat ångestsyndrom” eller ”ångest”).
Frågorna om depression och ångest ställs såväl vid baslinjeintervjun som vid 6- och 12månadersuppföljningarna.
Yrkesklassificering
För att klassificera deltagarna efter det arbete de utför används Standard för svensk
yrkesklassificering (SSYK 96) (Statistiska centralbyrån, 2001). Grundläggande för denna
indelning är typ av arbete och vilka kvalifikationer som normalt krävs för att utföra detta
arbete. De olika yrkesområdena i SSYK 96 redovisas i Tabell 25.
Jämförelser med patienter och klienter inom svensk missbruksbehandling
Det är av intresse att så långt det är möjligt belysa skillnader och likheter mellan deltagarna i
denna utvärdering av Alkohollinjens arbete med klienter och personer som vårdas inom
socialtjänstens missbrukarvård och landstingens beroendevård. Den unikt brett upplagda
studien ”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling” som genomfördes i Stockholms län
med baslinjeintervjuer åren 2000–2002 och en därpå följande 12-månadersuppföljning
erbjuder den möjligheten. Trots att några år gått sedan studien genomfördes torde den bild
som den ger av personer i missbruksbehandling fortfarande vara aktuell. De uppgifter som
redovisas i denna rapport avser förhållanden vid baslinjeintervjun men enbart för de som
vårdades för alkoholproblem och – om inte annat sägs – de som bedömdes ha svårt
alkoholberoende2. Om uppgifter för män och kvinnor inte har presenterats i refererade
I gruppen med svårt alkoholberoende ingår de som uppfyllde minst fem av sex beroendekriterier
enligt ICD-10 (Socialstyrelsen, 1997).
2
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rapporter och artiklar redovisas uppgifter för hela gruppen (Palm & Storbjörk, 2003;
Eriksson et al., 2003; Storbjörk, 2011).
Jämförelser med allmänna befolkningen
Det är även av intresse att göra en del jämförelser mellan deltagarna i denna studie av
Alkohollinjens klienter och allmänna befolkningen. I Statistiska Centralbyråns
Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) i den svenska befolkningen finns för 2010
några uppgifter som möjliggör sådana jämförelser (Statistiska Centralbyrån, 2012). De
jämförelser som redovisas i denna rapport avser både i befolkningen och bland
Alkohollinjens klienter personer i arbetsför ålder (20–64 år).

Analys
Beskrivande statistik har tagits fram med hjälp av SPSS (SPSS for Windows, Rel. 20.0.0.,
2011). Data redovisas separat för män och kvinnor och i en del fall för de båda
åldersgrupperna 39 år och yngre och 40 år och äldre. Statistiskt säkerställda skillnader
mellan grupper och samband mellan variabler har testats med hjälp av chi2-test, Fishers
exakta test, Mann-Whitney U test och oberoende t–test och redovisas i tabellerna om pvärdet är <0.05.

Externt och internt bortfall
Av samtliga de 1268 klienter som första gången kontaktade Alkohollinjen under perioden 1
april 2009 – 31 januari 2011 besvarade hälften (634 personer) AUDIT. Av dessa 634 personer
meddelade 85 (13%) redan vid den första kontakten att de inte ville delta i studien.
Ytterligare 51 personer (8%) som först lämnat samtycke kunde trots upprepade försök från
intervjuaren inte nås för baslinjeintervjun. Dessutom fick rådgivarna under det första
samtalet inte tillfälle att fråga 30 personer (5%) om samtycke. De anledningar som angavs
var att klienten var berusad, mycket ledsen eller att rådgivaren inte hann fråga innan
samtalet avslutades. För att kunna belysa det externa bortfallet informerades rådgivarna vid
upprepade tillfällen om att de skulle notera kön för samtliga klienter som besvarat AUDIT,
även de som inte lämnade samtycke till deltagande. Anledningar till att detta inte gjordes för
sammanlagt 190 personer (30% av de som besvarade AUDIT) har inte till fullo kunna
klargöras men i åtminstone en del fall var anledningen att rådgivarna glömde att fråga
och/eller frågade men glömde att notera det.
Sammanlagt 279 klienter lämnade samtycke till deltagande och deltog i baslinjeintervjun. En
kvinna som inte samtyckte till att hennes AUDIT-resultat hämtades från journalen och som
inte heller ville besvara AUDIT under baslinjeintervjun exkluderades. Av Tabell 1 framgår att
det i utvärderingen ingår totalt 278 klienter varav 171 var män och 107 kvinnor. Det
motsvarar 46 procent av de manliga och 41 procent av de kvinnliga klienter som under den
aktuella perioden besvarade AUDIT när de första gången kontaktade Alkohollinjen.
Ungefär hälften av deltagarna hade antingen inget internt bortfall på de 84 frågorna i
baslinjeintervjun (45% av männen, 50% av kvinnorna) eller bortfall på en eller två av
frågorna (53% av männen, 49% av kvinnorna). Ett fåtal personer hade bortfall på tre till tio
frågor (fyra män, en kvinna) eller mer än 10 procent av frågorna (en kvinna 11 frågor). I de
fall där det finns internt bortfall redovisas resultaten för alla personer som besvarade frågan
och bortfallet anges under tabellerna.
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Tabell 1
1.

Urval och deltagand
de i studien per kön och
h åldersgrup
pp.

≤ 25 år
25–39 år
40–49 år
50–64 år
≥ 65 år
Ingen up
ppgift
om ålderr

Nya
a klienter
t
totalt
n
%
74
41
3
36
8
13
30
29
10
09
25
10
09
25
5
58
13
29
99

Män
Besvarade
B
AUDIT
n
%
375¤ 51
22
7
94 32
80 27
66 22
36 12

Deltar i
studien
n
%
1 71
46#
13
8
51
30
39
23
47
28
21
12

77

Nya klienter
totalt
n
%
527
30
9
61
19
63
20
117
37
48
15
208

Kvinnor
Besvaraade
Deltarr i
AUDITT
studie
en
n
%
n
%
259
49¤¤ 107
41#
4
20
7
10
7
42
23
20
22
2
42
20
25
23
2
75
36
41
38
3
29
14
11
10
1
51

¤ Procenta
andelarna berä
äknas över alla manliga respe ktive kvinnliga
a klienter som första
f
gången kkontaktade
Alkohollin
njen under periioden april 200
09 – januari 201
11.
# Procenta
andelarna berä
äknas över alla manliga respe ktive kvinnliga
a klienter som första
f
gången kkontaktade
Alkohollin
njen under periioden april 200
09 – januari 201
11 och som då besvarade AUD
DIT.

Resulttat
Deltag
gare
Sammanlagt 38 pro
ocent av de 278 deltag arna var kv
vinnor (Tabe
ell 1), en and
del som är nästan
n
d samtliga nya
n klienter som kontak
ktade Alkoh
hollinjen un
nder periode
en april
lika storr som bland
2009–jaanuari 20111 (42%).
deltagarna varierade
v
åld
drarna melllan 18 och 82
8 år, 2 procent var ynggre än 20 årr medan
Bland d
12 proceent var 65 år
å och äldre. Medelåldeern var blan
nd männen 46
4 år och blland kvinno
orna 48
år. Den var något högre
h
än förr samtliga n
nya manliga klienter (44
4 år) och un
ngefär denssamma
som förr samtliga nyya kvinnliga
a klienter (4
47 år) under perioden april 2009 – januari 2011.
Dessuto
om var fördelningen mellan olika ååldersgrupp
per bland de
eltagarna (T
Tabell 1) un
ngefär
densam
mma som bla
and samtlig
ga nya klientter under den aktuella perioden.
n bosatta i Stockholms
S
län (Tabelll 2) var blan
nd de manliga deltagarn
na nästan
Andelen
densam
mma som bla
and samtlig
ga nya manlliga klienterr under periioden april 22009 – janu
uari
2011 (46
6 respektivee 49%). Bland de deltaggande kvinn
norna var andelen
a
bosaatta i länet lägre än
bland saamtliga nya
a kvinnliga klienter
k
und
der samma period (51 respektive
r
559%). Bland
d
deltagarrna fanns personer bossatta över h
hela landet och
o i samtlig
ga 21 län.
Tabell 2
2.

Län där deltagarna var bosatta..

Stockholm
Västra Gö
ötaland
Skåne
Övriga lä
än

Män
n=171
%
46
15
7
33

Kvinnor
n=107
%
51
9
8
32

DIT-poängen
n var alkoho
olvanorna och
o dess kon
nsekvenser av
Bedömtt enligt den totala AUD
samma omfattning
g bland delta
agarna (Tab
bell 3) och samtliga
s
nya klienter soom under perioden
p
april 20
009 – janua
ari 2011 besv
varade AUD
DIT. Den geenomsnittlig
ga AUDIT-p
poängen varr
densam
mma både blland männe
en (m=23 i b
båda fallen)) och kvinno
orna (m=222 i båda fallen). I
båda gru
upperna va
ar dessutom
m AUDIT-po
oängen nästan densamm
ma bland kvvinnorna so
om
bland m
männen.
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Komm
mentar
Det fann
ns smärre skillnader
s
mellan
m
deltaggarna i utvä
ärderingen och samtligga nya klien
nter som
kontakttade Alkoho
ollinjen und
der perioden
n april 2009
9 – januari 2011
2
då dett gällde kön,, ålder
och den
n region därr de var bosa
atta. Bedöm
mt enligt den
n totala AUDIT-poängeen var
alkoholvvanorna och
h dess konssekvenser avv samma om
mfattning i båda grupp
perna. Delta
agarna i
studien kan såledess i dessa avsseenden bed
dömas gansska väl reprresentera saamtliga klien
nter
som und
der den akttuella period
den kontakttade Alkoho
ollinjen för första
f
gångeen. Särskiltt
intressaant är att AU
UDIT-poäng
gen är denssamma i båd
de gruppern
na vilket anttyder en hö
ög grad
av repreesentativitet bland delttagarna i deet för utvärd
deringen vik
ktigaste utfaallsmåttet.
s
misssbruksbeha
andling” (Sto
orbjörk, 20 11) var ande
elen
I studien ”Kvinnor och män i svensk
arna i studieen av Alkoh
hollinjens kllienter (27 rrespektive 38%).
3
kvinnorr lägre än blland deltaga
Medelålldern var blland männe
en ungefär d
densamma i båda grup
pperna (m=447 respektiv
ve 46
år) med
dan den var lägre bland
d kvinnornaa i missbruk
ks- och bero
oendevården
n än bland
kvinnorrna på Alkoh
hollinjen (m
m=43 respekktive 48 år)).

Alkoho
olvanorna
a, dess konsekvense
er och må
ålsättning
g för förän
ndring av
v
alkoho
olvanorna
a
För att b
bedöma om
mfattningen av alkoholvvanorna och
h dess konse
ekvenser un
nder året fö
öre den
första k
kontakten med
m Alkohollinjen anväändes AUDIT. Av de 278 deltagarn
na samtycktte 273
till att d
de svar de lä
ämnat på AU
UDIT underr det första samtalet med
m rådgivarre på Alkohollinjen
DIT igen un
fick häm
mtas från journalen. De
e övriga fem
m deltagarna
a valde att besvara
b
AUD
nder
baslinjeeintervjun.
Den gen
nomsnittliga
a AUDIT-po
oängen var något högrre för män (m=23) än fför kvinnor (m=22).
Yngre k
kvinnor (≤39
9 år) hade högre
h
AUDIIT-poäng (m
m=24) än de
e äldre kvin
nnorna (m=21) och
något högre AUDIT
T-poäng än de jämnåriiga männen
n (m=23).
Bland b
både männeen och kvinn
norna hade två tredjedelar 20 poäng eller meer på AUDIT
T (Tabell
3). vilkeet bedöms motsvara
m
mö
öjligt alkoh
holberoendee (i fortsättn
ningen ”alkooholberoend
de” eller
”beroen
nde”). Bland
d de övriga 34
3 procent aav männen och 35 procent av kvin
nnorna var det fler
som enlligt AUDIT hade skadliiga alkoholvvanor än som hade risk
kabla alkohoolvanor (i
fortsättn
ningen slås dessa båda
a grupper saamman) (Ta
abell 3).
Tabell 3
3. Alkoholvvanorna och
h dess konse
ekvenser und
der det sena
aste året.

AUDIT-po
oäng, medelvvärde
Måttliga alkoholvanor
Riskabla alkoholvanorr
Skadliga alkoholvanor
Beroende
e

≤ 39 år
n=64
22,9
%
0
8
27
66

M
Män
≥40 år
n=107
22,6 ¤
%
0
10
23
66

Totalt
T
n=171
n
22,7 ¤
%
0
9
25
66

≤39 år
n=3
30
24
4,2
%
0
3
20
77

Kvin
nnor
≥400 år
n=777
221,1*
%
0
7
334
660

Tottalt
n=10
22,0
%
0
6
30
3
65
6

¤ En perso
on hade bortfall på en fråga på
p AUDIT och d
därmed på den
n totala poängssumman. Basera
rat på svaren på
å de
övriga frågorna kategoriserades den pe
ersonens alkoh
holvanor som beroende.
b
* p<.05.

n tittar på de
d enskilda AUDIT-fråg
A
gorna framk
kommer bla
and annat fföljande om
m
Om man
deltagarrnas alkoho
olvanor: Om
mkring hälftten av både männen (47%) och kviinnorna (511%) hade
druckit alkohol fyra
a gånger pe
er vecka elleer mer. Beru
usningsdrickande (att h
ha druckit minst
m

14

sex stan
ndardglas3 vid
v samma tillfälle)
t
daggligen eller nästan daglligen förekoom i större
norna (14%
omfattn
ning bland männen
m
(25
5%) än kvinn
%). En större
e andel kvin
nnor (50%) än män
(26%) h
hade haft sk
kuldkänslor eller samveetsförebråellser dagligen eller nästa
tan dagligen
n.
Nästan hälften av både
b
männe
en (48%) occh kvinnorn
na (46%) up
ppgav att dee själva ellerr någon
annan u
under det seenaste året hade
h
blivit sskadad (fyssiskt eller pssykiskt) på ggrund av de
eras
drickan
nde. En proccentuellt stö
örre andel m
män (83%) än
ä kvinnor (68%) uppggav att en an
nhörig,
kare eller an
nnan sjukvårdspersonaal under det senaste åre
et hade oroaat sig över deras
d
vän, läk
drickan
nde eller anttytt att de bo
orde minskka på det. Sv
var på alla AUDIT-frågo
A
orna och sk
killnader
mellan k
könen redo
ovisas i Bilag
ga 3 och Billaga 4.
gre (≤39 år)) än äldre m
män rapportterade att de drack min
nst 10 glas en
e
En störrre andel yng
typisk d
dag då de drrack (53 respektive 26%
%) och att de
d själva elle
er någon an
nnan under det
senaste året skadatts på grund av deras drrickande (69
9 respektive
e 36%). Dett var i större
e
omfattn
ning de äldrre männen som
s
drack aalkohol fyra
a gånger i ve
eckan eller ooftare (60
respektiive 27%) occh som dagliigen eller näästan daglig
gen berusad
de sig (33 reespektive 13
3%). Det
var ocksså i större omfattning
o
de
d äldre mäännen som under
u
det se
enaste året haft skuldk
känslor
eller sam
mvetsförebrråelser på grund
g
av sittt drickande (34 respektive 13%) (B
Bilaga 3). Blland
kvinnorrna var andeelen som up
ppgav att nåågon annan
n under det senaste
s
årett oroat sig över
ö
deras drrickande elller antytt attt de borde m
minska på det
d större bland de ynggre än bland
d de
äldre (8
87 respektivve 61%) (Bila
aga 4).
Målsätttning för förändrin
ng av alkoh
holvanorn
na
För de fflesta var deen huvudsak
kliga målsätttningen förr förändring
g av alkohoolvanorna attt
minska alkoholkon
nsumtionen till en mer måttlig niv
vå. En någott större and
del kvinnor (68%)
(
än män (59%) hadee en sådan målsättning
m
g och oavsettt kön ville ungefär
u
hällften uppnå detta
genom eett kontrollerat drickan
nde (Tabell 4). Det var bland män
nnen en någgot större an
ndel
(42%) ään bland kviinnorna (32
2%) som avssåg att sluta
a dricka alko
ohol, antinggen helt elle
er
åtminsttone under en
e period.
Tabell 4
4.

Huvudsa
aklig målsätttning för fö rändring av alkoholvanor.

Att minsk
ka alkoholkonsumtionen
Att driccka mindre mängder
m
alkoh
hol vid varje ttillfälle
Att driccka alkohol mer
m sällan
Att driccka kontrollerrat
Att sluta dricka alkohol (en period)
Att heltt sluta dricka alkohol
Att slutta dricka alko
ohol under en
n period

Män
n=171
%
59
9
18
29
42
22
18

Kvinnor
n=107
%
68
15
18
34
32
17
14

n som hade som målsättning att slluta dricka alkohol – åttminstone u
under en pe
eriod –
Andelen
var störrre bland mä
än med alko
oholberoen
nde (52%) än
n bland män
n med riskaabla eller sk
kadliga
alkoholvvanor (21%) (Tabell 5). Även blan
nd kvinnorn
na var denna
a andel någoot högre bla
and de
som varr beroende men
m skillna
aden var intte statistisktt säkerställd
d.

Ett stan
ndardglas mo
otsvarar ett glas
g vin (12-115 cl), en flasska starköl (3
33 cl), ett liteet glas starkv
vin (8 cl)
eller 4 cll starksprit. Sex
S standard
dglas motsvarrar drygt en flaska
f
vin elller 3 stora bu
urkar starköl.
3
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Tabell 5
5.

Huvudssaklig målsätttning för fö
örändring av
v alkoholvan
norna bland
d deltagare
med oliika alkoholv
vanor under det senaste
e året.

Män
dsaklig målsätttning
Huvud

Mind
dre mängder//mer sällan/ kontrollerat
k
Sluta
a dricka (unde
er en period)

Kvinnor
dsaklig målsätttning
Huvud

Mind
dre mängder//mer sällan/ kontrollerat
k
Sluta
a dricka (unde
er en period)

Alko
oholvanor
Riskabla/skad
dliga Beroen
nde
alkoholva
vanor
n=58
n=113
%
%
79
48
8***
21
52
2
n=38
n=69
9
%
%
76
64
4
24
36
6

*** p<.001.

Komm
mentar
Målgrup
ppen för Alk
kohollinjen
n är personeer med riskb
bruk av alko
ohol men vaad som avse
es med
riskbruk
k har varierrat i olika sa
ammanhangg och över tid.
t Begrepp
pet introduccerades inom
m
allmänm
medicinen i mitten av 1990-talet
1
o
och anges id
dag innebära en alkohoolkonsumtio
on som
innebärr en signifik
kant ökad rissk för somaatiska och psykiska skador (Franckk & Hedberrg,
2009–2
2010). Begreeppet fick allmän
a
sprid
dning genom
m det nation
nella Riskbrruksprojekttet som
startadee 2004 och de regionalla Riskbrukssprojekt som
m startade 2006 och soom i båda fallen
f
syftade till att utveckla primärrvårdens alkkoholföreby
yggande arb
bete (Staten
ns folkhälsoiinstitut,
2010). N
När Alkoholllinjen plan
nerades und
der 2006 up
ppfattades riiskbruk som
m alkoholva
anor
som kan
n medföra problem
p
me
en som inte motsvarar missbruk elller beroend
de som är så
allvarliggt att det krävs insatserr från den sp
pecialiserad
de missbruk
ks- eller berroendevårde
en.
Begrepp
pet riskkonssumtion som
m introduceerades 2005
5 definierad
des utifrån ggenomsnittlig
alkoholk
konsumtion
n under en vecka
v
och/eeller förekom
mst av inten
nsivkonsum
mtion (Andrréasson
& Allebeeck, 2005). Detta begre
epp kom un
nder de följa
ande åren att
a i ökande omfattning
g
användaas för att deefiniera risk
kbruk. Det vvar också deenna betyde
else av riskbbruk som an
nvändes
i slutrap
pporten från
n det nation
nella Riskbrruksprojektet 2010 (Sta
atens folkhäälsoinstitut, 2010)
men ock
kså i Socialsstyrelsens Nationella
N
riiktlinjer förr sjukdomsfförebyggand
de metoder 2011
(Socialsstyrelsen, 20
011a).
dömningen av
a klientern
nas alkoholvvanor och dess
d
konsekv
venser bådee i det löpan
nde
För bed
arbetet på Alkoholllinjen och i denna utväärdering valldes det väl etablerade
screenin
nginstrumeentet AUDIT
T som alltsåå oavsett hu
ur det definieras resulteerar i andra
a
kategorier än riskb
bruk. Enligt AUDIT had
de en tredjeedel av både
e männen occh kvinnorn
na i
denna sstudie av Alk
kohollinjens klienter riiskabla ellerr skadliga alkoholvano
a
or när de förrsta
gången kontaktadee Alkohollin
njen medan två tredjedelar hade va
ad som bed
döms vara
alkoholb
beroende. Det
D är i dag allmänt acccepterat att alkoholberroende förelligger i olika
a
svårigheetsgrader occh att även personer m
med beroend
de – särskiltt de med lin
ndrigt till måttligt
m
beroend
de – kan förrändra sina alkoholvan
nor med mer begränsad
de insatser ään vad den
specialiserade misssbruks- och
h beroendevvården kan erbjuda
e
(No
ordström & Andréasson
n,
Vilka resulta
at som kan uppnås
u
för deltagarna i Alkohollin
njens utvärd
dering och om
o
2011). V
bättre reesultat kan uppnås förr de som had
de riskabla och skadlig
ga alkoholvaanor än för de som
hade alk
koholberoen
nde komme
er att kunnaa belysas meed resultate
en från 6- occh 12månadeersuppföljniingarna.
Kvinnorrna hade nä
på de enskiilda
ästan lika hö
öga AUDIT--poäng som
m männen men
m svaren p
AUDIT--frågorna viisade att det ändå fann
ns en del skiillnader melllan könen bbåde när de
et gällde
alkoholvvanorna och
h dess konssekvenser. D
Det fanns fleera skillnad
der mellan yyngre och älldre
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män men få skillnader mellan yngre och äldre kvinnor, de yngre kvinnorna hade dock den
högsta AUDIT-poängen.
I studien ”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling” hade 54 procent av männen och
hälften av kvinnorna med svårt alkoholberoende druckit alkohol dagligen under det senaste
året. Dessutom drack 42 procent av männen och 27 procent av kvinnorna motsvarande minst
12 standardglas dagligen (Storbjörk, 2011). I denna studie av Alkohollinjens klienter drack 47
procent av männen och 51 procent av kvinnorna alkohol fyra gånger per vecka eller mer
medan 36 procent av männen och 23 procent av kvinnorna drack 10 eller fler glas en typisk
dag då de drack alkohol. I studien av svensk missbruksbehandling bedömdes samtliga enligt
ICD-10 vara svårt alkoholberoende. I denna studie av Alkohollinjens klienter bedömdes
enligt AUDIT att två tredjedelar av både männen och kvinnorna hade möjligt
alkoholberoende. Med reservation för att uppgifterna från de båda studierna inte är direkt
jämförbara talar resultaten för att deltagarna i Alkohollinjens studie även de hade relativt
omfattande alkoholproblem men att de i mindre omfattning än deltagarna i studien av
missbruks- och beroendevården var alkoholberoende.
Den huvudsakliga målsättning som 59 procent av männen och 68 procent av kvinnorna i
Alkohollinjens studie hade – att minska sin alkoholkonsumtion – visar att de flesta hoppades
kunna uppnå mer måttliga alkoholvanor. Det kan i sin tur antas spegla att de själva – när de
första gången kontaktade Alkohollinjen – inte ansåg sina alkoholvanor så allvarliga att de
behövde överväga att sluta dricka alkohol ens under en kortare period. Bland män med
alkoholberoende uppgav dock varannan att de planerade att sluta dricka under åtminstone
en period.
I studien ”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling” var det mer än hälften av dem
med svårt alkoholberoende som angav som behandlingsmål att de ville sluta dricka alkohol
helt och hållet: Bland dem som uppgav alkohol som orsak till kontakten med beroendevården
var andelen 58 procent (Palm & Storbjörk, 2003) och bland dem inom socialtjänstens
missbruksvård som ansåg sig ha alkoholproblem var andelen 52 procent (Eriksson et al.,
2003). Bland deltagarna i denna studie av Alkohollinjens klienter var det inte fler än 20
procent som hade som behandlingsmål att helt sluta dricka alkohol medan ytterligare 17
procent kunde tänka sig att sluta dricka alkohol under en period.

Viktigaste anledningen till kontakten med Alkohollinjen och uppfattning
om den första kontakten
Alla besvarade en öppen fråga om den viktigaste anledningen till att de kontaktade just
Alkohollinjen. I kategoriseringen indelades svaren utifrån sitt faktiska innehåll i tre
huvudgrupper: a) Den viktigaste anledningen till att ta kontakt (svar som inte direkt kan
förknippas med att just Alkohollinjen kontaktades), b) Varför just Alkohollinjen kontaktades
samt c) Kontaktväg (svar som ger information om hur deltagaren hittat till Alkohollinjen).
Delar av en persons svar kan ingå i två eller tre av dessa huvudgrupper. I det följande
redovisas ett mindre antal exempel på svar från huvudgrupperna a) och c) och ett större antal
exempel på svar som belyser varför deltagarna kontaktade just Alkohollinjen.
Den viktigaste anledningen till kontakten
Av alla svar bedömdes nästan samtliga (män 91%, kvinnor 89%) mer allmänt handla om
varför deltagaren sökte hjälp.
Nästan två tredjedelar av deltagarna (64% av både män och kvinnor) angav som den
viktigaste anledningen till kontakten att de själva hade en önskan att förändra sina
alkoholvanor eller att de kände en oro för alkoholvanornas konsekvenser: –”Vill ha hjälp att
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börja ett nyktert liv”; ”Kände att måttet var rågat, att jag måste göra något åt mina
alkoholvanor”; Känner att jag börjar bli beroende”.
Ett fåtal (4%) ringde för att de mådde dåligt psykiskt eller fysiskt. –”Mår dåligt av att jag
drack och kände mig ensam”.
Drygt var fjärde (en något högre andel kvinnor (36%) än män (22%)) ville få råd och tips,
stöd och hjälp eller behövde prata med någon: –”Har problem som jag inte kan handskas
med själv”; ”Vill ha hjälp med att minska mitt drickande”. ”Klarar inte av att sluta, behöver
råd och tips”.
Några få (4%) ville ha tips på vart de kunde vända sig eller ville ha svar på en fråga: –”Få
svar på hur illa det är, orolig för mitt drickande”; ”Ville veta om det gått för långt”.
Var sjunde (en något högre andel män (18%) än kvinnor (7%)) uttalade mer eller mindre
tydligt att det var anhöriga eller andra närstående som ville att de skulle söka hjälp: – ”Har
gått överstyr, min familj hotar att lämna mig”; ”Har druckit för mycket, mamma tvingade
mig att ringa”.
Varför just Alkohollinjen kontaktades
Sammanlagt 40 procent av deltagarna (i något större omfattning kvinnor (48%) än män
(35%)) gav svar som tydligt handlade om varför de hade valt just Alkohollinjen. Av många
svar framgick att deltagaren redan visste en del om verksamheten, exempelvis efter att ha läst
informationen på www.vardguiden.se/alkohollinjen, sett annons eller kort4 eller av någon
annan uppmanats att ta just denna kontakt.
I mer allmänna ordalag svarade var sjätte (män 15%, kvinnor 19%) att Alkohollinjen verkade
vara ett alternativ som passade deras problem bättre än annat de fått information om… –
”Tittade på många alternativ men Alkohollinjen passade bäst för mitt behov enligt
hemsidan. Går att kombinera med vardagen”; ”Att sluta med andra passar inte mig utan
hjälp till självhjälp lät bra”.
En del berättade mer specifikt vad det var som de uppfattade vara bra med Alkohollinjen. Var
sjunde (män 13%, kvinnor 17%) nämnde att Alkohollinjen är lättillgänglig: –”Alkohollinjen
lättaste, enklaste och snabbaste sättet att få hjälp”; ”Smidigt att kunna ringa istället för att
behöva åka iväg för personligt möte”; ”Hade lite frågor och Alkohollinjen var det första jag
hittade på nätet”.
För knappt var tionde (8%) var en anledning att välja just Alkohollinjen att den sågs som
ett professionellt alternativ: –”Läste i Vårdguiden och läste om artikeln flera gånger... ville
ha kontakt med någon som kunde och som inte fanns på hemorten”; ”Bra att få prata med
någon i telefon som kan ge råd, tror ej att vårdcentralen har kompetensen. Alkohollinjen har
mer kompetens och tid”; ”Något hände och jag blev orolig, ville ha ett professionellt svar”;
”Alkohollinjen känns seriöst eftersom det ligger inom Karolinska Sjukhuset”; ”Har tidigare
positiv erfarenhet från telefonrådgivning på Vårdguiden”.
Knappt var tionde (en något större andel kvinnor (15%) än män (3%)) angav möjligheten att
få vara anonym och fördelen med att inte behöva se någon i ögonen som anledning till att
välja just Alkohollinjen: –”Vågade inte gå in i AA:s lokal utan gick hem och ringde
4 I sin marknadsföring har Alkohollinjen bland annat annonserat i olika tidningar och skickat kort och
kortställ till olika verksamheter inom till exempel hälso- och sjukvården. Alkohollinjens logga (ett
lutande glas och texten ”Stöd till förändring ”), telefonnummer och adress till hemsidan på
www.vardguiden.se/alkohollinjen finns alltid med. På kortens baksida och i större annonser står
”Funderar du över dina alkoholvanor?” (Bilaga 5).
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Alkoholllinjen iställlet”; ”Har misslyckats
m
i tidigare kontakter
k
med
m beroend
devården occh
skäms sså jag vill in
nte kontakta
a dem igen . Vill inte heeller att någ
gon ska se m
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g söker
hjälp occh valde därrför att kon
ntakta Alkoh
hollinjen”; ”Tappade mer
m och meer kontrollen
n,
klarar iinte av det själv
s
men ville inte gå till vårdcen
ntralen och få
f något nooterat i jourrnalen.
Tänkte att Alkoholllinjen kund
de vara ett b
bra alterna
ativ”.
mnde att Alk
kohollinjen b
bara var ettt första steg och att de p
planerade att
a gå
Några fåå (4%) näm
vidare ttill annan fo
orm av hjälp
p: –”Hade b
behov av råd och det va
ar en börja
an att gå via
a
telefon. Mer anony
ymt”; ”AA är
ä nästa steg
g, detta varr bara en fö
örsta diskusssion”.
Kontak
ktväg
Trots attt det inte diirekt efterfrrågades inn
nehöll samm
manlagt 74 procent
p
av ssvaren (män
n 77%,
kvinnorr 69%) inforrmation om
m hur deltag arna hade hittat
h
telefonnumret tilll Alkohollin
njen.
Den van
nligaste kon
ntaktvägen var
v via Interrnet (män 36%,
3
kvinno
or 30%) och
h då troligen
ni
huvudsaak via www
w.vårdguiden
n.se där Alkkohollinjen har sin hem
msida. Därn
näst följde
informaation de fåttt inom hälso
o- och sjukvvården (män
n 20%, kvin
nnor 18%) d
där de sett
Alkoholllinjens ställ och kort eller fått hän
nvisning frå
ån personal på till exem
mpel vårdcen
ntral,
barnavåårdscentral eller ungdo
omsmottagn
ning. Andra
a vanligare kontaktväga
k
ar var tips frrån
anhörigga eller andrra närståend
de (något offtare män 15
1 % än kvin
nnor 5%) occh annonserr eller
annan information
n om Alkoho
ollinjen i meedia (män 5%,
5 kvinnorr 13%). En ssäkerligen
kattad konta
aktväg är Vårdguiden ((9%) som fiinns som hu
ushållstidnin
ing i Stockholms
undersk
län och som dessuttom kan nåss både per ttelefon och via
v nätet (d
där det sistn
nämnda alte
ernativet
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n ofta anges som intern
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Uppfatttning om
m den förssta konta kten med
d Alkohollinjen
Så gott ssom samtlig
ga deltagare
e var myckeet nöjda meed det bemötande de ficck under de
en första
kontaktten med Alk
kohollinjen. De tyckte aatt rådgivarrna i hög gra
ad var förståående och lyhörda
(män 977%, kvinnorr 95%), anstträngde sig att förstå vad
v de ville ha
h hjälp meed (män 92%
%,
kvinnorr 96%) och visade
v
respe
ekt för deraas egna mål och beslut (män 98%, kvinnor 97
7%)
(Tabell 6).
Tabell 6
6.

Uppfattn
ning om den
n första kon
ntakten med
d Alkohollinjjen.

Rådgivarren var förstående och lyhö
örd
Rådgivarren ansträngd
de sig för att förstå
f
Rådgivarren visade respekt för mina
a mål och besslut

Ja, i hög grad
Ja i viss mån
Ja, i hög grad
Ja i viss mån
Ja, i hög grad
Ja, i viss mån

Män
n=171
%
97
2
92
7
98
2

Kvinnor
n=106
6¤
%
95
5
96
4
97
3

¤ En perso
on hade bortfall på frågan.

Uppfatttningen om bemötande
et skiljde sigg endast ma
arginellt me
ellan de som
m hade riska
abla
eller skaadliga alkoh
holvanor och de som vaar alkoholbeeroende. Äv
ven mellan d
deltagare med
m och
utan annan psykisk
k ohälsa (se
e avsnittet A
Annan samttidig psykisk ohälsa needan) var
skillnad
derna margiinella. En sa
ammanvägn
ning av svarren på alla tre
t frågornaa i tabell 6 visade
v
en
viss skilllnad mellan
n män med olika alkoh
holvanor. An
ndelen som svarade ”Jaa, i hög grad
d” på
alla tre ffrågorna va
ar något lägrre bland mään med risk
kabla eller sk
kadliga alkooholvanor (86%)
än bland
d män med
d beroende (94%).
(
Deltagaarna fick äveen svara på en öppen frråga om hurr de uppfatttade den förrsta kontak
kten med
Alkoholllinjen. Tre fjärdedelar av svaren ((män 79%, kvinnor
k
68%
%) bedömdees spegla en
nbart
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positiva och 4 procent enbart negativa uppfattningar medan 14 procent (män 12%, kvinnor
17%) innehöll både positiva och negativa synpunkter och 8 procent var svårbedömda.
Vad som uppskattades
De uppskattande svar som lämnades av sammanlagt 84 procent av deltagarna (män 85%,
kvinnor 82%) handlade om vad som togs upp i samtalet och hur det genomfördes. Särskilt
nöjda var deltagarna med rådgivarens samtalsteknik som innebär ett klientcentrerat
förhållningssätt och ett respektfullt och professionellt bemötande. Svaren speglade även
deltagarens känsla av att ha blivit lyssnade på, att ha bli förstådda och att ha blivit tagna på
allvar. Nedan följer några exempel:
”Varmt mottagande, personligt mottagande, hade inte så höga förväntningar”.
”Delar inte gärna med mig av mina erfarenheter men det var otroligt lätt att prata med
rådgivaren”.
”Var lite nervös och hade vissa förväntningar, efteråt kändes det som om något släppt från
mina axlar”.
”Har inga referenser, första gången jag tog kontakt. Jag var lite rådvill i början men
rådgivaren var väldigt lyssnande, jag fick berätta fritt från hjärtat, hon lyssnade med
respekt”.
”Pratade igår med Alkohollinjen och är fortfarande omtumlad, positivt överraskad, fick
kontakt och pratade om viktiga saker snabbt. Fick hjälp att komma fram till en slutsats,
rådgivaren hörde att jag hade bestämt mig”.
”Det är en laddad fråga och man drar sig för att ringa. Rådgivaren avdramatiserade och det
blev positivt och en bra start”.
”Inte fördömande utan seriöst förstående, bara nöjd”.
”Det var bara positivt, rådgivaren var väldigt entusiasmerande. Hon lyssnade, gav mig vissa
råd. Hon gav mig uppmuntran och vägledning. Samtalet var språngbrädan för mig att ta
tag i problemet, jag vågade vara öppen”.
”Väldigt seriöst, togs på allvar direkt. Behövde någon att prata med”.
”Rådgivaren lyssnade och försökte förstå mina behov. Första gången jag söker hjälp, känner
mig väl mottagen. Är van att sköta mig själv. Bra att rådgivningen fokuserade på mina
individuella behov och inte bara gav allmänna tips. Fick bra tips”.
”Rådgivaren var cool och erfaren. Jag slappnade av trots att jag spänt mig före samtalet”.

Drygt var tionde tyckte att det var positivt att rådgivaren tog sig tid (män 12%, kvinnor 11%).
En av tio nämnde praktiska saker som möjligheten till återuppringning och uppföljning och
att Alkohollinjen var lättillgänglig (män 10%, kvinnor 11%). Några få tyckte att det var ett bra
första steg (6%) eller nämnde möjligheten att vara anonym (3%).
Andra synpunkter
Också den knappa femtedel av svaren som inte var entydigt positiva (män 15%, kvinnor 22%)
handlade i huvudsak om samtalets innehåll.
En del av svaren avsåg sådant som Alkohollinjen inte är tänkt att kunna erbjuda, exempelvis
individuell medicinsk rådgivning och fysiska möten med klienter:
”Ville gärna träffa någon rent fysiskt”.
”Vore bra om rådgivarna hade mer medicinska kunskaper”.

Några hade önskemål om större tydlighet, tuffare frågor och mer tips och råd (6%).
”Förväntningar om snabba resultat, hade väntat mig tydliga råd, trodde att det skulle vara
snabbt och lätt. Vill ha mer råd: gör si eller så!”
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”Önskar mer tydlighet, tuffare frågor, mer egna tankar från rådgivaren, tydliggöra
konsekvenser”.

Andra hade önskemål om ett annat bemötande (6%).
”Det kändes lite formellt, blev bemött efter ett formulär5. Det kändes konstigt då men nu i
efterhand kan jag förstå poängen med det”.
”Hon brydde sig om mig men lämnade över lite för mycket ansvar till mig. Hade gärna velat
att de skulle erbjuda att Alkohollinjen ringer upp6, svårt att själv ta kontakt när man mår
dåligt”.
”Väldigt anonym kontakt, allt var upp till mig, jag fick pusha. Skulle önska en större tydlighet,
visste inte om Alkohollinjen kunde hjälpa mig och det tog tid innan vi kom fram till att jag
kan få stöd från linjen och då vände samtalet”.

Även bristande tillgänglighet i form av lång väntetid eller för korta öppettider nämndes (5%).
”Väntetiden skulle kunna förbättras, fick vänta i 30 minuter. Risk för att man lägger på
eftersom man är ganska laddad när man ringer, det kan vara en hög tröskel för många”.

Kommentar
På den öppna frågan om den viktigaste anledningen till kontakt med Alkohollinjen gav de
flesta deltagare ganska allmänt hållna svar. Intressant är att omkring två tredjedelar svarade
att de själva kommit fram till att de behövde förändra sina alkoholvanor. Rimligen innebär
det att många redan hade en stark motivation till förändring men att de före den första
kontakten inte alltid hade en klar uppfattning om vad just Alkohollinjen skulle kunna bidra
med.
Bland de 40 procent som klart uttalade en anledning till att kontakta just Alkohollinjen gavs
flera olika svar: Det var enkelt att ta kontakt och de föredrog kontakt per telefon framför
kontakt ansikte mot ansikte. De ville få en neutral och kunnig parts uppfattning om hur
allvarliga deras alkoholproblem var och om de verkligen hade anledning att förändra sina
alkoholvanor. Det var första gången de tog kontakt och de kunde vara anonyma.
Alkohollinjen sågs som ett av flera möjliga alternativ, en del hade redan prövat andra insatser
och ville pröva något nytt medan andra hade blivit hänvisade till eller uppmanade att ringa
just Alkohollinjen. Ett fåtal angav hälsoskäl och det var också ett fåtal som enbart ville bli
hänvisade till något annat alternativ än Alkohollinjen.
Det kan konstateras att det var ganska få (3%) av deltagarna som nämnde Alkohollinjens
möjlighet att erbjuda anonymitet som en anledning till kontakten. Det finns då skäl att
påpeka att bland Alkohollinjens samtliga nya klienter under perioden april 2009–januari
2011 var det en betydligt större andel (21%) som valde att vara helt anonyma. Det är troligt
att dessa personer i stor omfattning tackade nej till deltagande i studien.
Så gott som alla var mycket nöjda med det bemötande de fått under den första kontakten och
det gällde oavsett alkoholvanor och förekomst av annan psykisk ohälsa. Många svar visar att
det var ett stort steg också att per telefon kontakta Alkohollinjen. De flesta upplevde att
rådgivarna tagit sig tid, lyssnat, försökt förstå dem och anpassat sina insatser till vad de själva
ansåg att de behövde för att kunna förändra sina alkoholvanor.
De som var mindre nöjda hade ibland förväntningar som Alkohollinjen inte kan motsvara
eller önskemål om att rådgivaren skulle ta ett större ansvar för deras förändringsarbete än
vad som är förenligt med rådgivarnas användande av Motiverande samtal (MI). Några
efterlyste större tillgänglighet men trots att bemanningen så långt möjligt anpassas till
förväntat antal inkommande samtal är det svårt att undvika att det ibland blir långa
Troligen avses AUDIT som används för bedömning av omfattning av alkoholvanor och problem.
Alkohollinjen erbjuder återuppringningar men av någon anledning verkar det inte ha gjorts i detta
fall.
5

6
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Alkoholllinjen av så
å gott som samtliga delltagare uppffattades som
m positiv occh ett gott sttöd
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gar de plane
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nomföra.
I studien ”Kvinnor och män i svensk
s
misssbruksbeha
andling” upp
pgav 85 proocent av de som
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ör alkoholavvgiftning attt det var derras egen idéé att påbörja
behandlling (Palm & Storbjörk
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h socialtjänssten som
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dspersonal om sitt dricckande. Förr tre fjärded
delar hade dessa
d
händeelser bidragiit till att
de sökt behandling
g (Storbjörk
k, 2009). Blaand deltaga
arna i studie
en på Alkoh
hollinjen upp
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den vikttigaste anledningen tilll kontakten
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om ville attt de skulle sö
öka
hjälp. E
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m
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n
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u
det förregående årret hade oro
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a
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ppgav att dee sökt hjälp på
p eget initiiativ. Båda
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vt stor omfaattning fått sina
s
alkoho
olvanor kom
mmenterade
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närståen
nde eller sju
ukvårdsperssonal. Trotss att olika frrågor ställde
es tyder desssa uppgifte
er på att
det var een större an
ndel bland deltagarna
d
i studien på
å Alkohollin
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udien inom
missbru
uks- och berroendevården som fåttt kommenta
arer om sina
a alkoholvan
nor. En möjjlig
förklarin
ng skulle ku
unna vara att
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a
So
ociala förhå
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Hälsottillstånd, tidigare
t
behandlin
b
gskontakter och allkoholvan
nor
Män bedömde i nå
ågot större omfattning
o
((60%) än kv
vinnor (50%
%) sitt allmäänna hälsottillstånd
som gottt eller myck
ket gott. En
n något störrre andel kviinnor (17%)) än män (122%) ansåg att
a deras
hälsa vaar dålig med
dan ett fåtall oavsett kön
n uppgav attt deras hälssa var myckket dålig (3%
% i båda
fallen) ((Tabell 7).
Tabell 7
7.

Självskatttat hälsotilllstånd.

Aktuellt hälsotillstånd
d, medelvärde
e§
Mycket g
gott
Gott
Någorlun
nda
Dåligt
Mycket d
dåligt

Män
n=171
2,4
43
%
14
4
46
6
25
5
12
2
3

Kvinnor
n=107
2,59
%
13
37
30
17
3

§ Skala 1––5 där 1 innebär ”Mycket gottt” och 5 innebä
är ”Mycket dåligt”.

Bland b
både män occh kvinnor med
m alkoho
olberoende var
v andelen
n som bedöm
mde sitt
hälsotilllstånd som gott eller mycket
m
gott llägre än bla
and de som hade riskabbla eller ska
adliga
alkoholvvanor (Tabeell 8). Unge
efär varannaan man och
h endast var tredje kvin
nna med berroende
uppgav att deras hä
älsotillstånd
d var gott elller mycket gott. Mer än
ä var fjärdee alkoholberoende
kvinna b
bedömde siitt hälsotillsstånd som d
dålig eller mycket
m
dåligt.
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Intressaant är att dee flesta män
n (76%) och kvinnor (84%) med riskabla ellerr skadliga
alkoholvvanor bedömde sitt hälsotillstånd
d som gott elller mycket gott (Tabelll 8).
Tabell 8
8.

Hälsotillstånd bland
d deltagare m
med olika alkoholvanorr under det ssenaste årett.

Män
Hälsotillstånd

Myck
ket gott/gott
Någo
orlunda
Dålig
gt/ mycket då
åligt

Kvinnor
Hälsotiillstånd

Myck
ket gott/gott
Någo
orlunda
Dålig
gt/ mycket då
åligt

Alkkoholvanor
Riskabla/skad
dliga Beroe
ende
alkoholvan
nor
n=588
n=113
%
%
76
52**
5
14
31
3
10
17
n=388
n=69
%
%
84
32***
3
11
41
4
5
28
2

** p<.01; *** p<.001.

En någo
ot större and
del kvinnorr (17%) än m
män (10%) uppgav
u
att de
d under deet senaste årret hade
behandllats för någon allvarlig
g kroppslig ssjukdom. Det fanns ing
ga skillnadeer i alkoholv
vanor
mellan d
de som had
de behandlats för en alllvarlig kroppslig sjukdo
om och de öövriga.
a (79%) i någgot större omfattning
o
än
ä männen (71%) haft kontakt
Oavsettt orsak hadee kvinnorna
ukvården un
nder det sen
naste året. Besök
B
på vårrdcentral vaar vanligast och
med hällso- och sju
rapportterades av en något större andel kvvinnor (66%
%) än män (61%).
(
Det vvar även en något
större aandel kvinno
or än män som
s
besökt akutmottag
gning och so
om varit inllagda för
slutenvåård på sjukh
hus under det
d senaste ååret (Tabelll 9).
Tabell 9
9.

Kontakt med hälso- och sjukvårrden oavsettt orsak unde
er det senastte året.

Kontakt med hälso- och
o sjukvården
Öppen hälso- och sjukvård
s
Vård
dcentral/huslä
äkar- eller disttriktsläkarmo
ottagning
1 gång
2 gånger
≥3 gånger
Akutmottagning sjukhus
1 gång
2 gånger
≥3
3 gånger
Ann
nan öppen hä
älso- och sjukv
vård
1 gång
2 gånger
≥3
3 gånger
Sluten vård på sjukhus

Män
n=171
%
71¤
69
61
19
16
27
19
13
4
2
23
5
4
15
14 ¤

Kvinno
or
n=107
7
%
79
75
66
16
18
33
24
17
4
4
27
7
6
15
22

¤ En perso
on hade bortfall på frågan.

Då det ggäller konta
akt med hälsso- och sjukkvården oav
vsett orsak under
u
det seenaste året fanns
varken fför män elleer för kvinn
nor några staatistiskt säk
kerställda sk
killnader m
mellan de som
m hade
riskablaa eller skadlliga alkoholv
vanor och d
de som hadee beroende (Tabell 10)..
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Tabell 1
10. Kontakt med hälso- och sjukvårrden oavsettt orsak bland
d deltagare med olika
alkoholvvanor underr det senaste
e året.

Män
Kontak
kt med hälso- och sjukvården
Kvinnor
Kontak
kt med hälso- och sjukvården

Alkkoholvanor
Riskabla/skad
R
dliga Beroen
nde
alkoholvan
nor
n=57¤
n=113
%
%
74
70
n=38
n=69
%
%
76
81

¤ En perso
on hade bortfall på frågan.

De som hade haft kontakt
k
med
d hälso- och
h sjukvården under åre
et innan de kkontaktade
e
Alkoholllinjen fick frågor
f
om lä
äkare eller aannan sjukv
vårdsperson
nal då hade uppmärksa
ammat
deras allkohol- och tobaksvano
or. Männen
n hade i någo
ot större om
mfattning fåått frågor om
m sina
alkoholvvanor (35%
%) än om sin
na tobaksvan
nor (27%) medan
m
kvinnorna i sam
mma omfatttning
fått fråggor om båda
a dessa levn
nadsvanor (2
26% i båda fallen). En något störrre andel bland både
män och
h kvinnor hade
h
fått råd
d om och hjäälp att förän
ndra sina allkoholvanorr än sina
tobaksvvanor (Tabeell 11).
Det var en något sttörre andel bland
b
männ
nen än blan
nd kvinnorn
na som bådee fått frågor om sina
alkoholvvanor och råd
r om att fö
örändra dem
m. Bland bå
åde män och
h kvinnor vvar det enda
ast ett
fåtal som
m fått hjälp
p av läkare eller
e
annan ssjukvårdspeersonal att förändra
f
alkkoholvanorrna
(Tabell 11).
Män och
h kvinnor hade
h
i ungeffär samma o
omfattning fått frågor om
o sina tobbaksvanor men
m
även råd
d och stöd för
f att förän
ndra dessa vvanor (Tabeell 11).
Tabell 1
11. Frågor om
o alkohol- och tobaksvvanor samt råd
r om och hjälp att förrändra dessa
a
vanor i samband
s
me
ed besök ino
om hälso- occh sjukvårde
en under dett senaste åre
et.

Läkare elller annan sju
ukvårdsperson
nal har…
alko
oholvanor
ställt frå
ågor om...
rök- och snusvan
nor
alko
oholvanor
gett råd
d om att förändra...
rök- och snusvan
nor
alko
oholvanor
gett hjä
älp att föränd
dra...
rök- och snusvan
nor

Män
n=121
%

Kvinn
nor
n=8
85
%

35 ¤
27 ¤
19
10
4
1

26
26
15
9
5
1

¤ Två perssoner hade borrtfall på frågan.
Anm: Proccentandelarna är beräknade på
p alla persone
er som har angett att de oavsett orsak hade haft kontakt med
m
hälso- och
h sjukvården.

deltagarna var
v andelen som under det senastee året fått rå
åd om att föörändra sina
a
Bland d
alkoholvvanor större bland de med
m alkoho
olberoende än
ä med risk
kabla eller sskadliga
alkoholvvanor Det gällde
g
både bland männ
nen (25 resp
pektive 7%)) och bland kvinnorna (21
respektiive 3%). Dee få män och
h kvinnor so
om fått hjälp
p att föränd
dra sina alkooholvanor var
v utan
undantaag alkoholb
beroende (Tabell 12).
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Tabell 1
12. Deltagarre med olika
a alkoholvan
nor som fåttt frågor om samt råd occh hjälp att
förändra
a sina alkoholvanor i sa mband med
d besök inom
m hälso- och
h sjukvården
n
under det senaste året.

Män
Har fåttt frågor
Har fåttt råd att förä
ändra
Har fåttt hjälp att förrändra
Kvinnor
Har fåttt frågor
Har fåttt råd att förä
ändra
Har fåttt hjälp att förrändra

Alkkoholvanor
Riskabla/skadlig
ga
Beroen
nde
alkoholvanor
a
n=42
n=79
9
%
%
23¤
41
7
25*
*
0
6
n=29
n=56
6
%
%
21
29
3
21*
*
0
7

¤ Två perssoner hade borrtfall på jämförelsen.
* p<.05.

Nästan hälften av deltagarna
d
(män
(
47%, kkvinnor 46%
%) hade under det föreegående åre
et sökt
någon fo
form av hjällp för att miinska sin alkkoholkonsu
umtion. En något
n
störree andel män
n (26%)
än kvinn
nor (17%) hade
h
sökt hjälp inom häälso- och sju
ukvården. Männen
M
had
de i samma
omfattn
ning vänt sig
g till vårdce
entral som ttill beroendeevård (13% i båda falleen) och blan
nd
kvinnorrna var desssa andelar ungefär
u
desaamma (6 reespektive 8%
%). En mind
dre andel män
m och
kvinnorr uppgav attt de tagit me
ediciner mo
ot alkoholbeeroende (Ta
abell 13).
En tredjjedel av båd
de männen och kvinno
orna hade sö
ökt hjälp på annat sätt.. Svarskateg
gorin
inkluderar socialtjä
änsten, ann
nan professiionell hjälp,, självhjälpssgrupp ellerr
självhjäälpsprogram
m samt en öp
ppen fråga d
där deltaga
arna bland annat
a
har svvarat: – ”Sökt upp
informa
ation på nätet”; ”Tagitt stöd från n
nära och kä
ära”; ”Kogn
nitiv Beteen de Terapi för
f
andra o
orsaker än alkoholen”.
a
.
Tabell 1
13. Hjälpsök
kande för attt minska alk
koholkonsum
mtionen und
der det senaaste året.

Sökt hjä lp TOTALT 1 (inkl tagit mediciner)§
m
Tagitt mediciner mot
m alkoholbe
eroende
Sökt hjä lp TOTALT 2 (exkl tagit mediciner)
m
Hälso- och sjukvård
den
Vård
dcentral/huslä
äkar- eller disttriktsläkarmo
ottagning
Bero
oendevård tottalt
Öp
ppen beroend
devård
Inllagd på TNE §§
§ eller beroe
endeklinik
Anna
an öppen hälso- och sjukvå
ård
Akuttmottagning på sjukhus
Inlag
gd på annan klinik
k
Annan
n hjälp
Socia
altjänsten
Anna
an profession
nell hjälp
Självhjälpsgrupp
Självhjälpsprogram
m
Anna
at sätt

Män
n=171
%
47
14
46
26
13
13
11
4
4
2
1
33¤
7¤
10#
4¤
15¤
13¤

Kvinn
nor
n=10
07
%
46
6
9
42
2
17
7
6
8
8
0
3
1
1
33
3
3
8
7
9
19
9

¤ En perso
on hade bortfall på frågan. # Två personer h
hade bortfall på
å frågan.
§ De mediiciner som åsyfttas är medicine
er mot alkoholb
beroende, till exempel
e
Antab
bus, Campral el ler Naltrexon.
§§ TNE stå
år för tillnyktrin
ngsenhet.
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Män meed alkoholb
beroende ha
ade i större o
omfattning än män me
ed riskabla eeller skadlig
ga
alkoholvvanor sökt hjälp
h
för attt förändra ssina alkohollvanor unde
er året före d
den första
kontaktten med Alk
kohollinjen. För kvinno
or fanns ing
gen statistisk
kt säkerställld skillnad i detta
avseend
de (Tabell 14
4).
Tabell 1
14. Hjälpsök
kande för attt minska alk
koholkonsum
mtionen bland deltagarre med olika
a
alkoholvvanor underr det senaste
e året.

Män
Sökt hjä
älp för att miinska alkoholkonsumtion
Kvinnor
Sökt hjä
älp för att miinska alkoholkonsumtion

A
Alkoholvanor
Riskabla/skad
R
dliga
Bero
oende
alkoholvano
or
n=58
n=113
%
%
29
56**
5
n=38
n=
=69
%
%
50
43
4

** p<.01.

mentar
Komm
Trots attt de flesta hade
h
höga AUDIT-poän
A
ng och därm
med relativtt omfattand
de alkoholprroblem
skattadee nästan två
å tredjedela
ar av männeen och hälften av kvinn
norna självaa sin hälsa som god
eller myycket god. De
D som hade
e alkoholbeeroende upp
plevde i störrre omfattniing än de so
om hade
riskablaa eller skadlliga alkoholv
vanor att deeras hälsa var
v mindre bra.
b Andeleen som skatttade sin
hälsa so
om mindre bra
b var störrst bland kvvinnor med beroende.
I självsk
kattad hälsa
a fanns stora skillnaderr mellan 20–64-åringa
ar i ULF-und
dersökningen 2010
och blan
nd deras jäm
mnåriga i sttudien av Allkohollinjen
ns klienter. I allmänna befolkning
gen
uppgav 85 procent av männen
n och 81 pro
ocent av kvinnorna att de hade god
d eller myck
ket god
hälsa (S
Statistiska Centralbyrån
C
n, 2012). I A
Alkohollinjeens studie bedömde
b
60
0 procent av
v
männen
n och 53 pro
ocent av kviinnorna sittt hälsotillstå
ånd som gottt eller myck
cket gott. I
befolkningen ansåg
g sig 4 procent av männ
nen och 5 procent
p
av kvinnorna
k
h
ha dålig ellerr mycket
dålig häälsa medan 15 procent av de manliiga och 18 procent
p
av de
d kvinnligaa klienterna på
Alkoholllinjen gjord
de samma bedömning.
b
Intressaant är att jäm
mföra ande
elen med good eller mycket god själlvskattad häälsa bland 20–642
åringar i befolkningen och bla
and de klien
nter i Alkoho
ollinjens stu
udie som haade riskabla
a eller
skadligaa alkoholvan
nor. Det varr en större aandel män i befolkning
gen än bland
d de män på
Alkoholllinjen som hade riskab
bla eller skaadliga alkoh
holvanor som
m bedömdee sin hälsa som god
eller myycket god (8
85 respektiv
ve 76%). Blaand kvinnorr med riskab
bla eller skaadliga alkoh
holvanor
på Alkohollinjen va
ar det därem
mot en någo
ot större and
del än bland
d kvinnornaa i befolknin
ngen
som upp
plevde sig ha
h en god eller mycket ggod hälsa (8
84 respektiv
ve 81%).
garna i Alko
ohollinjens sstudie – och
hi
Oavsettt orsak hadee omkring trre fjärdedellar av deltag
norna än mäännen – hafft kontakt med
m hälso- ooch sjukvården
något sttörre omfatttning kvinn
under ååret innan de
d kontaktad
de Alkoholliinjen. Perso
oner med alkoholberoeende hade i ungefär
samma omfattning
g som de me
ed riskabla eeller skadlig
ga alkoholvanor haft såådan kontak
kt.
Vanligaast var konta
akter med vårdcentral,
v
, husläkar- eller
e
distrik
ktsläkarmotttagning, nå
ågot som
rapportterades av 66
6 procent av
a kvinnorn
na och 61 pro
ocent av mä
ännen.
älso- och sju
ukvården under
u
det senaste året h
hade var tre
edje man
I sambaand med bessök inom hä
och var fjärde kvinna fått frågo
or om sina alkoholvanor. Mer omfattande inssatser förek
kom i
liten om
mfattning: Råd
R om att förändra
f
sin
na alkoholva
anor hade 19
1 procent aav männen och
o 15
procentt av kvinnorrna fått med
dan endast eett fåtal had
de fått hjälp
p av läkare eeller annan
sjukvård
dspersonal att förändra alkoholvaanorna (4 reespektive 5%
%). En någoot större and
del män
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med alkoholberoende än män med riskabla eller skadliga alkoholvanor hade fått råd om att
förändra sina alkoholvanor. Bland de få män och kvinnor som hade fått hjälp att förändra
sina alkoholvanor var samtliga alkoholberoende.
Eftersom så många av deltagarna besökt primärvården och/eller annan hälso- och sjukvård
under året innan de kontaktade Alkohollinjen och många av dem hade omfattande
alkoholproblem kan det tyckas förvånande att inte fler fått råd och hjälp att förändra sina
alkoholvanor eller åtminstone fått frågor om sina alkoholvanor. Detta mot bakgrund av att
det när deltagarna inkluderades i studien i april 2009–januari 2011 sedan länge var väl belagt
att goda resultat kan nås med korta interventioner om alkoholproblem uppmärksammas
tidigt. Starkast är stödet för insatser inom primärvården (Statens beredning för medicinsk
utvärdering, 2001; Babor et al., 2010; Nordström & Andréasson, 2011) och sådana insatser
rekommenderades därför i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och
beroendevården som kom 2007 (Socialstyrelsen, 2007). De regionala Riskbruksprojekt som
mellan 2006 och 2010 bedrevs i alla landsting med stöd från det nationella
Riskbruksprojektet på Statens folkhälsoinstitut bidrog enligt en utvärdering baserad på
enkäter till primärvårdens olika professioner till att utveckla primärvårdens
alkoholförebyggande arbete (Statens folkhälsoinstitut, 2010). I Socialstyrelsens nyligen
publicerade nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsens, 2011a)
rekommenderas rådgivande samtal för personer med riskbruk av alkohol inom hela hälsooch sjukvården. Målsättningen med en bred implementering av dessa riktlinjer är att i större
omfattning än tidigare uppmärksamma personer innan deras riskbruk utvecklas till missbruk
eller beroende.
Målgruppen för Alkohollinjen är personer som inte har för omfattande alkoholproblem. Ändå
har de flesta som kontaktar Alkohollinjen för egen del – liksom de flesta deltagare i denna
studie av Alkohollinjens klienter – bedömt enligt AUDIT relativt omfattande alkoholproblem.
Mot den bakgrunden är det intressant att det inte var fler än knappt hälften av såväl de
deltagande männen som kvinnorna som hade sökt hjälp för att förändra sina alkoholvanor
under året innan de kontaktade Alkohollinjen. Intressant är också att var fjärde man och var
sjätte kvinna då hade vänt sig till hälso- och sjukvården medan var tredje man och kvinna
sökt annan hjälp på många olika sätt. Bland männen hade en större andel av de med
alkoholberoende än de med riskabla eller skadliga alkoholvanor redan tidigare sökt hjälp.
Bland kvinnorna var skillnaden mindre och dessutom var det i något större omfattning de
med riskabla eller skadliga alkoholvanor än de med beroende som sökt hjälp under året
innan kontakten med Alkohollinjen.
I studien ”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling” var tidigare hjälpsökande
betydligt vanligare bland svårt alkoholberoende män och kvinnor (85 respektive 84%)
(Storbjörk, 2011) än bland männen och kvinnorna i denna studie av Alkohollinjens klienter
(47 respektive 46%). I den förstnämnda gruppen hade så gott som samtliga redan under det
föregående året behandlats inom beroendevården (87 respektive 83%) och många även inom
socialtjänsten (78 respektive 64%) (Storbjörk, 2011). Bland deltagarna i studien på
Alkohollinjen var det både bland männen och kvinnorna betydligt färre som under det
senaste året hade haft kontakt med beroendevården (13 respektive 8%) eller socialtjänsten (7
respektive 3%).

Annan samtidig psykisk ohälsa och alkoholvanor
Det är väl belagt att många som har problematiska alkoholvanor även har annan psykisk
ohälsa (Öjehagen, 2010). Det beslöts därför att i utvärderingen lägga in screening för
depression och ångest för att få en uppfattning om hur vanliga dessa tillstånd är bland
Alkohollinjens klienter. För närvarande använder inte rådgivarna några screeninginstrument
för att bedöma förekomst av annan samtidig psykisk ohälsa bland klienterna. När det i
samtalen ändå framkommer att klienter mår psykiskt dåligt erbjuds de som inte redan har
det hänvisning till annan lämplig behandlingskontakt.
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På grun
nd av ett skrrivfel i interv
vjuformulärret7 finns en
n viss osäke
erhet i de reesultat som kan
presenteras om förrekomst av egentlig
e
dep
pressionsep
pisod i samb
band med d
den första
kohollinjen (se avsnitteet Screening
g för psykissk ohälsa i M
Material och
kontaktten med Alk
metod).. Med denna
a reservatio
on var det 2 7 procent av männen och
o 30 proccent av kvinnorna
som rap
pporterade minst
m
fem av
a nio symp
ptom under de senaste två veckorn
na och som därmed
uppfylld
de kriteriern
na för egenttlig depresssionsepisod (Tabell 15).
Tabell 1
15. Förekom
mst av egenttlig depressio
onsepisod under
u
de sen
naste två vecckorna.

Egentlig depressionssepisod §
1. Har d
du varit ihållande deprimerad eller nere
e under större
e delen av dagen nästan
varje dag under de senaste 2 ve
eckorna?
2. Har d
du under de senaste 2 veck
korna tappat intresse för det
d mesta omkring dig
eller inte kunnat ha
h riktigt nöje
e av sådant d
du vanligen brrukar tycka om?
Under de
e senaste 2 ve
eckorna när du
d kände dig d
deprimerad eller
e
ointresse
erad
3a. Hade
e du minskad eller ökad ap
ptit nästan va rje dag? Minsskade eller ök
kade du
oavsiktligt i vikt?
3b. Hade
e du problem med sömnen
n nästan varje
e natt?
3c. Pratad
de eller rörde
e du dig långssammare än vvanligt eller var
v du rastlös eller
hade svårt att sitta
a stilla nästan
n varje dag?
3d. Känd
de du dig trött eller kraftlö
ös nästan varj e dag?
3e. Kände du dig värd
delös eller had
de skuldkänsllor nästan varje dag?
e du svårt att koncentrera dig eller fatta
a beslut nästa
an varje dag?
?
3f. Hade
3g. Funderade du ofta
a på att göra dig själv illa, hade du tankar på att ta ditt liv
eller önskade att du
d var död?

Män
n=171
%
27

Kvin
nnor
n=1
107
%
30¤

29

39
3

39

44
4

n=75
%

n=
=52¤
%

56

54

64

65

56

40

80
52
59

85
60
60

17
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¤ En perso
on hade bortfall på frågan.
§ De som rapporterar fem eller fler av sammanlagt
s
niio symptom bedöms enligt M.I.N.I. ha egenttlig
nsepisod.
depression
Anm 1: Frå
ågorna som de
e är formulerad
de i M.I.N.I. red ovisas i Tabell 15. Frågorna 3a och 3b är någ
got förkortade
e.
Anm 2: Frå
åga 3a–3g ställls enligt M.I.N.II. endast om pe
ersonen svarar ”Ja” på fråga 1 eller 2. Proceentandelarna i
frågorna 3
3a–3g beräknas i denna studie endast över d
de personer som fick dessa frå
ågor.

på de båda frågor som ställdes tilll samtliga deltagare
d
(frågorna 1–22 i Tabell 15)) visar
Svaren p
att en sttörre andel – och i något större om
mfattning kv
vinnor (50%
%) än män ((44%) –
rapportterade åtmin
nstone någo
ot symptom
m på depresssion: En någ
got större aandel kvinno
or (39%)
än män (29%) hadee känt sig ih
hållande dep
primerade eller
e
nere sttörre delen av dagen nästan
varje daag. Det var också
o
en något större aandel kvinno
or (44%) än
n män (39%
%) som tappat
intressee för det meesta omkring
g sig eller in
nte kunnat ha
h riktigt nö
öje av sådan
nt som de vanligen
v
brukar ttycka om (T
Tabell 15).
Endast de som svarrade ”Ja” på
å någon av de båda förrsta frågorna i Tabell 155 fick besvara
frågornaa 3a–3g. I den
d gruppen
n (75 män o
och 52 kvinn
nor) var dett 13 män och
h 13 kvinno
or (8
respektiive 12 proceent av samtlliga deltagaare) som på fråga 3g up
ppgav att dee ofta funderade på
att göraa sig själv illa, hade tank
kar på att taa livet av sig
g eller önskade att de vvar döda. I studien
s

I det in
ntervjuformu
ulär som anvä
änds i studien
n hade fråga
a 3d följande felaktiga forrmulering: ”K
Kände du
dig trött eller hade sk
kuldkänslor nästan varjee dag?”. Form
muleringen av fråga 3d i T
Tabell 15 är den
d
korrektaa. Den felaktiiga formuleriingen av frågga 3d kan ha påverkat sva
aren även påå fråga 3e.
7
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frågade intervjuareen dessa perrsoner om d
de hade någ
gon att prata
a med om ssina tankar och
o de
som inte hade det erbjöds
e
hän
nvisning till hälso- och sjukvården
n eller Natioonella hjälpllinjen8.
na om generraliserat ång
gestsyndrom
m i M.I.N.I.. avser de se
enaste 6 måånaderna. Bland
B
Frågorn
både mään och kvin
nnor rapporterade 28 p
procent min
nst tre av sex
x symptom (frågorna 4a–4f
4
i
Tabell 116) och bedö
ömdes därm
med ha geneeraliserat ån
ngestsyndro
om när de föörsta gånge
en
kontakttade Alkoho
ollinjen.
På den eenda frågan
n som alla fiick besvara (fråga 1 i Ta
abell 16) sva
arade en beetydligt störrre andel
– och i sstörre omfa
attning kvin
nnor (76%) ään män (60
0%) – att de under det ssenaste halv
våret
hade vaarit avsevärtt oroade elle
er ängsliga fför flera sak
ker.
Tabell 1
16. Förekom
mst av generraliserat ång
gestsyndrom
m under de se
enaste sex m
månaderna.

Generali serat ångesttsyndrom §
1. Har d
du varit avsevärt oroad elle
er ängslig förr flera saker under
u
de senaste 6 måna
aderna?

2. Känne
er du denna oro
o för det mesta?

3. Tycker du det är svvårt att kontro
ollera denna oro eller störr den din förm
måga att
konce
entrera dig på
å vad du gör?
?
När du va
ar ängslig under de senastte 6 månaderrna, var det så
å att du för det mesta
4a. Kände dig rastlös, uppskruvad eller irriterad
d?
4b. Känd
de dig spänd?
4c. Kände
e dig trött, svvag, eller blev
v lätt uttrötta
ad?
4d. Hade
e svårt att kon
ncentrera dig eller blev alld
deles tom i huvudet?
4e. Kände dig lättretlig?
4f. Hade sömnproblem
m?

Män
n=171
%
28¤
60

Kvin
nnor
n=107
%
28¤
76**
7

n=103
%
66
n=68
%
81

n=
=81
%
59
5
n=
=48
%
75
7

n=54¤
%
82
72
82
69
67
67

n=35¤
%
71
7
83
8
80
8
80
8
60
6
80
8

¤ En perso
on hade bortfall på frågan.
§ De som rapporterar tre
e eller fler av se
ex symptom en
nligt frågorna 4a–4f
4
bedöms enligt
e
M.I.N.I. h
ha generaliserat
ångestsyndrom.
Anm 1: Frå
ågorna som de
e är formulerad
de i M.I.N.I. red ovisas i Tabell 16. Fråga 4f är något förkortaad.
Anm 2: Frå
åga 2 ställs enligt M.I.N.I. end
dast om person
nen svarar ”Ja” på fråga 1. Frå
åga 3 ställs end
dast om personen
svarar ”Ja” på fråga 1 occh 2. Frågorna 4a–4f ställs end
dast om person
nen svarar ”Ja” på fråga 1, 2 o
och 3.
Procentan
ndelarna i frågo
orna 2–4 beräknas i denna stu
udie endast öve
er de personer som fick dessaa frågor.
** p<.01.

Bland b
både män occh kvinnor var
v andelen
n som uppfy
yllde M.I.N.I.:s kriterierr för både egentlig
e
depresssionsepisod och genera
aliserat ångeestsyndrom
m densamma
a (18%). Där
äremot bedö
ömdes
en någo
ot större and
del kvinnor (22%) än m
män (18%) ha
h endast de
et ena av deessa båda tilllstånd.
Samtidiigt kan konsstateras att nästan två tredjedelar av både mä
ännen (64%
%) och kvinn
norna
(60%) vvarken bedö
ömdes ha de
epression elller ångest när
n de första gången koontaktade
Alkoholllinjen (Tab
bell 17).

Rådgivarrna på Alkoholllinjen screenarr inte för suicid
dtankar men deet förekommerr att klienter soom ringer spontant
berättar o
om sådana tank
kar eller uttalarr klara suicidhoot. I dessa fall agerar
a
rådgivarren som intervjjuaren i studien
n. Vid
akuta suiccidhot försökerr rådgivaren i fö
örsta hand mottivera klienten till att söka ak
kut hjälp men oom det inte går försöker
hon få klieentens tillstånd
d att ringa i förrsta hand SOS aalarm och i and
dra hand psykiatrins mobila tteam. Om inte klienten
8

vill ta emot hjälp – och om
m rådgivaren ka
an få kontaktupp
pgifter till klientten - informerarr hon om Alkohhollinjens rutine
er kring
akuta suiciidhot och ringerr sedan SOS alarm.
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Tabell 1
17. Samtidig
g förekomstt av egentlig
g depression
nsepisod och
h generaliserrat
ångestsyyndrom.
Ångest

Män (n=170 ¤)
Depresssion
Kvinnor ((n=105 #)
Depresssion

Ja
%

Nej
%

Ja
Nej

18
10

8***
64

Ja
Nej

18
11

11**
**
60

¤ En perso
on hade bortfall på jämförelse
en. # Två perso
oner hade bortffall på jämförelsen.
Anm: Proccentandelarna beräknas på sa
amtliga män re
espektive kvinnor.
*** p<.001.

Det fram
mkom som förväntat sa
amband meellan psykisk
k ohälsa och
h alkoholvaanorna. Dep
pression
och/elleer ångest va
ar vanligare bland män
n med alkoh
holberoende
e (46%) än bbland män med
m
riskablaa eller skadlliga alkoholv
vanor (17% ). Även blan
nd kvinnorn
na förekom depression
n i större
omfattn
ning bland de
d som hade
e beroende än bland dee som hade riskabla elller skadliga
alkoholvvanor (52 reespektive 18
8%). Var fjäärde man occh kvinna med
m beroend
de hade båd
de
depresssion och ång
gest (Tabell 18).
Tabell 1
18. Samtidig
g förekomst av egentlig
g depressionsepisod och generaliserrat
ångestsyyndrom blan
nd deltagare
e med olika alkoholvano
or under dett senaste åre
et.

Män
Varken depression eller
e
ångest
Enbart depression
Enbart ångest
Både dep
pression och ångest
å
Kvinnor
Varken depression eller
e
ångest
Enbart depression
Enbart ångest
Både de
epression och
h ångest

Alkkoholvanor
Riska
abla/skadliga
Beroend
de
alk
koholvanor
n=58
n=112¤
¤
%
%
83
54*
**
7
10
5
12
5
25
n=38
n=67#
#
%
%
82
48*
**
8
13
3
15
8
24

¤ En perso
on hade bortfall på jämförelse
en. # Två perso
oner hade bortffall på jämförelsen.
** p<.01; *** p<.001.

Det fann
ns också ettt förväntat samband
s
m
mellan psykissk ohälsa occh att underr det senastte året
ha sökt hjälp för attt minska sin
n alkoholko
onsumtion. Bland både
e män och kkvinnor had
de en
större aandel bland de som led av depressiion och/elleer ångest (6
68 respektivve 64% ) än bland
de som inte hade något
n
av båda dessa tilllstånd söktt hjälp (34 respektive
r
335%) (Tabelll 19).
männen var andelen som redan tid
digare sökt hjälp
h
högst bland de soom hade både
Bland m
depresssion och ång
gest (81%) men
m den varr också hög bland de so
om enbart vvar deprime
erade
(67%). B
Bland kvinn
norna var de
et i störst om
mfattning de
d som hade
e enbart dep
pression eller
enbart åångest som redan tidig
gare hade sö
ökt hjälp förr att förändrra sina alkooholvanor (7
75
respektiive 73%) (T
Tabell 19).
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Tabell 1
19. Tidigare
e hjälpsökande för att m
minska alkoh
holkonsumtionen underr det senaste
e året
bland de
eltagare me
ed och utan psykisk ohälsa.
Sö
ökt hjälp för att
a minska alkkoholkonsum
mtion
JJa
Nej
n
%
%
Män¤
Varken
n depression eller
e
ångest
Enbartt depression
Enbartt ångest
Både d
depression och ångest
Kvinnor#
#
Varken
n depression eller
e
ångest
Enbartt depression
Enbartt ångest
Både d
depression och ångest

108
15
16
31

344
677
444
811

66***
33
56
19

63
12
11
19

355
755
733
533

65**
25
27
47

¤ En perso
on hade bortfall på jämförelse
en. # Två perso
oner hade bortffall på jämförelsen.
Anm: Proccentandelarna beräknas över respektive M.I .N.I.-kategori.
** p<.05; *** p<.001.

Det har redan fram
mkommit attt det fanns vvissa skillna
ader mellan
n män och kkvinnor när det
gällde samband meellan alkoho
olvanor resp
pektive psyk
kisk ohälsa i form av de
depression och
o
ångest ssamt tidigarre hjälpsöka
ande för attt minska sin
n alkoholkon
nsumtion. I det följand
de
belyses betydelsen av både alk
koholvanor och psykisk
k ohälsa för tidigare hjäälpsökande
e.
Under ååret före den
n första kon
ntakten med
d Alkohollin
njen hade en
n större and
del män me
ed
alkoholb
beroende än
n med riska
abla eller skkadliga alkoh
holvanor sö
ökt hjälp förr att minska
a sin
alkoholk
konsumtion
n (Tabell 14
4). Dessutom
m förekom tidigare
t
hjällpsökande i större omffattning
bland m
män med depression med eller utaan ångest än
n bland män
n utan psykiisk ohälsa (T
Tabell
19). Närr hänsyn tass till både allkoholvanorr och psykissk ohälsa framkommerr att en något
större aandel män med
m alkohollberoende o
och psykisk ohälsa än med
m riskablaa eller skadliga
alkoholvvanor och psykisk
p
ohällsa redan tid
digare hadee sökt hjälp (69 respekttive 60%) (T
Tabell
20). Bettydelsen av depression
n för hjälpsö
ökande var särskilt
s
tydllig bland mään med
alkoholb
beroende: Oavsett
O
om de led av deepression med
m eller uta
an ångest såå hade de fllesta
alkoholb
beroende män
m (79 resp
pektive 73%
%) redan förre kontakten
n med Alkoh
hollinjen sö
ökt hjälp
för att m
minska sin alkoholkons
a
sumtion (Taabell 20).
kvinnorna va
ar det en nå
ågot större aandel bland
d de som hade riskabla eller skadliiga
Bland k
alkoholvvanor än bland de med
d alkoholberroende som
m sökt hjälp redan undeer året före sin
första k
kontakt med
d Alkohollin
njen (Tabell 14). Även bland
b
kvinnorna var deet procentue
ellt fler
hjälpsök
kande bland
d de med de
epression occh/eller ång
gest än blan
nd de utan p
psykisk ohä
älsa
(Tabell 19). När äveen i detta fa
all hänsyn taas till både alkoholvanor och psykkisk ohälsa visar
v
det
sig att tiidigare hjälpsökande i något störrre omfattnin
ng förekom bland kvinn
nor med risskabla
eller skaadliga alkoh
holvanor och psykisk oohälsa än bla
and kvinnorr med alkoh
holberoende
e och
psykisk ohälsa (71 respektive
r
63%)
6
(Tabeell 20).Också för de alkoholberoen
nde kvinnorna var
psykisk ohälsa av betydelse
b
för tidigare hjjälpsökandee men de fle
esta av de soom sökt hjä
älp led
av enbaart depressio
on eller enb
bart ångest ((78 respektiive 70%) (T
Tabell 20).
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Tabell 2
20. Tidigare
e hjälpsökande för att m
minska alkoh
holkonsumtionen underr det senaste
e
året bland deltagare med olika
a alkoholvan
nor samt med och utan p
psykisk ohälsa.
Sökt hjjälp för att minska sin alko
oholkonsumtiion
Ja
Ne
ej
n
%
%
Män¤
Riskabla/skadliga alk
koholvanor
Vark
ken depressio
on eller ångesst
Depression och/eller ångest
Beroen
nde
Vark
ken depressio
on eller ångesst
Dep
pression och/e
eller ångest
En
nbart depresssion
En
nbart ångest
Både depressio
on och ångestt
Kvinnor#
#
Riskabla/skadliga allkoholvanor
Vark
ken depression eller ångestt
Deprression och/elller ångest
Beroen
nde
Vark
ken depressio
on eller ångest
Deprression och/eller ångest
En
nbart depresssion
En
nbart ångest
Bå
åde depressio
on och ångestt

48
10

233
600

77*
40
4

60
52
11
13
28

433
699
733
466
799

57
7**
31
27
54
21

31
7

455
71

55
29

32
35
9
10
16

255
633
788
700
500

75**
37
22
30
50

¤ En perso
on hade bortfall på denna jäm
mförelse. # Två personer hade
e bortfall på de
enna jämförelsee.
Anm: Proccentandelarna beräknas över respektive M.I .N.I.-kategori.
* p<.05; ** p<.01.

mentar
Komm
Den scrreening för annan
a
psyk
kisk ohälsa ssom genomffördes visad
de att någott fler kvinno
or än
män (40
0 respektivee 36%) uppffyllde kriterrierna för eg
gentlig deprressionsepissod och/elle
er
generaliiserat ångesstsyndrom när
n de förstta gången ko
ontaktade Alkohollinje
A
en. Såväl
depresssion som ångest förekom i ungefärr samma om
mfattning oa
avsett kön ooch nästan var
v
femte m
man och kvin
nna hade bå
åda dessa tiillstånd. Psy
ykisk ohälsa
a rapporteraades av ung
gefär
hälften av männen
n och kvinno
orna med allkoholberoeende och nä
ästan en fem
mtedel av männen
och kvin
nnorna med
d riskabla elller skadligaa alkoholva
anor. Skillna
aden i andellen med psy
ykisk
ohälsa o
och tidigaree hjälpsökan
nde var statiistiskt signiifikant bland männen m
men inte bland
kvinnorrna.
både män occh kvinnor med
m alkoho
olberoende och
o psykisk
k ohälsa i forrm av depre
ession
Bland b
och/elleer ångest ha
ade omkring
g två tredjed
delar sökt hjälp
h
för att förändra siina alkoholv
vanor
redan u
under året in
nnan de kon
ntaktade Alkkohollinjen
n.
udier visar att
a psykisk o
ohälsa och sjukdom
s
kan
n förväntas vara vanlig
gare
Många ttidigare stu
bland kvvinnor än män
m med alk
koholvanorr liknande de
d som de fle
esta deltagaarna i denna
a studie
av Alkoh
hollinjens klienter
k
had
de (Öjehagen
n, 2011). In
ntressant är att det i dettta fall knap
ppast
fanns nåågra skillna
ader mellan män och kvvinnor när det gäller fö
örekomst avv depression
n
och/elleer ångest så
å som det be
edöms i den
nna studie. Liksom
L
i tid
digare studieer förekom psykisk
ohälsa i större omffattning blan
nd de som h
hade alkoho
olberoende än bland dee som hade riskabla
eller skaadliga alkoh
holvanor (Ö
Öjehagen, 20
011) – även om skillnad
den i dennaa studie var
statistisskt signifika
ant endast bland
b
männ en. En anna
an likhet med tidigare studier är att
a en
procenttuellt större andel med alkoholberroende än med
m riskabla
a eller skadlliga alkohollvanor
redan in
nnan kontak
kten med Alkohollinjen
A
n hade söktt hjälp för attt förändra sina alkoho
olvanor
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(Öjehagen, 2011) – även i detta fall var skillnaden statistiskt signifikant endast bland
männen. En tredje likhet med tidigare studier är att de som hade både beroende och annan
psykisk ohälsa i särskilt stor omfattning redan tidigare hade sökt hjälp för att förändra sina
alkoholvanor (Öjehagen, 2011).
I studien ”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling ”(Storbjörk, 2011) var psykisk
ohälsa betydligt vanligare bland personer med svårt alkoholberoende än bland deltagarna i
denna studie av Alkohollinjens klienter. Med reservation för att bedömningarna baseras på
olika instrument9 och att tillstånden benämns på olika sätt är jämförelsen ändå av intresse.
”Allvarlig depression utan direkt koppling till alkohol- eller andra droger” förekom bland 59
procent av männen och 64 procent av kvinnorna inom missbruks- och beroendevården
medan 27 procent av männen och 30 procent av kvinnorna på Alkohollinjen bedömdes ha
”egentlig depressionsepisod”. ”Ångest som inte var kopplad till alkohol eller droger” förekom
bland 58 procent av männen och 75 procent av kvinnorna inom missbruks- och
beroendevården medan 28 procent av både män och kvinnor på Alkohollinjen bedömdes ha
”generaliserat ångestsyndrom”.
En slutsats som kan dras av den screening som i utvärderingen gjorts med M.I.N.I. är att det
finns goda skäl för ett fortsatt utvecklingsarbete på Alkohollinjen när det gäller rådgivarnas
bemötande av och insatser för klienter med psykisk ohälsa. Med hänsyn till konsekvenserna
är det särskilt angeläget att prioritera insatser för klienter som kan lida av depression.

Tobaksvanor
Rådgivarna på Alkohollinjen ställer inte regelmässigt frågor om tobaksvanor men eftersom
det är väl känt att personer med missbruk eller beroende av alkohol i stor omfattning också
använder tobak bedömdes det vara av intresse att göra det i denna utvärdering av arbetet
med Alkohollinjens klienter.
En större andel män än kvinnor rökte eller snusade (66 respektive 50%). Oavsett kön var det
i större omfattning de som var yngre än 40 år som använde tobak i någon form (77 respektive
60%). Dessutom hade omkring var sjätte man och kvinna tidigare använt tobak men slutat
med det (Tabell 21).
Bland männen var andelen som snusade större än andelen som rökte (49 respektive 32%)
medan det bland kvinnorna var en större andel som rökte än som snusade (36 respektive
21%) (Tabell 21).
Av de 64 procent av männen som var eller hade varit rökare hade hälften (32%) slutat och av
de 80 procent av kvinnorna som var eller hade varit rökare hade drygt hälften (44%) slutat
(Tabell 21). Däremot var bland både män och kvinnor de flesta som någon gång snusat (67
respektive 29%) fortfarande snusare (50 respektive 21%).

I båda studierna används instrument framtagna för lekmannaintervjuare, i studien inom missbruksoch beroendevården användes Composite International Diagnostic Interview (CIDI) (Ustün et al.,
1997; Palm & Storbjörk, 2003) som avser diagnoskriterier enligt ICD-10 och i studien av
Alkohollinjens klienter M.I.N.I.(Sheehan et al., 1998; Allgulander et al., 2006) som ger
diagnoskriterier enligt både ICD-10 och DSM-IV.
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Tabell 2
21. Tobaksvvanor

Snusvanor

Rökvanor

Röker eller snusar
Slutat röka/snusa
Aldrig rö
ökt/snusat
Röke
er
≥10 cigaretter/da
ag §
<10 cigaretter/da
ag §
Sluta
at röka
Aldrrig rökt
Snussar
≥1 d
dosa/vecka
<1 d
dosa/vecka
Sluta
at snusa
Aldrrig snusat

≤39
9 år
n=
=64
%
77
7
9
14
1
34
3
6
28
2
23
2
42
4
63
6
59
5
3
14
1
23
2

M än
≥40
0 år
n=1
107
%
6
60*
2
22
1
18
3
31
1
17
1
14
3
37
3
32
4
42*
3
39
3
1
19
3
39

Tottal
n=1
171
%
66
6
18
16
32
3
13
19
32
3
36
3
50
5
47
4
3
17
33
3

≤39 år
n=3
30
%
60
0
27
7
13
3
40
0
17
7
23
3
37
7
23
3
37
7
17
7
20
0
13
3
50
0

Kvinn
nor
≥400 år
n=777
%
466
399
166
355
211
144
477
188
144*
133
1
7
799

Tota
al
n=10
07
%
50
0**
36
15
36
20
17
44
4
20
21***
14
4
7
8
71

§ 10 cigarrrer eller 20 pipstopp räknas so
om 10 cigarett er.
* p<.05; ** p<.01; *** p<
<.001.

En störrre andel mä
än med alko
oholberoend
de (74%; p<
<.01) än med
d riskabla eeller skadlig
ga
alkoholvvanor (50%
%) rökte eller snusade. B
Bland kvinn
norna var de
et i något sttörre omfattning de
som had
de alkoholb
beroende (54
4%) än de ssom hade riskabla ellerr skadliga allkoholvanorr (42%)
som rök
kte eller snu
usade. Ande
elen med beeroende var bland männen något sstörre bland
d
rökarnaa (82%) än snusarna
s
(6
69%) medan
n andelen beroende bla
and kvinnorrna var någo
ot högre
bland de få snusarn
na (77%) än
n bland rökaarna (67%)..
mentar
Komm
Använd
dning av tob
bak förekom
mmer i mind
dre omfattning bland 20–64-åringgar i allmän
nna
befolkningen än bland de jämnåriga deltaagarna i den
nna studie av
a Alkoholliinjens klien
nter.
Enligt U
ULF-underssökningen 2010
2
var 35 procent av männen occh 20 procen
nt av kvinnorna i
befolkningen dagliga rökare elller snusaree (Statistisk
ka Centralby
yrån, 2012).. Bland
ubbelt så många
m
män (69%)
(
och kkvinnor (48%) som
Alkoholllinjens klieenter var dett ungefär du
rökte elller snusadee. Bland männen var an
ndelen som slutat röka eller snusaa lägre bland
d
Alkoholllinjens klieenter (14%) än i befolkn
ningen (24%
%) medan andelen var h
högre bland
d
kvinnligga klienter (37%)
(
än bla
and kvinno
or i befolknin
ngen (28%)). Sammanttaget innebä
är det
att de flesta manlig
ga och kvinn
nliga klienteer på Alkoh
hollinjen anttingen var eeller hade va
arit
rökare eeller snusarre (83 respektive 85%) medan detssamma gällde knappt h
hälften av männen
m
och kvin
nnorna i beffolkningen (49 respekttive 48%).
I studien ”Kvinnor och män i svensk
s
misssbruksbeha
andling” upp
pgav cirka tr
tre fjärdedellar av de
som vårrdades för alkoholprob
a
blem att de vvar rökare (Palm
(
& Sto
orbjörk, 200
03; Eriksson
n et al.,
2003). B
Bland delta
agarna i den
nna studie av Alkohollin
njens klientter var en trredjedel rök
kare –
alltså un
ngefär hälftten av andellen bland deem som vårrdades inom
m missbrukss- och
beroend
devården.
Intressaant är att så
å många av deltagarna
d
i denna stud
die av Alkoh
hollinjens kklienter lyck
kats
sluta rök
ka. Det kan
n förmodas att
a många aav dem därfför redan ha
ar erfarenheeter som kan bidra
till att d
de även lyck
kas förändra
a sina alkoh
holvanor. In
nga frågor sttälldes om in
intresse för att
förändrra tobaksvan
norna men resultaten m
motiverar en undersök
kning med fr
frågor om bå
åde
tobaks- och alkoho
olvanor och intresse förr att förändrra dessa van
nor bland d
dem som kontaktar
både Alk
kohollinjen
n och Sluta Röka
R
Linjen
n.
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Sociala
a förhållanden
En störrre andel mä
än (63%) än
n kvinnor (4
42%) var sam
mmanboende med vuxxen partner medan
ensamb
boende utan
n vuxen parttner förekom
m i något sttörre omfatttning bland
d kvinnor (5
56%) än
män (33
3%) (Tabelll 22).
Andelen
n ensamboeende med ba
arn var störrst bland kv
vinnorna me
edan samm
manboende med
m
både vu
uxen partnerr och barn förekom
f
i sttörst omfatttning bland
d männen (T
Tabell 22).
Bland m
männen var en procentuellt större andel med alkoholberoende än m
med riskabla
a eller
skadligaa alkoholvan
nor ensamb
boende med
d eller utan barn (40 re
espektive 19
9%%; p<.01). Bland
kvinnorrna där någo
ot sådant sa
amband intee fanns var drygt hälfte
en i båda grrupperna
ensamb
boende (57 respektive
r
55%).
5
Tabell 2
22. Familjeförhållanden
n.

Ensambo
oende utan ba
arn
Ensambo
oende med ba
arn
Sammanb
boende men utan barn §
Sammanb
boende med barn §
Bor med föräldrar/sysk
kon
Bor med andra vuxna
partner.
§ Sammanboende avseer maka, make, sambo eller p
** p<.01.

Män
n=171
%
29
4
29
34
3
1

Kvinn
nor
n=10
07
%
44**
12
22
20
2
0

om i någon omfattning
g hade barn boende hoss sig (män 38%,
3
kvinnoor 32%) bod
dde en
Av de so
något sttörre andel män (33%) än kvinnorr (25%) tillssammans med
m minderååriga barn (Tabell
23).
Oavsettt kön hade alkoholbero
a
ende i ungeefär samma
a omfattning
g som de meed riskabla eller
skadligaa alkoholvan
nor barn bo
oende hos siig.
Tabell 2
23. Ålder på
å barn som deltagarna
d
b
bodde tillsam
mmans med (flera altern
nativ kunde
e
anges).

0–17 år
0–6 år
7–12 å
år
13–17 år
18 år elle
er äldre

Män
n=171
%
33
16
11
13
9

Kvinno
or
n=107
7
%
25
11
11
12
10

dedelar av både
b
männe
en och kvin
nnorna arbetade eller sttuderade, yn
yngre i större
Tre fjärd
omfattn
ning än äldrre men skilln
naden mellaan åldersgrrupperna va
ar signifikan
nt endast bla
and
kvinnorrna. Ungefä
är hälften av
v såväl de yn
ngre männeen som de yngre och äld
dre kvinnorrna hade
tillsvidaare anställniingar. En fjärdedel av d
de äldre mä
ännen var eg
gna företaggare och en ungefär
u
lika storr andel av de
d yngre kvinnorna stud
derade. Ung
gefär var sjä
ätte man occh kvinna (116% i
båda falllen) var förrtids- eller ålderspensio
å
onär (Tabelll 24).
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Bland b
både män occh kvinnor var
v en någo
ot större and
del alkoholb
beroende blland de som
m inte
var yrkeesaktiva10 (7
71 respektiv
ve 72%) än b
bland de som
m förvärvsa
arbetade elller studerad
de (64
respektiive 63%).
Tabell 2
24. Sysselsätttning (flera alternativ k
kunde angess).
≤39 år
n=
=64
%
Arbete eller studier
80
8
Anstä
ällning tillsvid
dare
53
5
Anstä
ällning tidsbe
egränsad
14
1
Sköte
er eget/deläg
gt företag
8
Studerar
8
Tjänstled
dig
3
Arbetslöss
14
1
Förtidspe
ension/sjuk- eller
e
3
aktivitetssersättning
Ålderspe
ension
0
Annat
0

Mä
än
≥40
0 år
n= 107
%
7
71
3
39
6
2
26
0
0
9

Tottal
n=1
171
%
75
7
44
4
9
19
3
1
11

≤39 år
n=3
30
%
90
0
53
3
23
3
3
27
7
0
10
0

Kvinn
nor
≥400 år
n=777
%
699*
522
4
122
1
1
8

Tota
al
n=10
07
%
75
5
52
2
9
9
8
1
8

6

5

0

9

7

1
17
1

11
1

0
0

133
3

9
2

* p< .05.

Redovissningen av deltagarnas
d
s yrken baseeras på de breda
b
yrkeso
områden (T
Tabell 25). som
användss i yrkesklasssificeringen SSYK 96 (Statistiska
a Centralbyrrån, 2001). M
Männen arb
betade i
större o
omfattning än
ä kvinnorn
na med han
ntverksarbette inom byg
ggverksamh
het och tillve
erkning
(24 resp
pektive 7%) och med le
edningsarbeete (13 respeektive 6%). Kvinnorna arbetade offtare än
männen
n med servicce-, omsorg
gs- och försääljningsarbete (32 resp
pektive 17% ). Andelen med
m
arbete ssom kräver kortare
k
hög
gskoleutbild
dning var un
ngefär densamma blan
nd männen (18%)
och kvin
nnorna (20%
%) (Tabell 25).
2
Baserat på SSYK 96
6 är det ock
kså möjligt aatt samman
nföra yrken från de bred
eda yrkesom
mrådena
som finn
ns inom lik
kartade verk
ksamhetsom
mråden: Flerr män (13%) än kvinnoor (2%) arbe
etade
med tek
knik, data och ingenjörrsarbete. Deessutom arb
betade männ
nen i något större omfa
attning
med förrsäljning och
h inköp (12 respektive 6%). Kvinn
norna arbeta
ade i myckeet större
omfattn
ning med vå
ård och omssorg (32 resp
pektive 5%)), till exemp
pel som vård
dbiträden,
undersk
köterskor elller sjukskötterskor.

Katego
orin ”inte yrk
kesaktiv” ink
kluderar de soom var arbettslösa, fick fö
örtidspension
n/sjuk- eller
aktivitetsersättning eller
e
ålderspe
ension.
10
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Tabell 2
25. Yrkesom
mråden (flera
a alternativ kunde ange
es).
Män
n=166#
%
13
13
18
2
17
24
6
11

1) Lednin
ngsarbete
2) Arbete
e som kräver teoretisk specialistkompettens
3) Arbete
e som kräver kortare högskoleutbildnin
ng
4) Kontors- och kundsservicearbete
5) Service
e-, omsorgs- och
o försäljnin
ngsarbete
6) Hantve
erksarbete inom byggverk
ksamhet och ttillverkning
7) Processs- och maskin
noperatörsarb
bete, transpo rtarbete mm
Övriga
a

Kvinnor
n=106
6¤
%
6*
20
20
9**
32**
7***
0*
11

¤ En perso
on hade bortfall på frågan; # Fem personer h
hade bortfall på
p frågan.
Anm 1: Bla
and deltagarna
a var följande yrken
y
de vanlig
gaste inom de olika
o
yrkesområdena: 1) Cheffer för mindre
företag/en
nheter; 2) Ekon
nomer, journalister/konstnäre
er m.fl., lärare, teknikt
och dattaspecialister o
och specialister inom
hälso- och
h sjukvård; 3) In
ngenjörer och tekniker,
t
säljare
e, inköpare och
h mäklare m.fl. samt arbete in
nom hälso- och
h
sjukvård; 4
4) Kontorsarbe
etare; 5) Vård- och
o omsorgspe
ersonal, försälja
are i detaljhand
deln samt restaaurangpersonal; 6)
Bygg- och anläggningsarrbete inklusive målare samt m
metallhantverk och reparatörssarbete m.fl.; 77) Transport- occh
maskinförrararbete.
Anm 2: I yyrkeskategorin Övriga ingår enligt SSYK 96 A
Arbeten utan krav
k
på särskild yrkesutbildnin
ng, Arbete inom
m
jordbruk, trädgård, skog
gsbruk och fiske
e samt Militära
arbete. Dessuto
om ingår i denn
na studie Ospeccificerade yrken
n.
* p<.05; ** p<.01; *** p<
<.001.

Bland d
de som arbettade eller sttuderade vaar det en stö
örre andel män
m (40%) ään kvinnor (22%)
som inte hade haft någon sjuk
kfrånvaro un
nder det förregående årret. Andelen
n som hade varit
borta påå grund av sjukdom
s
un
nder mer än
n 8 dagar va
ar större bland kvinnorr (45%) än män
m
(19%) (T
Tabell 26).
Tabell 2
26. Frånvaro
o på grund av
a sjukdom under det se
enaste året.
Män
n
n=1255¤
%
40
41
15
4

0 dagar
1–7 daga
ar
8–30 dag
gar
31 eller ffler dagar

Kvinn
nor
n=78
8#
%
22*
***
33
26
19

¤ En perso
on hade bortfall på frågan; # Två personer h
hade bortfall på
å frågan.
Anm: Proccentandelarna är beräknade på
p alla persone
er som arbetade eller studerade.
*** p<.001.

Kvinnorr med alkoh
holberoende
e rapporteraade i större omfattning
g än kvinnoor med riska
abla eller
skadligaa alkoholvan
nor minst 8 dagars sju
ukfrånvaro (54%
(
respek
ktive 30%). Mellan män
n med
olika alk
koholvanor fanns ingen
n skillnad i andelen som hade min
nst 8 dagarss sjukfrånva
aro (19%
i båda faallen).
Två tred
djedelar av både
b
männen (65%) occh kvinnorn
na (66%) up
pplevde att d
de alltid ha
ade
personeer i sin omgiivning som kunde ge d
dem stöd förr att klara personliga
p
p
problem elle
er kriser
i sitt liv.. En något större
s
andell män (14%)) än kvinno
or (7%) som upplevde aatt de aldrig
g kunde
få sådan
nt personlig
gt stöd (Tabell 27).
Tabell 2
27. Personlig
gt stöd för att
a klara av p
personliga problem
p
elle
er kriser i liveet.

Ja, alltid
Ja, ibland
d
Nej, aldriig

Män
M
n=1
170¤
%
65
6
22
2
14

Kvinnor
n=107
%
66
27
7

¤ En perso
on hade bortfall på frågan.
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Bland männen var det en något lägre andel bland de alkoholberoende (63%) än bland de som
hade riskabla eller skadliga alkoholvanor (69%) som upplevde att de alltid hade tillgång till
personligt stöd. Bland kvinnorna uppgav de alkoholberoende (67%) ungefär lika ofta som de
som hade riskabla eller skadliga alkoholvanor (66%) att de alltid kunde få personligt stöd för
att klara av personliga problem eller kriser.
Kommentar
De flesta deltagare i denna studie av Alkohollinjens klienter är socialt relativt väletablerade
personer. Två tredjedelar av männen var sammanboende med maka/sambo/partner och
nästan 40 procent bodde tillsammans med barn. Tre fjärdedelar av männen arbetade eller
studerade och deras sjukfrånvaro var låg. Mer än hälften av kvinnorna var ensamboende utan
vuxen partner medan var tredje bodde tillsammans med barn. Även bland kvinnorna var det
tre fjärdedelar som arbetade eller studerade men var femte hade varit sjukfrånvarande mer
än 30 dagar under det senaste året. Bland både män och kvinnor uppgav två tredjedelar att
de alltid kunde få stöd av personer i sin omgivning för att klara personliga problem eller
kriser i livet.
En större andel män med alkoholberoende än med riskabla eller skadliga alkoholvanor var
ensamboende. Sjukfrånvaron var högre bland kvinnor med beroende än bland de som hade
riskabla eller skadliga alkoholvanor.
För familjeförhållanden fanns vissa skillnader mellan 20–64-åringar i allmänna
befolkningen och de jämnåriga deltagarna i denna studie av Alkohollinjens klienter. I ULFundersökningen 2010 var 65 procent av männen och 70 procent av kvinnorna
sammanboende med vuxen partner medan 32 procent av männen och 35 procent av
kvinnorna bodde med både partner och minderåriga barn (Statistiska Centralbyrån, 2012).
Bland Alkohollinjens klienter var 60 procent av männen och 45 procent av kvinnorna
sammanboende med vuxen partner medan 34 procent av männen och 19 procent av
kvinnorna bodde med både partner och minderåriga barn. Andelen ensamboende utan barn
var betydligt lägre bland kvinnor i befolkningen än bland kvinnliga klienter (16 respektive
41%). Mellan män i befolkningen och manliga klienter fanns en mindre skillnad i detta
avseende (24 respektive 30%).
Även för sysselsättningsförhållanden fanns vissa skillnader mellan 20–64-åringar i allmänna
befolkningen och jämnåriga klienter på Alkohollinjen. En lägre andel i befolkningen än bland
klienterna arbetade, skillnaden var liten mellan männen i de båda grupperna (79 respektive
82%) men ganska stor mellan kvinnor i befolkningen och bland klienterna (70 respektive
82%). En lägre andel var arbetslösa bland män och kvinnor i befolkningen (7 respektive 5%)
än bland manliga och kvinnliga klienter (12 respektive 10%). Andelen pensionärer var
densamma i båda grupperna bland männen (6% i båda fallen) och bland kvinnorna (9% i
båda fallen). I befolkningen studerade en större andel (7 respektive 10%) än bland
Alkohollinjens klienter (3 respektive 1%).
Män med svårt alkoholberoende i studien ”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling”
(Storbjörk, 2011) var i mindre omfattning (38%) än manliga klienter i Alkohollinjens studie
(67%) sammanboende med vuxen partner och/eller barn. Kvinnor inom missbruks- och
beroendevården var i något större omfattning (59%) än de kvinnliga deltagarna i
Alkohollinjens studie sammanboende med partner och/eller barn (54%). En betydligt mindre
andel arbetade eller studerade bland män (23%) och kvinnor (15%) i svensk
missbruksbehandling (Storbjörk, 2011) än bland de manliga och kvinnliga deltagarna i
Alkohollinjens studie (75% i båda fallen).
I studien inom missbruks- och beroendevården bedömdes kvinnorna leva ett mer socialt
välordnat liv än männen. Detta eftersom de i större omfattning än männen hade egen bostad
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och mer ordnad ekonomi (ofta i form av sjukpenning eller pension) och i mindre omfattning
umgicks med andra som var missbrukare/beroende. Samtidigt levde kvinnor i större
omfattning än män med en partner som hade alkohol- eller drogproblem (Storbjörk, 2011).
De uppgifter som finns om deltagarna i denna studie av Alkohollinjens klienter talar för att
männen i vissa avseenden levde ett mer socialt välordnat liv än kvinnorna: Männen var i
större omfattning än kvinnorna sammanboende med partner och i något större omfattning
sammanboende med barn. De hade också lägre sjukfrånvaro än kvinnorna. Intressant är att
män och kvinnor i samma omfattning var yrkesaktiva (i arbete eller studier) och att de i
samma omfattning hade stöd för att klara personliga problem och kriser i livet. Intressant är
även att de kvinnliga deltagare i studien som var i arbetsför ålder arbetade i större
omfattning än jämnåriga kvinnor i befolkningen.

Diskussion
Ett av flera syften med denna utvärdering av Alkohollinjens arbete med klienter är att mer
ingående än vad som tidigare varit möjligt beskriva de personer som kontaktar Alkohollinjen
för att få hjälp att förändra sina alkoholvanor. Med de uppgifter från baslinjeintervjuerna
som redovisas i denna rapport uppnås detta syfte då det gäller klienternas förhållanden när
de första gången kontaktade Alkohollinjen. Övriga för utvärderingen angivna syften rör
förändringar över tid och kommer att belysas med uppgifter från 6- och 12månadersuppföljningarna.
En viktig fråga är hur väl deltagarna i utvärderingen representerar samtliga klienter som
kontaktar Alkohollinjen. Urvalet av vilka som skulle tillfrågas om deltagande i utvärderingen
begränsades till de nya klienter som under en viss period besvarade AUDIT när de första
gången kontaktade Alkohollinjen. Den genomsnittliga AUDIT-poängen var densamma för
män respektive kvinnor bland samtliga nya klienter som besvarade AUDIT och bland de
klienter som ingår i studien. De få övriga uppgifter som finns tillgängliga om båda grupperna
visar att det fanns smärre skillnader i andelen kvinnor och oavsett kön i både medelålder och
fördelning mellan olika åldersgrupper mellan samtliga nya klienter och de som deltog i
baslinjeintervjun. En rimlig slutsats är att deltagarna i utvärderingen i dessa avseenden
relativt väl kan antas representera samtliga nya klienter under den aktuella perioden.
I det följande summeras och diskuteras en del av de uppgifter som redovisats och
kommenterats i olika avsnitt i denna rapport.
I studier av alkoholvanor och dess konsekvenser i befolkningen framkommer som regel stora
skillnader mellan män och kvinnor men så är inte alltid fallet i studier av personer som söker
hjälp för att förändra sina alkoholvanor (Storbjörk, 2011). När deltagarna i denna
utvärdering första gången kontaktade Alkohollinjen fanns i flera avseenden betydande
likheter mellan män och kvinnor: Såväl alkoholvanorna som dess konsekvenser var relativt
omfattande och den totala AUDIT-poängen var ungefär densamma oavsett kön. Knappt
hälften hade redan tidigare sökt hjälp för att förändra sina alkoholvanor och då i något större
omfattning utanför än inom hälso- och sjukvården. En dryg tredjedel led av psykisk ohälsa i
form av egentlig depressionsepisod och/eller generaliserat ångestsyndrom. Tidigare
vårdsökande var särskilt vanligt bland de som led av psykisk ohälsa. I vissa avseenden
förefaller deras sociala förhållanden att vara relativt välordnade. Detta mot bakgrund av att
tre fjärdedelar arbetade eller studerade och att två tredjedelar alltid kunde få personligt stöd
för att klara personliga problem eller kriser i livet. För två tredjedelar var den viktigaste
anledningen till kontakten med Alkohollinjen att de själva kommit fram till att de ville
förändra sina alkoholvanor. Så gott som samtliga var mycket nöjda med det bemötande de
fick av rådgivaren under det första samtalet.

39

Av de få skillnader mellan könen som var statistiskt säkerställda framgår att männen hade
mer omfattande alkoholvanor och att andra i större omfattning hade kommenterat deras
alkoholvanor. Vidare framkom att andelen som ofta haft skuldkänslor eller
samvetsförebråelser på grund av sitt drickande var större bland kvinnorna. Dessutom var det
i större omfattning männen som var sammanboende med vuxen partner och som var snusare
och kvinnorna som hade mer omfattande sjukfrånvaro.
Med avseende på såväl alkoholvanorna som dess konsekvenser framkommer i många studier
skillnader mellan yngre och äldre (Reinert & Allen, 2007; Ramstedt et al., 2010; Damström
Thakker et al., 2011). Även bland deltagarna i denna studie fanns några statistiskt
säkerställda skillnader mellan åldersgrupperna. Bland männen hade de yngre en högre typisk
konsumtion när de drack och de hade i större omfattning skadat sig själv eller andra på
grund av sitt drickande. De äldre männen drack vid fler tillfällen och berusade sig oftare än
de yngre männen. De yngre kvinnorna hade högre genomsnittlig AUDIT-poäng – och
därmed mer omfattande alkoholvanor och problem – än de äldre. De hade dessutom oftare
än de äldre kvinnorna fått sina alkoholvanor kommenterade av andra.
En av de få övriga statistiskt signifikanta skillnader som fanns mellan åldersgrupperna gällde
andelen snusare som oavsett kön var högre bland de yngre än de äldre. Dessutom arbetade
eller studerade en större andel av de yngre än de äldre kvinnorna.
Det fanns vissa skillnader som rimligen kan förväntas mellan deltagare med alkoholvanor av
olika svårighetsgrad: Bland både män och kvinnor var den självskattade hälsan bättre bland
de som hade riskabla eller skadliga alkoholvanor än bland de som var alkoholberoende.
Bland männen var det i större omfattning de med riskabla eller skadliga alkoholvanor som
hade som behandlingsmål att minska sin alkoholkonsumtion (och som alltså inte funderade
på helnykterhet under kortare eller längre tid). De hade också i mindre omfattning tidigare
fått råd att förändra sina alkoholvanor och redan tidigare sökt hjälp för att förändra sina
alkoholvanor. De led även i mindre omfattning av egentlig depressionsepisod och/eller
generaliserat ångestsyndrom när de kontaktade Alkohollinjen. Dessutom använde män med
riskabla eller skadliga alkoholvanor i mindre omfattning tobak och de var i större omfattning
sammanboende med vuxen partner. Bland kvinnorna var sjukfrånvaron under det senaste
året lägre bland de som hade riskabla eller skadliga alkoholvanor än bland de som var
alkoholberoende.
Den viktigaste av de frågeställningar för utvärderingen som kan belysas med uppgifter från
baslinjeintervjuerna är i vilken omfattning Alkohollinjen når sin målgrupp. Det kan
konstateras att det inom alkoholområdet används många olika begrepp för att beteckna både
alkoholvanor och alkoholproblem. Det har redan nämnts att målgruppen för Alkohollinjen
från början definierades som personer med riskbruk av alkohol. Det har också nämnts att det
fortfarande finns delade meningar om vad som avses med detta begrepp (se Kommentar till
avsnittet Alkoholvanorna, dess konsekvenser och målsättning för förändring av
alkoholvanorna). Eftersom det när Alkohollinjen startades inte fanns något enkelt sätt att
bedöma om och i vilken omfattning riskbruk föreligger valdes att använda det väletablerade
screening- och bedömningsinstrumentet AUDIT. Bedömt enligt AUDIT hade en tredjedel av
både de manliga och kvinnliga deltagarna riskabla eller (oftare) skadliga alkoholvanor. Det
verkar högst rimligt att bedöma att dessa personer ingår i Alkohollinjens målgrupp.
Då det gäller de två tredjedelar av deltagarna som enligt AUDIT bedömdes ha ett möjligt
alkoholberoende är saken inte lika enkel. Det bör påpekas att AUDIT inte är ett
diagnosinstrument och att det inte heller inkluderar samtliga de kriterier för
alkoholberoende som behövs för att ställa en säker diagnos enligt något av de båda
diagnossystemen DSM-lV eller ICD-10. Dessutom har det redan nämnts att det idag är
allmänt accepterat att alkoholberoende föreligger i olika svårighetsgrader och att särskilt
personer med lindrigt eller måttligt beroende ofta kan förändra sina alkoholvanor med
begränsade insatser där rådgivning per telefon förhoppningsvis kan visa sig vara ett
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alternativ (se Kommentar till avsnittet alkoholvanorna, dess konsekvenser och målsättning
för förändring av alkoholvanorna). För AUDIT finns så vitt känt inte några allmänt
accepterade gränser för poängnivåer som kan motsvara olika grader av beroende. En rimlig
bedömning är därför att även en del av de som enligt AUDIT bedöms möjligen ha
alkoholberoende kan ingå i Alkohollinjens målgrupp – men det är svårt att enbart utifrån
AUDIT-poängen bedöma hur stor den gruppen skulle kunna vara.
Det kan konstateras att andelen som redan tidigare sökt hjälp för att förändra sina
alkoholvanor var särskilt hög bland män med både alkoholberoende enligt AUDIT och
psykisk ohälsa enligt M.I.N.I. Bland kvinnorna förekom hjälpsökande i störst omfattning
bland de som hade riskabla eller skadliga alkoholvanor och som dessutom led av psykisk
ohälsa. Bland de som enbart hade alkoholproblem oavsett svårighetsgrad och som redan
tidigare sökt hjälp hade de flesta sökt hjälp på annat sätt än inom den specialiserade
beroendevården. Med det avses här att de vänt sig till vårdcentral, annan professionell hjälp,
självhjälpsgrupp eller att de använt sig av självhjälpsprogram eller på annat sätt fått stöd att
förändra sina alkoholvanor (Tabell 13). Det kan då vara en rimlig bedömning att även
personer som inte har så allvarlig psykisk ohälsa att de uppfyller kriterierna för egentlig
depressionsepisod eller generaliserat ångestsyndrom och som inte redan tidigare sökt hjälp
inom den specialiserade missbruks- och beroendevården kan räknas in i Alkohollinjens
målgrupp. Dessutom är det möjligt att det bland dem som vänt sig till missbruks- och
beroendevården finns personer som inte haft mer än enstaka kontakter där och som skulle
kunna förändra sina alkoholvanor med stöd av den rådgivning de kan få på Alkohollinjen.
Även i detta fall är det svårt att utifrån tillgänglig information bedöma hur stora de nu
nämnda grupperna skulle kunna vara.
Ett annat sätt att försöka bedöma i vilken omfattning Alkohollinjen når sin målgrupp är att
avvakta resultaten av 6- och 12-månadersuppföljningarna för att se vad som kännetecknar de
deltagare som både lyckas förändra sina alkoholvanor och vidmakthålla de uppnådda
förändringarna.
Andra frågeställningar som delvis kan belysas utifrån baslinjeintervjuerna är om det stöd
Alkohollinjen ger värderas olika av klienter med olika typer av problem. När det gäller
uppfattningen om den första kontakten med Alkohollinjen uppgav så gott som samtliga
deltagare att rådgivaren i hög grad var förstående och lyhörd, ansträngde sig för att förstå
dem och visade respekt för deras mål och beslut. Enligt en sammanvägning av de olika
aspekterna på bemötandet var män med riskabla eller skadliga alkoholvanor i något mindre
omfattning än män med möjligt alkoholberoende nöjda med bemötandet. Oavsett kön
framkom endast marginella skillnader i uppfattning om bemötandet mellan deltagare med
och utan psykisk ohälsa. Av klienternas svar framkom att en stor majoritet särskilt
uppskattade rådgivarens klientcentrerade förhållningssätt och professionella bemötande.
Även för frågeställningarna om hur det stöd Alkohollinjen ger värderas av klienter med olika
typer av problem kommer 6- och 12-månadersuppföljningarna att vara av stort intresse. De
uppgifterna kommer att spegla deltagarnas uppfattning om vilken betydelse de i ett längre
tidsperspektiv anser att rådgivningen på Alkohollinjen har haft på deras egen förmåga att
förändra sina alkoholvanor. Uppgifterna kommer också att visa om deras uppfattningar
förändras över tid beroende på hur väl de lyckas förändra sina alkoholvanor.
Avslutningsvis finns anledning att anknyta till de två världar som finns beskrivna för
människor med alkoholproblem. Begreppet introduceras på 1970-talet efter analyser av
studier genomförda både i den allmänna befolkningen och i behandlingspopulationer i USA
(Room, 1977). Nyligen genomfördes en studie i Sverige som också den visade två världar av
alkoholproblem (Storbjörk & Room, 2008). Det som avses är att de flesta människor i den
ena världen (i befolkningen) har måttliga alkoholvanor och en ordnad social situation medan
människor i den andra världen (inom missbruks- och beroendevården) förutom omfattande
alkoholproblem ofta även är socialt marginaliserade. Det har varit möjligt att göra en del
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jämförelser mellan deltagarna i denna utvärdering av Alkohollinjens arbete med klienter och
såväl den allmänna befolkningen som personer inom missbruks- och beroendevården. Dessa
jämförelser talar sammanfattningsvis för att huvuddelen av Alkohollinjens klienter
fortfarande ingår i den av de båda världarna som är typisk för den allmänna befolkningen.
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Bilagor
Bilaga 1. Kort beskrivning av behandlingsupplägget för klienter
Det stöd Alkohollinjen ger syftar till att öka klientens förmåga att ta egna beslut om att
förändra sina alkoholvanor. Behandlingen anpassas både efter hur pass allvarliga problemen
är och de förändringar som klienten är beredd att genomföra.
Behandlingsmodellen bygger på Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI; Miller
& Rollnick, 2002; Rollnick et al., 2009) med inslag av Kognitiv Beteendeterapi (KBT) i form
av Återfallsprevention (Saxon & Wirbing, 2004). Det huvudsakliga målet med MI är att
vägleda och stödja människor i förändringsprocesser.
Ett MI-samtal är klientcentrerat, klientens erfarenheter och upplevelse av att kunna hantera
och genomföra en förändring står i centrum. Samtalet är följsamt och strukturerat med ett
tydligt förhållningssätt (”MI-anda”) som bygger på samarbete, där rådgivaren ser sig som en
jämlik samtalspartner till klienten. Rådgivaren lockar fram klientens egna tankar och idéer
kring förändring och respekterar klientens autonomi. Rådgivarens uppgift är också att stärka
klienten i hans/hennes tilltro till den egna förmågan att fatta beslut och göra lämpliga val.
Återfallsprevention är en KBT-baserad metod som används för att hjälpa klienter att
förebygga återfall. Metoden har fokus på att lära ut och träna sociala färdigheter. Rådgivaren
arbetar med att öka klientens förmåga att känna igen sina risksituationer, att kunna undvika
dem och att stärka hans/hennes förmåga att bättre kunna hantera dessa. Klienten får också
vid behov stöd i att hitta alternativa lösningar och färdigheter för att undvika eller hantera
sina risksituationer samt hjälp med att bli mer uppmärksam på det egna beteendet.
Vid det första samtalet ska rådgivaren informera om att Alkohollinjen erbjuder motiverande
och stödjande samtal för att underlätta och genomföra förändring av alkoholvanorna. För
dem som vill ha eller behöver andra insatser kan rådgivaren erbjuda hänvisning till annan
relevant verksamhet.
En kartläggning och bedömning av klientens alkoholvanor och dess konsekvenser med hjälp
av Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) bör – om det är möjligt och relevant –
genomföras.
Rådgivaren ska informera om att om ett femte samtal blir aktuellt så görs en avstämning för
att utvärdera om det finns fortsatt behov av kontakt med Alkohollinjen eller med annan
verksamhet.
De klienter som kontaktar Alkohollinjen kan välja mellan en reaktiv tjänst som innebär att
de själva ringer upp när de vill ha kontakt eller en proaktiv tjänst som innebär att en
rådgivare ringer upp på i förväg överenskomna tider.
Ett komplement till samtalen kan vara hemuppgifter som klienten kan genomföra
tillsammans med rådgivaren per telefon eller på egen hand och i så fall med ett erbjudande
om uppföljning vid nästa samtal.
Om det framkommer att klienten kan behöva andra insatser än de Alkohollinjen kan erbjuda
bör hänvisning till annan verksamhet övervägas. Har klienten redan tidigare sökt
behandling inom missbruks- eller beroendevård och/eller har svårare psykiska och/eller
somatiska problem bör han/hon i första hand hänvisas till tidigare vårdgivare alternativt till
annan relevant verksamhet. I samband med hänvisning enligt ovan kan ett extra samtal
erbjudas för att följa upp att kontakt tagits.
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Bilaga 2. Frågefformulär
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Bilaga 3. Männens svar på AUDIT-frågorna
Under det senaste året…
Hur ofta dricker du
alkohol?

Hur många glas dricker
du en typisk dag då du
dricker alkohol?

Hur ofta dricker du sex
sådana glas eller mer vid
samma tillfälle?

Hur ofta har du inte
kunnat sluta dricka
sedan du börjat?

Hur ofta har du låtit bli
att göra något som du
borde för att du drack?

Hur ofta har du behövt
en drink på morgonen
efter mycket drickande
dagen innan?
Hur ofta har du haft
skuldkänslor eller
samvetsförebråelser på
grund av ditt drickande?
Hur ofta har du druckit
så att du dagen efter
inte kommit ihåg vad du
sagt eller gjort?
Har du eller någon
annan blivit skadad på
grund av ditt drickande?

Har en släkting/vän,
läkare/sjukvårdspersonal
oroat sig över ditt
drickande eller antytt
att du borde minska ner
på det?

0
%

1
%

2
%

3
%

Aldrig

≤1 g/mån

2–4 ggr/mån

≤39 år

0

3

33

38

≥40 år
Totalt

0
0
1–2

2
2
3–4

8
18
5–6

30
33
7–9

60
47
≥10

≤39 år

2

11

14

20

53**

≥40 år

2

15

34

23

26

Totalt

2
Aldrig

14
<1 g/mån

26
Varje månad

22
Varje vecka

36**
Varje dag §

≤39 år

2

9

22

55

13*

2–3 ggr/v

4
%
≥4 ggr/v
27***

≥40 år

3

7

13

45

33

Totalt

2
Aldrig

8
<1 g/mån

16
Varje månad

49
Varje vecka

25**
Varje dag §

≤39 år

13

31

20

27

9

≥40 år

25

17

23

22

13

Totalt

21
Aldrig

22
<1 g/mån

22
Varje månad

23
Varje vecka

12
Varje dag §

≤39 år

33

30

17

13

8

≥40 år

30

24

18

17

11

Totalt

31
Aldrig

26
<1 g/mån

18
Varje månad

15
Varje vecka

10
Varje dag §

≤39 år

63

14

6

16

2

≥40 år

52

19

9

14

6

Totalt

56
Aldrig

17
<1 g/mån

8
Varje månad

15
Varje vecka

4*
Varje dag §

≤39 år

3

23

28

33

13**

≥40 år

8

10

18

31

34

Totalt

6
Aldrig

15
<1 g/mån

22
Varje månad

32
Varje vecka

26***
Varje dag §

≤39 år

13

34

33

17

3

≥40 år ¤

23

33

28

14

2

Totalt ¤

19
Aldrig

34

30
Ej senaste året

15

2
Senaste året

≤39 år

17

14

69***

≥40 år

53

11

36

Totalt

40
Aldrig

12
Ej senaste året

48
Senaste året

≤39 år

17

3

80

≥40 år

12

4

84

Totalt

14

4

83**

¤ En person hade bortfall på frågan.
§ Varje dag eller nästan varje dag.
* p<.05; ** p<.01; *** p<.001.
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Bilaga 4. Kvinnornas svar på AUDIT-frågorna
Under det senaste året…
Hur ofta dricker du
alkohol?

0
%
Aldrig

Hur ofta dricker du sex
sådana glas eller mer
vid samma tillfälle?

Hur ofta har du inte
kunnat sluta dricka
sedan du börjat?

Hur ofta har du låtit bli
att göra något som du
borde för att du drack?

Hur ofta har du behövt
en drink på morgonen
efter mycket drickande
dagen innan?
Hur ofta har du haft
skuldkänslor eller
samvetsförebråelser på
grund av ditt drickande?
Hur ofta har du druckit
så att du dagen efter
inte kommit ihåg vad du
sagt eller gjort?
Har du eller någon
annan blivit skadad på
grund av ditt drickande?

Har en släkting/vän,
läkare/sjukvårdspersonal
oroat sig över ditt
drickande eller antytt att
du borde minska ner på
det?

≤1 g/mån

2
%
2–4 ggr/mån

3
%
2–3 ggr/v

4
%
≥4 ggr/v

≤39 år

0

0

20

40

40

≥40 år

0

1

13

31

55

Totalt
Hur många glas dricker
du en typisk dag då du
dricker alkohol?

1
%

0

1

15

34

51

1–2

3–4

5–6

7–9

≥10

≤39 år

0

17

33

20

30

≥40 år

3

31

30

16

21

Totalt

2
Aldrig

27
<1 g/mån

≤39 år

0

0

33

53

13

≥40 år

9

12

20

46

14

Totalt

7
Aldrig

8
<1 g/mån

≤39 år

7

7

≥40 år

20

20

Totalt

16
Aldrig

16
<1 g/mån

≤39 år

20

23

31
17
Varje månad Varje vecka

23
48
Varje månad Varje vecka
53

20

21

27

30
25
Varje månad Varje vecka
30

20

25

16

23**
Varje dag §

14**
Varje dag §
13
13
13
Varje dag §
7

≥40 år

26

25

Totalt

24
Aldrig

24
<1 g/mån

≤39 år

60

7

≥40 år

74

10

Totalt

70
Aldrig

9
<1 g/mån

≤39 år

0

3

30

27

40

≥40 år

1

5

16

25

53

Totalt

1
Aldrig

5
<1 g/mån

≤39 år

13

27

30

30

0

≥40 år

25

27

23

25

0

Totalt

22
Aldrig

27

25
Ej senaste året

26

0
Senaste året

≤39 år

40

26
17
Varje månad Varje vecka
23

3

8

4

12
4
Varje månad Varje vecka

20
25
Varje månad Varje vecka

0

9
8
Varje dag §
7
4
5*
Varje dag §

50***
Varje dag §

60

≥40 år

56

4

40

Totalt

51
Aldrig

3
Ej senaste året

46
Senaste året

≤39 år

13

0

87*

≥40 år

30

9

61

Totalt

25

7

68**

§ Varje dag eller nästan varje dag.
* p<.05; ** p<.01; *** p<.001.
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